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Cristalleria, Pisa i Porcellana
Despatx I Vendea j Magatzems 1 Tallers
Rda. Universitat, 6 Carrer Oorta , 413
ToUf. 5610 A
TcUf. 817 H
Aquesta casa rap contínuament, de les
més importants del país i de l'estranger, les últimes novetats en
VaNxeeo, Joca de cafè, ta,
Se rveia orlata, Bombonere»,
Majolques, eto., eto.

l ' e x c u r s i ó

el combustible M E T A en discos i empleat

Valzeea angeasa

Decoradó de Val*
xelies: Pisa i Porcelana a gust del comprador, models novetat
efectuats als seus

Minions

en el f o g ó t r í p o d e per a turisme M E T A , a

Serveis orlata

Baccarat
Val Sant Lambert
Badalona

(lama de p r e s s i ó , que no s'apaga amb el vent,
é s l'ideal dels excursionistes

TALLERS DE DECORAT
Serveis per a Restaurants, Cafès,
Balnearis i Comunitats Religioses.
Expedicions a Províncies
Vendes a l ' e n g r ò s

i

detall
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TOS

P u l m o n i a , B r o n q u i t i s , G r i p ,
Ofeo
Venda en totes les farmàcies.
J. M.' Sirvent. Corribia, '2. • Barcelona
P a s t a pectoral

B a n c a

R E a r s a i i s ,

S .

A >

VaJors - Cupons - Girs - C a n v i - Cotons -Viatges
Rambla d* Canaletes, 2-4
BASOEI.OAA

balsàmica per a calmar la TOS i facilitar l'eipectoració
F r a n c e s c
ü o v e l l a s
Antic preparat del Dr. ANDREU
Demani's a Iotes les farmàcies
Q u í m i c (analista). 7 F o r t u n y ,
O
adverteix a les seves relaclous comercials i amics que, no posseint el seu antic
telèfon n.° 1176 A., deixarà de rebre tot avfs que se li trameti mitjançant l'exL A
D I A B E T E S
pressat aparell.
es cura radicalment amb el

Apartat de Oorreoa ntaa. i,
i 4530 A .
Telèfons números. . .^4631 A .
(4632 A .
S U C U R S A L A MADRID
Avinguda del Comte de Penalver, n ú m . W

Direcció telegràfica:
BLARSAASSAIÍK

Vi üraiiat PESQUI
que elimina el sucre a raó
d'un gram per dia, fortifica, calma la set, evita 1 cura

AlMENSO S U R T I D 0 CN

LAVABOS

CALENTADORE*
BANERAS
BIDETS
0UCHA3
WÀTERS

Les coiiiplimos dlabétipes
De venda en les bones
farmàcies 1 drogueries
B I B L I O T E C A

L I T E R À R I A

PRECIÓS
REDUCIDOt

Borrell, 71 i 7 3

H a

E l

p a s

Telèfon 964 A

s o r t i t

d e l s

•fAIME
•CALLE

g e g a n t s

Traducció feta per Joan Arna, de la
famosa novel·la de Pierre Benoít
L e

c h a u s s é e

des

Preu del vohim: 2*50 pessetes
Escudellers, nd10 bis, entresol, i atotesles bones llibreries.

EDITORIAL CATALANA, S. A.,

I
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e
BflRCELOTW

g é a n t s

de la qual se n hap venut en pocs mesos a França
més de 150,000 exemplars
Obra profundament emotiva, basada en la gran revolució irlandesa de 1916

m
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per a bodes 1 bateigs. Antiga Casa
BARQUES, carrer de Sant Pau, 38.
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Observatori Ketaorològlo d* la
Dnlveraltat de Barcelona.—Dia lú
de febrer de l a a
Hores d'observació: A les set, a les
tretze i a les divuit.
Baròmetre a 0° i al nivell de la mar:
759'li, 7..7'ti,
Termòmetre sec; 8'5, IS'O, IS^.
Termòmetre humit: 6'3, 12*4. 104.
Humitat (ceotèsimes de saturació):
70,7-.', /
Direcció del ver.t Or-JC, SSE.. O.
Velocitat del vent eo metres per segon: , t, 4.
Estat del cel: Quasi tapat. Tapat.
Classe de núvols: \l C.St.. Sf.K,
Temperatures extremes • l'ombra:

S A U R E ?
PELAYO'7»

màxima, IB'^: mínima, 7*9; mínima prop niim. 264), tindrà lloc dimecres vinent a les quatre de la tarda, la ruadel sol; IW.
caO en bonor i benefici de l'actor JoOscil·lació termomètríca: S I
sap Joifba. amb un escollit programa
Temperatura mitja: Vi 0.
Precipitació aquosa, des da les set
del mati del dia anterior a les set dal
dia de la data, 0°u mm.
Paraigües Cardús
Recorregut del vent en igual període: 137 km.
Dijous paasat tingué lloc la reunió
Observacions particulars: Boira al als locals de la Cambra Intemacional
matí.
d" Intercanvi per al Foment del CoEI director. B. Alcobé merç J do la Indústria d'aíjuesta ciutat, del Comitd organitzador de la
— Banyeres, Wàter», Lavabos, eto. pròxima Exposició 'Permanent IberoS. Verdaguer. Ronda Universitat. 9. Americana. que patronltza aquella
Important associació Bamcelonina.
Dimarts vtoent l"Associació Escolar Sota la presidència del que ho és
Femenina yiskarà lu mina «.Berta* del Camttè. senyor Mas Yebra, s'oibrl
d espartfluorde Rubí 1 las Escoles la sessió Uegim-se l'acte de la sessió
Ribas d'aquesta població.
darrera, que fou aprovada
Totes les sòcies que desitgin penEl director general d on Joan P. FàJre-bi part prepiam que es reunel- bregas llegi una memòria dels trexbi puntualment a tres quarts de balls realitzats, donant compte de
vuit a l'estació del terrocarrll de Sar- l'estat present dels treballs prellmlrià de, la Plaça de Catalunya Des nars de rExpoalció. Foren aprovala
de Robi a les mines podran traslla- ajquests treballa, 1 acte seguit es flxà
dar-ae en automòbH.
data peir a la convocacló dels representants oficials dels països IntaresAl Teatre Escola (Consell 4è Cent. sats per a procedir a la formació deia

'ag. 2.

Díaimengit,

de febrer tk 1923

tsKuxrji <i\Ée lururaa Ue r^gómar
uque»! lüjjKniiaiu ÇfirtttlQOlL
•lv« nonier.uji'en »utk.Mni<ioa« "•per
a rorg&nUru2ú <!« i'Organliíua B-mcaxl, Ct^vilsme Ccracrd»! i Otrgúr^fixuericTwjiíaiaetona.
S'ftíMvtó també, entro alutM tmportants b.^un-V'ief. organutar una laíotisa jjpopag.-uKla «ocanl a Itxjioslcló Permanent, per a fer aroLbar
a coneixement Uei comerç i de la indústeia «Q tc·.·.vnJ te (onamentnciú
i-onatiiutiva d'aqu?ala imponant Ma.Mifeeuoiú.
Sooae cap mte assumpte a tractar,
s'atxacà Tacte « les vuit del vespre.
PORCELLANA
Llorens. Rbla. Flors. SJ.
La poiicia de Sans tia posat a diEposició del Jutjat un individu per
sospites que (M el qui dies passats
va robar deu ibota de vi. buits, d'una
botiga de la Creu Coberta.

N a

J o s e p a
D E

T o r t ó s

C A R B O N E L L

HA M O R T
Jhavent rebut els S a n t í s s i m s

Sagraments

«.i
Els seus desconsolats espòs Francesc, fills Francesc ijosep Maria, filla Dolors, nebots,
cosins i parents tots (presents i absents), i la revista L o s E s t a d e s Unides, en assabentar de tan dolorosa peid ia e's amics, els preguen que la tinguin present en llurs
oracions i assisteixin a l'enterrament que tindrà lloc demà, dilluns, a les deu del mati,
sortint del carrer Petxina, 4. tercer, primera, acompanyant el cadàver a l'església de
Betlem i d'allí al Cementiri Nou.
DESPEOIT
NO E8 CONVIDA PARTICULARMENT
IA. C

blanc amb aplicacions ds plata, fed
la seva entrada en la Basílica de!
braç del teu pare.
Cl sentor bltbe de Vlch, doctor
don Francesc MuBoz, revestit do pon
tlflcal, pronuncià una conmovedora
plàtlca aUusiva a Tacte 1 benel la
unió de ta jove parella.
Apadrinaren als contraents els catedràtics d'aquesta Facultat de Medicina doctors En Pau Ferrer i Eo
Pere Nuftlola, per part del nuvi. J
els fabrloants En Josep Prat Moroet
! En Francesc Bosch, per part do U
núvln.
Els Invitats as traslladaren desprès al domicili particular" dels aényori marquesos de Carulla, ou foren obsequlats amb un banquet, se»
vlt pel Ritz.
Els nuvis sortireu cap a Madrft^
des d'on es dirigiran a Andalusia.

M u n i c i p i
Cf J l à U w 1. Lloreai. H. l a n . »
L A .(JUNTA.
Vti .particular es presentà a la deL'alcalde de Barcelona ha fet. imVexació de policia de Sans 1 va dopresa en cataüà -i en castedlà, una
nar compte que, passant a darrera
crida, assabentant als ciutadans que,
hora de la nit pel carrer de Mèxic,
en complkmenj de ta Qei de reemplaç
havia estat atracat per dos subjectes
de l'exèocit, el tercer diumenge de
que 11 van pendre l'abric 1 els difebrer, el dia 18 de l'actual, es farà
ners que duia, que eren 10 pessetes 1
el sorteig dels minyons que per te»
alguns cèntims.
'Experimental, que es desen- xemeneia al núan. 14 de la plaça ds
túr Tedat reglamentària ban d'ésset
Menys mai que ara n ora gaire tagrafla
rotllarà en explicacions orals, pràc- Montcada, hi va haver ahir vespre Institut de C u l t u r a i B i - sortejats.
tred.
Uquea en al laboratori, i algunes ex- molta alarma. lEls 'bombers van apaEs farà:
gar-lo en pocs moments.
cursioos.
Secció 1. Escola de pàrvuls del carblioteca P o p u l a r
JOl e s VILANOVA L O 16. 6
rer de Santa Madrooa. £6. BaroeloD'una iboliga del carrer de J'Hostal
Com tots els anys. preparen grans del
neta.
Sol. 6. va éssef robal un paner de
de
l
a
Dona
tesfes
per
a
demà,
düluns
dia
de
Secció 11. Escola de pàrvuls del
El cametneiant don UulsflocaÍTÜ
Buiàlla. els veïns de la baixa- roba ignorant-se qui Se'l va endur.
Pare.
presoiiUu una denúncia contra N. P., Saa-.a
del dit nom, atnb repartició de |
ai qual acusa de no voler-li pagar dapons
Secció UI Escota del carrer de la
als pobres 1 iUumkiaciú de la l A la travïssera de Gràcia, cantonaCLASSE DE CUCta P O P L U A Í R
una suma que 11 deu pel traspàs d'un1capella.
Ciutat,
6. primer.
da
al
carrer
de
ITEscorxador.
un
carr
rstabltacnt situat al carrer de VaDies jeinert de vuit a nou del matt
Secció IV, Tinència d'Alcaldia del
ro
agafà
ahiir
a
ta
tarda
a
Dolors
itacia. Sa*.
carrer d'Aragó.
ValLbé Guasch, de 36 anys. i 1I1 va Llista de ta setmana:
Secció V. Canrer de Sadurní, 13,
produir contusions a es «ames. Va éa- Dilluns: Ous a la Portuguesa.
sor curada al dispensari de Oràcia. Dimarta: Filet de d en to a la Gratin. principal
T
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I
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Secció VI. Gran via Corts CatalaEl carreter, omo del carro, va ésser
- S a b ó L a Greu Blanca
Dijous: Patates Princesa.
L'«Agrupació de Fabricants de Tai- agafat per una parella de la guàrdia Divendres:
nes,'JSS,baixos.
Entreteniments.
Econòmic superior
xiïs a mà», es complau a poder co- eitvfl.
Secció Vil. Tinència d'Alcaldia,
Dissabte: Gemes oaramelades.
Ea ven a iot arreu
municar a la Indústria de Teixits,
Creu Cuberta, 104.
•Nota.—Poden
assistir
a
aquestes
qu «ba Inslallat a les seves oficines,
Secció V I U . Ex-casa Consistorial de
D'una hatoitadó del carrer de Go- carrer del Duc de la Victoria. 13, pri- Passant ahir tarda un tramvia per lliçofts totes les que e'-e interessi, si- Gràcia.
mis. 16. foren robats alguns vestlte mt-r, una Secció de Demandes i Ofe/- la pdaça de Catalunya, un passatger guin o no sòcies de l'Institut, satltSecció IX. 'Ex-casa Consistorial d»
que valen unes 300 pessetes, no sa- tes de Telers per a teixir, ou es po- es Va excamar que li havien pres la tfent 0 » pessetes per un tiquet que Sant
Andreu.
en la qual duta documents se'ls remetrà abans d'entrar a classe.
bent-se qui fou el lladro.
dran dirigir iots els senyors que els cartera,
Secció x. Ex-casa Consistorial de
1 una suma en bitllets
interessi fer fabricar arUcles .3 mà, d'importància
Som Mani. .
cada dia de ireball. de quatre a ala que va dir que no podia precisar.
Les lliMes estareu exposades des
de la tarda.
del dia 11 al IS de l'actual, dia del A
una
barraca
de
la
Blera
ds
MaBarcelona. 1 de febrer de 1S23. gòrta es ra cremair la nena de dotze
sorteig.
D e
S o c i e t a t
Restaurant. Saló de te
anys, Concepció Giménez Pérez, per
TARIFA OELS TAXIS iP€B ANA»
El més elegant i distingit
caigut oli bullent a les caA LA RUA DEL MONTJUICH
Oueda oberta a la Secretaria de l'A- haver-li
Rendez-vous duroondeelegant
mes,
mentre
feia
el
sopar.
Les tarifes que han d'aplicar «Is
Ha donat a Uum una noia ia socadesnla
i
Laborat
ori
de
Oòncles
MèiFon
conduïda
a
l'Hospital
Qllnlc,
U A M B L · A E S T U D I S , 8 1 dlques de Catalunya (Portaferrlssa,
nyora Pascual de Galofré
auto-taxis per a conduir passatger» i
Tots els dies. Te tzigaos 5 • g tarda 6, principai", la mntrfeula al curs de després de cura-la al dispensari d'Hosdns
a ta plaça del Polvorí del Mont»
Diner danzant de 9 a 11 (nit) | Tècnica d'Anàlisi d'Orina, que dona- taf ranca.
Passen dies en aquesta ciutat els jUloh, on començarà la Rua. són:
Ela dimarts t divendres, dies
ran els doctons F. Coma 1 i . Baptista Al dispensari del Poble Nou van senyers Carles Sllveta 1 Rafel Ur- Autos de iprlmera i segona oategorta: per um o dos selenis. 8 pesseíea;
Corominas.
de moda
afilir la noia de 19 anys, Maria btra.
cada seient supletori i pesseta més.
(El ous començarà el dia 20 del cor- oiirar
Flores
Pérez,
d'una
ferida
ai
nas
que
de tercera categoria-, per un
rent.
TeaDancing Jazz
diu que 11 va causar Benjamí Ibars, Arribà de Sevilla En Ricard Torres o Autos
dos seients. 6 pessetes; cada seleni
Reina
de
3
9
anys.
Afegí
que
passava
pel
dasupletori. 0'50 peseetes més.
Orqaestrina ''Planas"
•L'Assooiació d'Arquitectes de Cata- vant de la taverna que aquest home
Nota: Eis autos no vénen obligats •
lunya, demà, «klluns. festa de Santa té al carrer de W8d-<Bas, 200, -i el taEl passat dimarts, al cambril de servir
Professor de ball, senyor Simarra
a pendre part en la Rua.
Eulàlia, patrona de Barcelona, es ire- verner va sortir insultant-la 1 bufeto- l'eog'.ésia de la Concepció, tingueren Els queper
admetin aquest servei cobra*
Passan t pel passeig de Colontb un unirà en àpat dc germanor, a dos jairUa, aense que ella l! hagués dit lloc les noces de la senyoreta Ag ne- ran segons
el pren prèviamení i màsolda: del regiment de Jaén tingué quaivs de nou de i!a veüla, al restau- res. Aquesta noia havia estat la mi- ta Pujol l Costa i el dove Lluïa ÍCu- tiidiiient convingut
entre ei xofer i «1
un treball. Uns transaunls el porta- rant CVlartin.
nyona a J'e«neniada taverna
üoz Amigo.
passatger.
ren al dispensari, i, després de reBenel
la
unió
el
reverend
Francesc
Per a les moto-taxls que faoin d
torça», un urbà l'acompanyà a la i M i-eetaurant Martin va celebrar se
pujar al tramvia del caarer Mestre, rector de Sant iMartl Sarro- servei
Ans a ta plaça del Polvorí recasema de ia Barcelonata, on el re- Taniinciai l»ttnquet d'htaòenatge a doVolertí.
ca,
i
apadrinaran
els
comralents
don
Monéndez
Pelayo.
cantonada
a
la
ia tarifa de 4 pessetes per a un
tpment està allotjar
don Caries aiolist i Carbó, otert per Travessers, estant en marxa al vehi- Francesc Alasan, repreieutat, degut a geix
dos «eterns.
i'Académià CiemlflcoAIercantil
cle, va tenir la desgràcia de caufe sonrecentdol, iper don Eniio Cirici, i o Per
als colxea.de tracció de sang
— RLiW BELLESA (a baee de noEl president efectiu de l'entitat, don Florentí Cassian Fuster, de 42 anys, don Agusti iMassanés, el doctor don que
facin igual servei que els antefuera). Treu la blancor al cabell, tor- Franc sac Santigosa i Marti, va pro- jornaler, habitant ai carrer de la Ta- Josep üassú i don Josep Fènoll.
nant-li el seu color primitiu amb ex- nunciar un discurs celebrant el no- llada. 5U, trencant-se ta cama dreta Els Invitats foren gontiiment dlbse- riors, regeix la tarifa: anada o tortraordinària perfecció. Es Inofensiu. menannent del senyor Mollst com a 1 sofrint esquinçades important* al quiais amb un dinar al Majestic Ho- nada amb un o dos seients, fi pessetes; tres o quatre seients, T'SO.
Es l'ideal. Venda a les perfumeries. president íjonorarl de l'Aoadéania; po- peu del mateix costat.
d'Anglaterra, sortint després els l Servei per Jtores: amb un o dos
sant després de relleu les virtuts per- Fou auxiliat de primera intenció al tel
nuvis, als quals desitgem (benauran- seients, 4 (pessetes; tres o quatre
A quarts de set del maü s'inicià un sonals de l'homenatjat.
dispensari do Gràcia i conduït a l'IIos- ces, do viatge cap a França i Angla- seients,
0.
incendi al taUer de f usteria del carrer Va respondre el senyor iMoUst aanl) pttai ciur.- «n estait greu.
terra
de iFlortdabianca, propietat de Joa- frases «pB^ratment, urlndant per la
EL CLOS DE LES OBRES
quim JuUache, no es diu per quina proaper&it deto-reunits .i per ilenlal- El tramvia dol carrer de l'Hospital,
DEL METROPOLITÀ
El vinent dilluns HI celebrarà a'
cttosa. Acudiren als bombers t en rament de la dèficiti ruercanltl.
davant del Pàsaatge d'En Bemardl, Ritz ol certamen infanuí de vestlt!>
Atnb referdacla a les tanques de I M
mxja hora apagaren ei loc que féu
agafa a Maria Aieóo Sànchez, de i te dansant organitzat per la Reial obres de des Rambles, ta Comissió
•maSbé ama màquina d£ treballar
El Tribunal (per a Nois d'aquesta 68 anys, CenH! unes contusions u ia Associació
de Govern lui acordat rode l'Arbre de Noel, per municipal
fusta.
ciutat, posa a coneixement del jràbUo oara.
produir el dtatamen que fou reikrat
a
la
qual
festa
han
adquirit
tkkcts
que obren en poder seu, per haver
Coiunstorl en el sentit que, ocoeultra les nostres primeres autoritaíf del
estut sostrets per menors expediendint al soUicitai per rAgrupació de'
Al
carrer
de
COKE, cantonada al
1
personalitats
ja
publicades,
tat
dl?
- S a n g r à p«uyo. n. B a n y e r e s ttt-s per 'l'esmentat Tribunal, els se- de BaUén, va caure dol iramvia nuVeïns de les Rambles, es permeti a
güents objectes dels quals es desco- mero 1 de la Uniu 18. Antònia Ven- lingides famílies següents:
l'Empresa constructora del Metn^iolïlbre de Pon*, Padrosa de Tus- lità ampliarflnsa SO metres ta lon.Ll Puitonat de la Caixa d'Estalvia neix el uïropieiari:
tura Vcmas, d» 60 anys. fent-se di<1cd Centic Autonomibla <le DepaidentA FriL^ments de ferro procedents d'u- verses rerid« i commoció cerebral de quefs, Arana de Gart, Slmon de O- gerud del tancat protector de les
tel' Comerç i de la indústria, en com- na màquina vedis, furtats el 17 de pronòstic reservat.
rw, Pons Tusqueta Alfons Macaya, obr«j de les Hanibles mitjançant ta
TAiment de ço que disposa el seu Be- rnaro de l'any passat-, una panera
Ceilà Amigo, Teli. Puigbert de Bo condició que l'última de les tanques'
Klaanent. convoca 'tots els socis impo- platui per truita o peix, sostreta del
nostre. Bonastre de Romaní, Nogué; no accedeixi de l'OO metres i que ta
nents & Ha Junta general onllnària Mercat de Sant Josep, el 4 de Julltd.
de Santeliu, Montagut de Cay. Alfa- distància entre d'un 1 l'altre tancat
que liodrà i toc el vinent dijous. & tes i una bioicleia verda, vella i sense
ro de Cardona, Roca do Ribes, May- sigui d'igual longitud de SO metres.
deu 0*1 vespre, per a tractar da l'or- número, sostreia pala environs de la A n u n c i s O f i c i a l s nés de París. Copeda, Allona Castedre del dia acostumada.
Baicelonoa.
llà. De Blasi, Capella. G. de Cnyàa,
CIMENTS I CALC FREIJCA, 8. A.
Ens» ns es recorda que, per a asEs prega als qui puguin acreditar
Batlle, vídua de Moya. Oe Cmet, De
sistir a l'comentada Junta, cal presen- ésser ela propietaris dels esmentats £s posa a oonelxaraem dels se- S..ler, senyora de Varnis, vídua Co- Noia m o r i a per un c a r r o
tar la llibreta d'imponents.
objectes, quo passin per les oficines nyors accionistes d'aquesta Societat mas. Colomer de Vilnregul, Masdeodel Trl·buaai 'Br ich. 100. emreaol), que a ta Junta general celebrada ei llv£. TiBquau de Blasco, senyora de Ahir a latardaun carro de (fusell,
carregat de pedra, que passava per
qualsevol dia de tnebadl 1 hàbil, d'on- dia d'ahir s'aoordà el repartiment Mereé senyora de LlJgué.
- Fayans Català
un cami que va de Sant LAudrea a ta
ze a una, efls quals objectes els seran d'un dividend actiu do TRENTA PESharrtada d'En Verdura, va atropellar
SF.TES a íada una de las accions
bomboneres amb dolços per • casa- remvic·s ei> dipòsit.
En el oambril
la BasBica de la la nena Joaquima Oarcia BOdenes, de
dc ta Serív' A. i OUINZE PESSETES
ments i bateigs. Presentació axqulsida.
— Voleu tenir ta salut a casa?... a cada una de la Sèrie R, sense de- Mercè uniren ahir sa «sort. davant 7 anys, habitant Otger. i, baixos, í ta
i/Ei&art PoiogrUc de l'Ateneu En- Compreu avui mateix unflascód AI- ducoions 1 contra remesa del cupó l'altar, «l jove doctor N'Alfred Ca- va de'xar morta a l'alta.
elcJapàdic Popular (Secció dtxeur- GUA DEL CARME DELS CARMELI- numero 10. EI pagament del dividend rulla Riera i la gentiUssima senyo- £1 carreter, esverat per l'accident,
atans). tnnb motiu de donar una TES OE&CALPOS Dl TARRAQOHA, tindrà electe tots els dies feinem * reta Na Maria Josepa Càndia i Ca- j va deixar el carro i va ffugir.
partir del dia 15 del present mes.
rulta. filta del rector de ta Csim» Avisat el jutjat de guàrdia, va pi»
orteotació al ^ran nombre d'afido- e^glnt sempre el verítabla
pnortplaíits a fa rotogrsffia, està
Barcelona, 7 defebrerde 1923.—£i MM
smur-ae al lloc de la itaurlulu f va
UD cons* Pracüo de poP«c O B T W M «ocús ej sutge Ohix* secrr^r: dAL C de A —Vicens Vlaa.
La a e r i » , q a t dma ca xta vestit, jju iratilaítec «i «adtarer al dipOü.
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M PORTUGAL
a «La Llbetlad» on article dedicat als ha originat a la premsa una campa promouen k<s qüestions, desprfs de de consttUcefò del nou edifici defltcobrades les peces.
• not a la direcció geneíul de riíültuT
nyn d'oposlclO.
Lisboa, 10. — f«r ordne d*l minis- rabassa Ires du Catalunya.
fre de la Cuerra s'ha incoat sumària ! Diu que el propòsit de] Covem d'o- AVUI ha acudit a l'Aluntament lUExércit- assisteix pacientment a Geogràfic.
contra nombrosos oficials d'aquesta brir una Informació sobr« el? «ío- enorme gentada, fins al punt que un les foUi-rS d'altri i, se U demana ídem Ídem per a la constrnccw d'un
..-uamlcW. els quals s'havien gr/llda ros», es per cansar Tatendo públi- cop plena la tribuna destinada al que les segueixi respe-rtant i així con- non edlfld deefíhat a llnstitut d'Orltrat amb Dors companys compro- ca,- retardant la 'WSOIIKIO ú r l'as- públic, ha estol prada permetre que Unnarà. Però si arríaés un dia qna viedo.
taeioa en els successos del 19 d'oo- sumpte, perquè l'opinió es cansi 1 aquest s e«taclon*s efi altres llocs en r! poble es msntfestes resoltament
ídem Ídem per a la conitr·ac'-i·:· d'un
no es permet d ordlnaít- Amb contra aqueixes follies, per a salvar nou pdlfic'I de»t}nat a l'ínslíiut irAl:abi«-—H&v&a
l'ater resti arxivat, com va succeït que
Iot, ha quedat 9 fora molt públic, al la pàtria l'exércit acudir* a aqueixa hacetç.
MANIFESTACIONS OCI. PRESIDENT quan l'agUaclo rural d» lS87.
qual ha protestat a crits perquè no se BalvaC.ó i castigarà els delinqüents
de set volums li permetia entrar a l'eolfioL
OEST IONS D'INDULT
amb tota lega'.ltat
• Madrid, 10. 2 zuia. Aleshores, despçes
que coslaran iSO.OOO' No obstant, durant la sessió no ha
Madrid, W, " '•i nit.
£1 cap del Ooxmi, dMprts de des- d'informació,
Ploro com qui 'més hagi plorat les El regidor de l'^ijuntament
passa a l'arxla, però el pe- ocorregut cap incident.
<le Bar- .
patxar amb •! Rel. s'ha traadadai a pesetes,
vexacions sofertes pals caipllus. la •In- relona, senyor 01ivoJla,«Ua vliliat
la f'restdífirte, on ha ivbui, entre rill resta conjurat, -watóflít*
oi
Lrs
minories
han
protestat
contra
sòlita
supènbla
obserrada
en
tomarAra només es parla del Marroc.
altres vtsl·ia6. La KMI general Wcyler.
el nomenament d'alcalde de Reial Or nos-els i les iutenuinablca agressions ministre -l'Instrucció ipüblira per a
De^rés «1 (presldam. •parlant amb JÜagué primer la protesta contra d re. però han afirmat que estarien amb qu* éhcara segueixen responent d«míanar-ll que coadjuvi prop del miel» iperl·'xUates d'aquesta visita, ba eLs «íoroi-, reprimida a trets, 1 des- a respectaMva quant a la labor e le? nostres estranyes facilitats.
nistre de la Guerra en la conoessio 4^
prés la reunió de rabaaaitss, que d" l'alcalde.
<1U:
l'indall de 'Lhtíe Verdaguer.
Deploro
que
«'entengui
c
o
m
acció
El general Werler mim negat amb llom aUfiaw acords està fent
Aquest ha caboasaf un programa I de iptoiecioraL tal com ens enoomana IEU senyor Salvateila s'ha oferí ,a
que s'b·^ufe c*M>HBt ad seii domlcfij remolar les oligarquies sobiranes.
ha demanat «1 coneqrs de tots.
Europa, quo « protegit imposi al pro- realUzar la missió, si i>é de moment el
la feooM de cap» i oficials de qui
Ara rlndrtL l'agitacio dels pagès
També ha estat objecte ds grans tector que ex^íogu: persones per a senyor Alcalà Zamora no podrí inparia la premsa.
sos castellans. Dintre de tres itasos comentaris el silenci que durant la poder tractar arotj m. lamento qun tervenir en i'estud! de l o^pedlentfltw,
l &rnbétiAaagat que tia^I ret de- apareixerà la crítica dels' tamoiencs Sessió han guardat el* lliberals de a l'exerett se'l reclogui amb el sa- que termini la s*va tramitació.
c'eraetons-ats fMriddh» sobra els as- eetretnenys I andalusos, despossens les altses. branques.
crifici estèril de «aportar les arroNOTES DEL PALAU
sumptes d'actualàat.
de la terra. 1 tots tindran raó.
^•ban pres, entra alttèS acords, el gàncies dels moros protegits amb deSobre aütó ti geoarai Weyier 14 Diu que amb el varonll gest (Ms d'adquirir terrenys per aixecar un triment d« la dignitat de l'organisme d President del ConseJl ha estat
iiA^cntul que Mterva
aquest mati al Palau, despatxant amb
rabassalm, reanima en son esperit monument a la memdfla del pròcer protector.
Xo t^ga qae «a la vida prU'a^a una il·lusió perduda
muntanyès, majordom de la Relne, •Digui's el que es digui, i rectifiquin el Rei,
lAgl ftlro:kriifesi«í.loníiparticolarB, Afegeix que l'Associació de Rabas- duc de Santo Mauro. I soRIdiar del el que es vulgui, la situació que es- Oesprte del despaU, el s·j&lrít,
juanitestsfloii·j qua ua revelat sanat salrea
el lliurament de diner per a
acompanyat del marqjè- de Mana,
ha de constituir una delegació Oovem
travessant és critica Una espurna íia
up dubte algun periòdic, però de- permanent
es^íríetr» obres imponan's « 1« dd- tem
marxa: ai vedat de l'Aldovea. p.''.
encendriaquan
menys
s'esperés,
1
a
Madrd.
recaptar
el
consitja fer constar que ao bM fet cap curs dels •forerpa· lleonesos, astu- ta» i donar treball els nombrosos l'incendi seria difícil de suTucar.
pietat de', duc «le Tovar, or. lo^at'.
derlsràciò destinada' a la publicitat.
aquest aflstòcrala, ha jass^t £Tixn
l gallecs, atraure's la dbUabo- obrers que n'estan malicats,
Tbta la prudència qpe aconsellem, per
iRrcclsament quan fa algun teaips rians
part del dia.
raoló
dels
patjtefsaa
casiellsns,
cercar
ens
seanblarü
poca,
perquè
amb
tot,
LES
TARIFES
fERB0VIARIE8
réü algunes monlfcstaclons que pu- l'ajut dels faii^Cmcs andalusos 1 es—Ctavant el cap supedor del Palau,
bllci un péHftdie dd mati. prèvlaAladrid. 10, 5 li tarda. ala fets han de succeir.
marquès de la TorrecUlte, iba jurat el
tremenya
i
rauntr
en
una
sola
lligaF.s
molt
lògic
que
el
Govern
doni
loeiA iiarrta soBlcftal fi competent
La •Osceia» publica una real ordP gentiQíotne de S. ML el cada tots els perpetu» esclaus de la dir prorrogant per ah telrmlm de sensació de conflanva 1 és molt hu- càrrec
penals del ministre de la Guerra.
pità del rogimem de Saboia, don
mà
que
s'agrupin
els
irreconciliables
gleva.
,
• président bé anunciat que ditres mesos els efectes del reial de- elements por a obtenir el Decret de Maurici "Manrique de tara.
marts, a dos quarts de sis de ta tarcret de H de desembre do 1W8. que
mentre dieíruten del poder —Ha e?tat suspesa la íapella püELS
RADIOTELECRAFI8TE8
da,tolhauria Consell de ministres.
autoritza les empreses ferroviàries per pllssolació
sense que es firmi estant a l'oposi- hllca al Palau dol pSOtctes de CenAixí mateix ha anunciat qne aques- La Federació de radiotalegraflstm a elevar les tariífee eh un 16 per, ICió.
dra.
ta tanda, a última bora nebrte la vi- espanyola, ha dlrlgt un missatge al 100.
j Però Jo, que no presumeixo de JJBNOTA SUR8ATIL
Bel, en el qual resum ço que va inalta del senyor López ferrer.
RECOMPENSES
lent, si bé no conec Ja poj, confesso les operacions a Borsa ^efectuen
teresar
del
Govern:
que
quan
funcioEt MINISTRE DEL TREBALL
nin les futures Corta siguin satisfe- Cl ministre de la Guerra ha rebut que ara en tinc.
caimosament. mo?lrani-íe el diner reSS ministre 4«i txeban tm dit que ies llurs aspiracions, especificades (kl comandant gener ai Ue iXtoliUa
A Espanya hl ha homes Il·lustres tret.
nqueíia tarda sur; cap o "torreviejn en les bases que s'aprovaren en l'as- una proposta de r89ompen»es c-h la que la rcgeLxen. però no es cerquen La partida de l'Interior reman a
cirtb l'obtace d* nsltíT els seus pa- I semblea que els radloteltgrafistes ce- qual n'hi ügura una a iB\od del ser- t t u biMnes de prestigi per a gover- Ti 'fils valora indosinals i ae ert
res.
I lebraren a Madnd, al proppassat se- doal n'Mfigurauna a favor del ser- nar.
dit, molt encolmats, acusant menor
LEE OAMERBE OE COMPEHSAOfO I tetnbre.
gent VssaUo.
1 La bandera desplegada pel reapec- fermesa qoe en els dies aniuiots ie>>
fií ntínistre de Pteancrs ha dlfrtai |
* table i volgut capità general Weyier, accions (ferroviàries.
a la IntautaciO per l'Estat
EN MILLAN ASTRAY
avui una relaJ ofdre aprwabt les *or- d*Aspiren
recordant les paraules de Cinovas
tots
ek
serveis
radtoteiegrailcs
>
i'exprts •l'a-iuosta nit sortirà cap deJ Castillo. 66 bandera que etis co- La moneda estrangera, ^rsijular.
mas per los quals han deregir-seIrs formació del 009 ofleal de radlotele- s En
Algpcirei, amb ro^ftnc de posses- bri -.1 a tot* «Is miJIiar». i. rosti el queCa tnnes íialxen úfi ..-onuras, lei lliuCambres de Compensació « Madrid, grafistes amb el personal aprovat a sionar-w
del cbimabdament del «e- costi,rememoraréaquesta frase de res 7. les lires SO, içujant «Is dòlars
rupc#lona < Bilbao.
l'escala oficial de telègraf».
giment de Pa^-fSttam.« , de çuaml- Cftnovt».- «Espanya no restarfi des- un I els belgues 40.
cld en aquesta pinça, el Unenl coro- honrada, perquè hi ha rspanyols que
SIGNATURA OEi. THEftAU.
CONTRA L'ANALFABETISME
«A B Os
so ho volen.»
Aaiat decret detenminuiu les «m- i \ B C» insisteix avui que suan nel eenyor Pillen Astray.
•U aHnlíten d'Instrucció .PuJhc.i
boctocs 1 faBuitata de la Delagacio Interpretat malament els «ena conÉL P E N S A M E N T
es.reur.; ia comisijiò n·.·menaJa l-oi a
regia del miaUtan del -Iraboll, Co- ceptes referents al» càstlc* de les caSIGNATURA
DEL GENERAL AGUILERA
oonebatre l'en&Lpaib^ti~me, acordant 00;a»rç i mdúsu-is a Barcakma.
D'INSTRUCCIÓ PUBLICA n»euvar i© campanya per la províntia
£1 periòdic oF.jércUo y Armada»,
Mies
di
e
Beniurrlaguel,
puix
mai
he
tdstt tnadlflefffn. «1 de U d'ochlbre
.Madrid. 10, O i: tarda. de Jaén,, vers on sonlían dini de
una guetra de conquista que ha publicat les oommfdlaavmea
ds m » quapt a Iss, Ritictoas atu pi'rocinat
deotexacioos «lete generals Weyier i
fia ministre d'Instrucció pública ha peti* dies eia vecají -duo inWgreu ia
comaaadM « nasihul de fceíonuw al Ktarnfit.
e.xçcu.tva. «f Director d'fili'
Combat eU allegalí dels diaris que Eurbón, publica 0^1 i en el seu tons sotmès a la signatura del Rei els se- comissió
socials.
senyament primuri, senyor N4cb«i.
ua<a
jnaniíesUiciufis
que
sense
ésser
güents
decrets:
el
eoiitradltiefi.
l
diu
que
per
a
imIdam aprovant «a Reglament per al
~-dKi—Wles ,pel préaldent del ConCouuedint la gran Creu d« IVtftdre Casoón l \larin. ^oiann 1 Acuüa.
Tègidb interior dels Col·legis de corre- plantar el protectorat, manca ço que sell
Surpiean
de
Ouerra
i
Marlha,
gecivil
d'AKOns XII a don Josep Galvez
segueix:
DECLARACIONS DCSMENTlDÉS
dors de Comerç d Espanya.
Aguilera. r«0ecteis üdeuneíit ei Nnoliero.
Prtfver.
Atiïtndcrn^ment <se toes neral
Werri rpufjiaiiifMJit ^1 oon^sli de
Al ^ílwl^terí de la ívuefT;I ÍY^^ ne*1
s?u
poMMaoff.
H
clAPaM
Jubilat
a
iton
TÒtep
Cofila Propietat Industrial 1 oomercial. els blocaus de posicions de l'Inte- r •ipanj'a—<lliieb Jes manifestacions zàlez Salgado, oatedrèt-ic numerari de gal exactitud a les declaracions del
Anlnieiant la duulawú Atti «krroc de rior, que no serveixen de res
AgnUetn, qije.,s'han puilicat
qu* siludelx-oo ^podria oxutir, com lo Facultat de Filosofia i Lletres de gen·.·rai
prosidetit de JTbsutut .d» Ccancrç i
SegnA. •* Retirar les guarnicions aca*
avui e& •iEj^Jxitq, y Annida».
poble,
setue
JuaticlB.
aiK-but
diu,
la
Lnlversitat
de
Santiago.
l^liisii'ia a doti Josep Prado l Pala- de te coets. c«rcam els mitjans d'e»
id··in a don Ferran Carles Blasó iCi Presidoat del íupíem do Ouuría
oiO, marquii deii fttncon de San xlde- tablir se en ela indrets estratègics Oe i£lS encarfttgaltf d'adtuluislrar·le ee*
riefi
detprec-iaUes
ei
en
tat
mamen:
Duguesital-Cempbeli,
enginyer cap 1 iManna ha sortit aqueïte hit cap a
'O&so, 1 noiMnaa: par aquest cAitac la badia tf'AOiucema».
i
ocasió
no
obresain
fettameot
i
«n
de
primera
classe
del
ena
d'enginyers ClLidaj Real.
a dofi Baslli Para 1*0.
Tercer.—latcUlgeocia
amb'els
caps
coMciínci».
geògrafs,
cap
d'administració
de seA LA FIRA OB MOSTRÉS
Soínefinfit v-íxal 4e) únfristltutde
per les cablle». raepecUbt ftls error? haguts f.a/i ^'.j^-r iai gona ciasae, i conoedlnt-ll honors de
Comerç i IpiOstria c dtra í>anui IBu nomenats
Oaunlqi-tn
de Bnnt .«ebailiiíi «jua
aquestes
eh
llurs
costums
1
religió.
1 Pertquet
. Quart. — Exircil. amb la base d«l puiables a deUciènoia humana, no • cap superior d'admiulsiracló, lliure i-l Gtecoi iVleii>anUl daquKllà «lal·i
avies d* voluniaiL
de despeses.
Acbnetem ta dimissió del càrrec de
.ina expedició tlo tottieramb exclusió de l'elen; poder judicial ha de viure en Aprovant el projeete per atecons- oi^aniua
vocal del ConueU i Direcció de riiw voluntarlat
oWBta da la provlhdn de GuIpftMea
ment
Indígena,
i
reforçant
el
Tet»?
l'.tm de RsoducaclO professional a estranger, amb una esquadrela d'a- cjno/Uw indApeadéí.cie dal poder trucció del nou edifici destinat a £ft- píf a visitar coHttíliva'c·'tif :u fir^
nvs·l·di de*, traban a doo 'Manuel rlodort reclutats a tote* M nocioiw exeçu'lg, perquè a«u*si en ei Uesén - eola d'Arts i Industries d'Almeria. Qficla'i de Mostres Çue ba de celebrarBurgos MSTO.
roMI tinent de les eeves funcions sa-' Idsm id. per a la construcaió de se a BaK·eletia pel tQi»rv v.ineat.
Europa.
pana del just.
l'edifici principal corresponent I l'EsNomenant vocal del Consell de Dl- d Cinqní.
— Càstig in.me·Usf Oel* §t -«npre actua* en compleUa jus- cola de Veteribèrla de Còrdova.
PARLA BL GENERAL AGUILERA
r*oc1ó da rlnstltut de Reeducació
moros
rebels,
amb
esquadraies
d'aprafeartonal a don Abm Calderón.
tlcn», no hi hauria inconvenient que
Ídem id. per a la construcció d'un
lUadrid, 10, yi5 nit
Admetem lo dtmlSFlç de! oftrrec d« Tlons ! el» canons de la noSlru «s aqued h4 estigues subordinat.
edifici de nova planta destinat a Ins- i£l genera'. Aguilera ha negat quvocal del Consol de l'irwt'njt de Quadra
V' s'explica cota, Msent eia tnlnis- titut I (Eeeote de segona ensenyan- bngués fet cap manKe'taolo «obr:tíReeducació proíessional a don «af9<
BM M1LLA, MALALT
tn» eU ,qal confeccionen les lleis, ça d'aquesta Con.
a·'íumptes d'actualitat.
HenniuUln.
MadrIJ, lo, <M3 tarda s^n els única als quals no hi lia mit- Mem ld. per a lrs obreis de refo lla dit que la serà missió éstede
Nomenafrí 'per al dit efernec a don
£1 senyor Vàinioeí Mello·ha estat jà, segons s'assegusa, d'eaügir-lus ma de l-ediflcl de la .Reial Acadèmia presidir el Consell Suprom de Guerra
Antoni Ferrer Po.·i.-unUo.
operat, d'un tumor difús, pf! doctor responsabilitat criminal
de Ralles iVrte de ««ni Ferran d'a. I Marina, 1 en això posa la swa bona
Homanant vocal dei Consell sope- Gómez Hulta.
Toluntat l «I seu bon desig perquè
A l'eMfclt se u diu: «siguis dis- questa Cort,
dor d'Emlgrad* a don JOSM? Olro.
Al domlcIM del malalt han arudit ciplinat, obeeut als que «ns havem
ídem td. per a la construcció d'un rcspland«fal la Jtietlcla.
Mani VMn del idam a don Bnmanl nombrosos amics per a inferessaf-w coneutun en invioïaMw davant de ediilcl de nova flanta n la Corunya iDeiptés afegeix:
sagaait.
-J-a tasca que realitzem esta Inspel sen tarat.
te justícia, mte'a ateguerra, deixadewmat a Obeervaton Meteredòglc,
NomaMnt inepectar de segona clos- El senyor Visqnar Mella es troba la flor de la teva joventut enterra- ídem id. per a la construcció d no' pirada en l'elevat sentlasm del paRe dsí oos faoiiltallu d'Estarftnieo moll millorat.
üi respon aquesta, tasca Al
da, que després ja em eutdaM que non edMcl destinat a Institut de triotisme,
rtmb la oaiagaflt de cap d'admini*.
aobie desig que ia impuls», I squés:
els
qttl
vLjquin
tecln
manyaguaries
LUfio.
CESSANTIES
tracto d» segona classe a don Andreu I
desig del pala. ais donaftm per
a^uselns dels Iens companys, 1 ídem Id. per a la construcció d'ona ai
Bodrlgust I Martín»!
Granada. — L Ajuntament ha de- aM
satisíeis cn haver interpreta*. atU> aïsi
en
tots
M
e
actw
del?
caps
aquesta
nova
sala
al
Museu
de
Belles
Arts
1
.Sorneoatn inspector de tercera rlas- clarat cessaots 38 senyorets que figu- han enremt. menys un. Ja per a Acadèmia de Sant Carles, de Valèn- soluta Justlote de mirastesseves t;
ptraoces.
U da] dit cos a don Marian Pemin- raven com obrera a la brigada de ne- aquest
un te Justícia militar II Im- cte.
teja pública
dsa Vivanoo.
cèsTIg.
ídem Id. per a la construcció d'un '• Subre que hagi pogut ju gaiter
No trebaUavon i unicamani es pre- posarà
Declarant Jubilat, a inttocla sava,
L ExétcIt complelg 1 compllrí el nou edifici destinat a Escola de Co-1amo aigú quo, pertanyi al diari que
a don R'card Ptistef. inspector f n " ocupaven de cobrar el sou.
deure No fon elt (pil no les Hels meit, a Valladolid.
considera coqj a pensament mou lei»
ral del «Os facultatiu d f.stadlsuca < L'AJÜHTAMCNT DE SANTANDER «en'
ni ,eí cl poble tampoc: feren els po- ídem id. per a la construcció d'un dcclaradons que vos'^ diu p.-jlica
Jubüant u dun Florencl Zanon 11
- Avui ba pres PVÏM»- Ifllcs que tenen U facultat de comp- nou edifici destina a Insltut a Sa- avui, he de declaíar d't^pu maNotallaa, tnapeclur g-***1 <W « • «16àanunder.
del càrrec ui nou akaUle .'.0 Reial tar amb la majoria de vqlants quan lamanca.
nera categòrica que és inexacte.
racuUafflu d't^stadlsUcu.
Ordre don Pere Alvar«2 SaiimarUb, el Rei als dóna «I poder, i qua no ídem ulein per la construcció d'unj Kí senyor Deuiíej de Lugo s'aee*
EL PROBLEMA OC LA RABASSA el qual pertany ai partit dernocrttU;. tenen qual se'b treu: son ela ama- nou edifici destinat a escota d» pàr-1 miadà da mi ta algun UKUÍ·Í, par pasMORTA
unomenament d'aquasl senyor Uu guen llurs radicallsoMs abans davols, A stenja Fuebar, 3 Pontevedra. sar a sliuacuj de superuutnerari,
Ooti Juli àaftMlw» úOAMa puhUca Conatfloca apassionats comentaris i les eleccions per caçar mfa» acte» i , ídem Ídem per a continuar ie* obres 1obandunaat el càrrce que tente eo el
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CA V E U DE CATALUNYA

balls d'exttnció. ha^it d;enderrocar donat -en totes les sessions.
CARRILS SECUNDARIS.
Consell Suprem Ouírra i Marni.T. funcions de. Oc vern en l'apreciar cm
quasi tota 'la pat incendiada -per a pròximament debutarà in donsariFa
(jtie no lif tornat u véüre'l, ha de desenrocllar-ce la poUticn al .L'ex-mtoicire senyor FTancof» Rodrí- descobrir
el foc.
na Autòniu M«rce. Aa .Vi%'·-iilii'aguez, ac^miiauyat d'una noníbrusa co
nitompix-a iilnjjw qinj a «B/^naM» y Marroc.
Despràs de tres hores d'incessants Per cert que stta. sofert una <OÍÍmissió,
ha
visitat
«1
senyor
úassec
Anrnada» p^na/iyi.
EL GENERAL WEYLER
amb i'objpcie de tractar de ta cons- treballs, els bombers han pogut do- tusió. «aplicable per l anaiogía del
insHteixo qnt?
el» «Suare in»
Un peniodista Iba tompd aquesta trucció d'alguns ferrocarrils secun- minar l'incendi, sense que esdevin- nom. en donar la noticia que. al Teamenis estií aJlunyat d» tcft, «jcepte tarda
guessln desgrAcies personals, sl bé tre Barcelona (antic Saló DontJ. prò-..
a visitar el general Wayler daris.
del meu càrrec.
els danys materials ascendeixen a xim a inaugurar-se. debutaria «La .
amb
l'objecte
de
preguntar-li
la
seva
Ara em proposo passar a Clndad opinió sabre els assumptes d'actualiuna Important quantitat.
ELS COMUNISTES
Argentinlta», reCerlnKe a «La IVrgenReal els ires dies do.vacances da què tat. . /' A l'Escola Nov» s'ha celebrat un
Una».
disposo. I alxd é» "lot.
EL
PA
El duc de Bubt s'ha negat a far de- míting comunista per afixarl'acti- Arul slha venut el quilo de pa pro- À punt de tenminar les obres. la.
— Es dita en aquestes declaraoJona olaracions.
Inauguració del Teatre (Barcelona,
ja que — ha dit — ès tud dels corauaistes madrilenys daque el genaral Wéyler ha desplegat cagltà general
cedent d'Alcalà-, Guadalajara 1 altres nom que íúbstlUieíx al de Saló lioré,
vant
la
guecra
del
Marroc.
amb
comandament
en
una bandera i.que vbMè la sagusix — plaça."
Tots s'han mostrar, contraris a la pobles, a ral a les tinències-d'Aloal- ,9'afectuarà avlàt, a cArrec de la ma-,
üia ol^kctat el .periodista.
intervenció
militar i han acordat vo- dla.
telxa empresa d'Eldorado, amb se}<çc
•Solament
ha
manifestat
que
«reu
— Jo—iha re[iiicat'nini) energia el que la disciplina .rn'Jitar ha d'estar tar unes conclusions
que remetran ai Eteflequersque s"havlen conformat te quadro de varietais.
general Uiguitera — no jc^ruetxo ibare-sobre tot. i ésser cd>jeçie de la més cap del Covem, demanant
amb
vendre
el
pa
a
K
cèntims,
el
da immederes.de nin^ú: no em poso sota cap escrupolosa cura. Tani ho creu així, diata implantaciA del proteclorai ei- quilo, avui se n'han desdit
Per a faciKtajr l'organització degti-.
altta que la" dé l'exèrcit.
que si fos necejjsaB·». seria el primer VÜ.
da,
l'Associació d'Autors Vaüen' lans
V
vi.»
.
.
.
Amb aquestes còs^ — ha terminat de posar-se al cap dels defensors de
ha
acondat
fixar ttn teiT&iui per. a.
EL TEMPS
dient el president del Consell Suprem la disciplina.
l'admissió d'obres dramàtiques que el
de Guerra 1 «Marinai — el que
fa
Nota de 4'ObservatoK:
Jurat hai d'estudiar ^inh el fi d'esco:
L'ESCALA OBERTA
La temperatura miucima fou de 19 D ' e s p e c t a c l e s
és ateblir la disciplina i posar en
llir les que s'ItSgin de representar «n
tela de judici a^sjtrnMM que han de CotacideUcèn Ja majoria dels periò- graus a SaluMianía, Castelló i Alala pròxima temporada. Aquest termkd
tractar-ee amb absomta discreció i dics que el projecte d'escala ober- cant. La mínima d'avui, ha estat de
finirà el S8 dei mes present i Je>
Q
o
y
a
graus afiuegosi Mürcia '
parquodaf.
obres hauran «l'ésser trameses al dota que «« pretén jrqplantar, significa-, zero
A
(Madrid,
d
a
mftxima
d'ahir
fou
«Madama
Butterfly»
micili de la Societat de Lo RiK-Pemit,
lia la divisió de l'Exèrcit.
L'ACTITUD DE L'BXKROIT
de lO'l, i la míniíma d'*\nil. 0.
L'òpera del mateix nom s'ha fet plaça del Poeta Liern. 1 Ai^l es
El
temps
probable
és
d'aigua.
EL PORT D'ESMIRNA
prou. popular per estalviar-Tios>*d£ fa saber als autore de les tres pro(Madrid. 10. 10^0 nit.
XILE CONDECORA A ressenyar l'argument de la-iraaèd:a víncies germanes.
Tornen aquesta nrt els periòdics a La Secció de Política del ministeri ELENGOVERN
japonesa, estrenada, al. Qoya la vetBENAVENTE
participa que Covem turc
Recollir l estai de suposada Inquietud d'Estat,
lUa de divendres.
notificat o&cialiment que des del
Madrid.
10.
—
La
Legació
de
Xile
en
t-u.qui es troben els caps i otficlals de h»
dia 7 el port franc d'E«nirna qiíeda aquesta capital, çctoauaica que el Go- . L'episodi amorós de l'oflcial norlPer dificultat» contràries a !n vol'exèrcit.
tancat per mines submarines 3 l'al- vern xüi ha condecorat a don Joa- americà amb la Ingènua i apassiona, luatai da l'empresa s'ha ajornat dos
Sobre aquest tema s'ha produït tura
de Yen Kalé.
quim Benavente amb l'Orde de «A! da «Mariposa» no dóna pasta per als díe;-. <•! debut d'Esperança Iris a'
aquests (Utiaft dies el·guna confusió.
tres- actes, que resulten curts i sense Titoü. La presentació de 14 compa(Segons el< informes més autorti- LES NEGOCIACIONS AMB ALE- méri'io». — Haivas.
sorpreses ni accidents temarcables. nyia d'oi-ereta que dirigeix aquaste
aats. les peticioos formulades par VeMANYA
DILIGÈNCIES JUDICIALS
i el llenguatge, excessivament florit, nctal·le artista mextcan», tindrà floc
lemeni ]we de l'Exèrcit i exposQ<Ie3 Amb motiu d'algunes diftcuntais que Cl jutge
de Chamberí, senyor Ro- que els adaptadors han posat en lla- definitivament divendres, dia IS dei
per conducte reglamentari als Caps, han sorgit en les reunions celebrades dríguez Porrero,
ha pres aquesta tar- vis dels personatges, contribueix a corrent mes. Seguidament va la llis-''
1 per aquests cn«em':, als cans de al ministeri d'Estat sable el projew da nova declaració
a l'advocat senyor la monotonia i a l'ensopiment que ta completa de l'elenc de la compaCos, 1, sueceseívaineni. als generals de concert comercial amb Alemanya, Navas, autor de la mort
de l'inspector causa fi conjunt. La visualitat exò- nyia;
de brijrada. drvisló, capità general especialment en ço qu* es refereix"al de policia AraaU de Rueda.
tica dels vestits l de la decoració, aií ministre, conslsieixen que veu- coefleiena de moneda depreciada, sem- Ej senyor Navas s'ha ratificat en xí com l'encert en les ..aracterltza- Primera soprano i directora Esperen
rien amb gusi què no se'ls obligués a bla que aquelles reunions han sofert la seva primera declaració.
cions dels actors del Goya, no arri- ça Irisítritnera soprano cantant Mimi
acceptar un emplçu per mèrits de una iniermpció.
ben a (^streure'ns de l'enflgassament Derba: primeres sopranos còmiques
Ha
insistit
que
les
dlferènoiaà
guerra i que es prenguessin mesures
Pilar Escuer l Tereseta Sànchez; soque hl havia entre el mon i éíl. dels conceptes.
OEPUN0IO
conduente a evitar que no es minvés-!
pranos
caràcter, Ramona GajinJ^
obeïen a quastion*» d'interessos.
Es possible que els Japonesos usin l MariadeTerradas;
sin els prestigií de l'Exèrcit, tolerant-, Ha mort en aquesta Cort l'ex-seprimers ballaria?
Ahir,
Amali
de
Rueda
l'Uisultà
per
un
estil
metafòric,
però
en
traduir-ho
ee díTerminartes camp-anyes de nador tradicionalista don Cesari Sanz telèfon i el desafia i amenaçà de al castellà resulta de poeta afMnlnat Els Cromwell; primers actoré, Josep
premsa..
l Valerià R. Parts; primer
Kscartiu. que havia estat - també mort
col·laborador d'un periòdic' de Modes. Galeno
tenor, Amadeu Llauradó: primer?
Aqnesw punts foren acceptats por diputat a Corts.
Ell anà a cercar-lo al carrer de La trista °Mariposa>, degut a això. barlons
Enric Ramos i Emili Aloí»totes les jerarquies, j amb evident enEra icost de J'ex·mlnistne senyor Ríos Kosas, .i jen presentar-se el se- no ens arriba a commoure, i. la. setúslasnir en aqiiells'Cossos que volun- comte de lazàrraga.
nyor -Rueda, «ridat per ell. h féu un nyoreta Carme ÒliVér — la Intèrpret Bo; primers baixos.. Ballasar Bantàriament ihan renunciat els a-^onsos
— es vèu obligada a adoptar un to quells 1 Artur Soto; actor de caràcdispar.
EL REI
i s'exclouen de l'escala lanéada.
Aleshores el seviyor Navas contesta recitatiu uniforme I desmaiat que no ter, Jose|> Maria Castejóh: actor «e/El
ftei
ha
passos
el
dia
a
Icamp,
•En K-s rcintion* iba^'udc!' eniíe els
amb la seva anma. i si seguí dispa- més deixa en els moments culmi^ nèric, Alfred Morales: les segones raps de Cos t generals i>er al (auvi en unafincadel duc de Tovar.
rant, fou por creure qgie el seu con- nants El públic enyora la- música sepranuSi seixanta senyores t homes
de l'òi^ra. amb iot i ésser d'E» Puc- de chor. Direcció escènica. Joan Pald imprcilons «cibre ntiiiesi*>-s •petic'ons, Li MonaR-a. després d'eemorzar. ha Irinfiaftt feta el mateix. ^
a una cacera, i en fer-se íoac ' - tWisprés de la declaració, que tia cini. l.'esmentada actriu va obtenir I ii»er: mestres dH*ciors i concertà-'
lii hagué propòsit unànime tom iim- assistit
estat extensa, el jutue lia dictat con- molts d'aplaudiments en els seus j dors. Sever Muguerza 1 Josep Marts
l>è la lerminani·detlarailó. iniciada Jia tomat A Madrid.
tra Navas aute de presó i incomuni- arranes tràgics, però. a dir ventat 1 MoUà.
per un coronel, de l'obediència cega
CONDECORACIÓ
reconeixent-li mèrits exceptlonals. no
cació.•
als governs constituïu!
Aquesta tarda han conferenciat, sucés en aquésta tessitura on ens .agra- ,Eu .el repertori de la companyia
iPer aquells dies ootocMH una altra cessivament,
A
primera
liora
de
la
nit
eí
detinvl «aip del tiov^ni,gut ha linjce»»ai-a la PresO Model. da mes. ni la que miilur s'aiinonii- figuren obrijs de Kran èxit cont S.JD
mcdalitat de Vopinlú militar, exoosa- els ministres aiub
de
M.arihu.
Estat 1 Go- El düiuns declararan davant di·l za amb la seva Jovene«a i qualitats •La Duquesa del Tabartn»; «La Viuda eu un òociMnc-ni imprès, que ul- VeniW'iO.
Alegre». «La Princesa del DoHar»,
tra el (MlBttSt f'^· •c·Hes efunj a A les sW ha «.-onionçat J'auunciada Jutg»-. algun* tèstiniónls presencials
Els altres elements de la còmpa- | da
•La Princesa de la Czardo.; .La Casdel
succés.
"
nyes d,, prenua. ..••.u^ignoven ia ne- conferència
nyia,
dins
la
mediocritat
dels.
perdel marquès d'AIhuçwaas
INCENDI
sonatges que eiii arnav'en. ebtlguel'en ta Susana» i altres. T com estrei.·-,
cessitat de ca«igar les calbiles d-.*bd- amb el 3en>or
I.i'ipez Ferrer, qüe'ha
encertats, ítirni it un "conjunt dis que aniran oferlnt-se al 'pú:b1ic d*
el4í?ijn
A
les'vuit
del
inait
d'avui
s'ha
deacabat a dos quar:s de yuli. sobre la,'
Barcelona: •Pí-Fl·.' «Vals de Amor»,
1
(En transcendir aquest document, es qual entrevista no ha volgut facili- «larat uti violent incendi al CoUegi cret.
Amor» l »Nifl»'Ltipe-,
irelacicna alio <1* Pa visita, conferèn- tar se cap reiferènc(a.
Notarial, establert al carrer de la La concurrència nombrosa, i ben •Canclón-de
Rosa. 14.
amable amb la senyoreta Oliver, pe- aquesta última, mexicana, escrita
cia l SOKHVÓ <!<• pie íirtn d.Tiat opertnper a la «entll artista
LA CAMPANYA CONTRA L'ANALFAotúnent rwApte.
S'ha donat avia ràpidament el ser- rò decebuda pel que toca » la. tra- expressament
Esperança Iris. bemés. Esperarr
BETISME
Seçot».- a^iins iperlodics. sttósiste.x
vei u incendis. «1 qual s'ha porsonat gèdia. — P. B.
ca Iris ha renovat completament,
la Inquietud en l'elemem militar, que La campanya contra l'analfabelis- als pocs muments atòb ei material de
seurepertoride cançons I córftes
no sap res en coiii sifi vlel< dos punts ime ha estat acordat pel •miitislre de Ja Olrecvió. a les ordies del senyor A Eldorado la Pilar Alonsa íii be; el
mexicans que recitarà carn a fi d«
gueix essent tf^ilaudida.
prlnciípals que IÍ4i^éressen grarunent. Instrucció Pàbtica que comenci per Monasterio.
. ' f 'Eie bombers han començat els tre- El ventriloc Baldes és també òvà: festa.
ccenc·Vtàmeiu indapendeutei d« les lu -provincià» de Jaén.

de nas i oreilles feien méis -ttirira la — Per ©éu. nois. per iPéu!—pre- — .No, no. la mare iée meVa: No és Però l'hora s'atansava, es'sentia ja
al carrer ij potejar dels cavalls; e.
que perdia per moments l'aspecte de vèrai de sorpresa. »- Teniu en compte La Catarina quedà esglaiada, creient rodar dels coixes, que anaven aíl11 FEBRïJt UfiSÍ
lerant-se per iots els carrers veïns;
repòs tranquil per a presentar les elroomein'....Frarti-esc: aquí al da- que s'havia i-'mai boig.
triïCes tristíssímes d'una destrucció vant lu ha el «adà^ er de ta mare... — — Per Déu, Francesc, per I>éu I Que xiarroteig de erratures, iot 'ebsems
intempestiva. Reculà, donca. I ja al lf»erò ia ira. una rancúnia fonda fia- puja xent.'que ets a casa teval —prts que el brogit de la gent qu* anava '
peu de la porta, topà amb son í·unyat, I mejava als ulls d'aquells joves, a gà En Bernat, tan eizarat com sos pujant.
que anava també a entrar aíh.
| Ambdós home« es dirigiren cap a la
I punt d'ubraonar-se l'un amb l'altre. germans.
L A F E B R E D ' O R
— No hi entris. Francesc, no hl en-I —Doncs Jo" hi tinc dret i jo hl anl- — Vaja. reposa't, reposa't. No siguis sala. bon xic més caimàte. Ja estava,
tus —-jtéu 'botmmeirt En Foix. — t*: rà! —recalcàTEladl. eqgallant el . ap noi I — crldaiva En Foix. donant li una aquesta, plena de i|enyors. drets, for- '
Novel'la de costums del nostre temps coaitnouràs
mant grupets. parlant babtet. En Foix
U^útitment; és un trist ea- ! i amenaçant màs encara amb el com- premuda fona, enutjat debò debò.
• pàs de sa yHcdo i la fredor de sa veu. — No, no us l'endureu. M aquell ana esirenyent maus, sll^ncújü. acwmpe<rtacle. —
fil jove, desencaixat l amb els ulls r- — NI tu. nl «n Gil — cridà ja Engana té de presidir, nl tu tens dret a punyaüt l'estreta encaixada amb ijna
venmdB de tant plorar, s'obstinava. • Francesc íora de sl.
profanar aquestes despulles fent os- tori uda de cap. tota compungida, que
— Petír j ara? Que és això? Per tentació de la teva vanitat estúpida. volia dir; «Gràcies; ja ho veuen.»
N a r c í s
Oller
— Espera't, escolta. — digué, encaraJ; tols
del ç«l. Francesc, re- Vanitós! —
Per fi sos Ulls de*cobriren el goiverbonament En GIL —Ans no vingui posa'le»—sapts
tornava a pregar En Foix, iEa Foix s'exaltà; «Bava a punt nador que li allargà' ambdues mans.
ent. poseto-uGS d'acord respecte al abraçat amb
ell
per
a
contenlr-lo
1
9). Jo he pensat lo següent: si ve
els cinc dits a la cara; | — Qi^ardu nwlt*tía\ -féu En foí*.
(Reservats tots sis drets)
sortir dc la *uts estranya sor- d'estampar-li
el governador, com «m va prome- sense
però era tard: EJi Françesehavia per- 1saltant-li una llàgrima d'agraïment.
presa.
tre...
dut els sentits; el balanç del sou cos, — .\h! I vostè, mossèn Ignasi? DiPRIMERA PART
— Ei goveroadojT Per quèT—pre- — No, ni tu ni «U. La mare às meva,pesant cotji un sac, de poc posà en pénsi'm, no l'iiavla vist... Estic no
gVintà i aUie tot alarmat
perill de caure a quants els subjecta- sé'com. *
no és vostra. Ho senti uf
— Home, és relació meva. —
—Francesc, fill, Franc·scl Però que ven. Eu Bernat, la Catarina i l'Ur- , A poc a poc anaren eutraat-les priEu Francescrodàel -ap amb descs- és això? • : • 1 • la Çatanua, sortint sola, traslladaren el jove desmaiat .al meresfiguresde la banca, del coL A
P U J A D A
pttraclo 1 eixugant-se els ulls.
a mig pentinar mentre, iper un altre taller. Per sort, de l'altre extrem es merç, de la Borsa, de is politi«a. en—tfi-ve*l governador, entenc que canto urribava tarnué apreeKadament tant de pis, la Delfineta no D'havia cabint-se com pogueren ep aquaila ;
percebut ni una cstapàncla de tan saleta. pelrecibldor,pel menjadur.
b!i d'anar al mig. A sa dreta, jo; tu En Bernat
porfcoBbçàr.En Francesc, les Foix. a la meva i a l'esquerra d'au, amb el Perú En Francesc, fet una füria, els trist episodi.
pels estreta corredors d'aqu^U piset.
que, condolgudes de l'abatiment del confés, l'Eladi.
ulls cspurnulaíiti. Vvt «11 foragitat,
— No té senderi, és un ximple! —Tota una gentada s'arrenglerava esjove, havien pa-^at la nit amh ell,
— .Aquest uunbéT — saltà «il (|ove, forcejava per a desfér-se del pobre féu l'Eladi amb aires de ooznmlseració cala vall. es préapava dina del porimUdorniíut per le» cadires i sofà'. cercant amb mirada provocativa la de OU que nw stabta-cota aatauslr-k> i paKqul s'endideo.
• •
j taló. o esperava fumant a baix a la
e< renlak'en i iwstien en haibiíacion-; l'aUudlt, que tenia cU ulls a terra. fer-lo entrar sn raó. £u Bernat, la — m é s nl menys. Aquest xicot plaoeta. ocupada ja pal grau ootXt
tancades. Llavors, En Foix, situà el Per qoè aquest? Per què? Quin pa Catariua, atrets all i pela crita, sense «'ha" trastocat — exclamà En GU d« luxe. ais dereepeete1 üangue*
Oiiltn a la porta, amb encàrrec de rt-ntiu teula amb ma pobra mareT
ni saber de què is ttactava. ,
panteixant enoara i elxugapt-se filedes de nois de IWosptci i osiSS
fer pa-sar a la sa!»»» 1<-Í persones
ren també eobíe Eo Francest, que la suor. — Dinu>ui de xicot, i quina de; la-Misericòidia.
L'n
quaAi
parentru.,.
Home,
no
d Upa que as presentéssiu. I entra no- feíaltis. (EScolta Tu estàs molt agi- volia es espiar, escapar d'aqualls bra- força treia! M ha reventat... Pobre
(Però els íums que tornaven a pugar .
vament a la cannbra mortuòria i-r tat. Lu quasi parentló...
ços.
criatura! Això és ei trastorn, el sen- al cap d'Én Foix. esvaien-ll altra vola examinat- l'atatu i dar el darrer
— Cup. cap, ni mig, gràcies a Déu! — Detxeume anar, deixen-me anat;, timent que li ha atacat el> nirvis, la ta els records negres. La presència
uiiéu-siau
la que fou la. s&ia sosaag que se 11 ha erupujat ai «aç-. d'aquetls inUMiian-, de -les autoritats, :
jóvé, perdent ja el seny. si JK>. faré m«! a ^Ifú.
gra. Però el urfet iprecursor de la ——exclamà
vol dir aquest gràicles a Déu! — Però. fill, fill... calma't) En Valga'm Déu. valga'in Déu. qwnes de les .pr: mores potències de Quce- .
defomposició PÍ uagné. d'aflh- aviat. Què Què
tens que dir de mi. Insolent! aquests moments tan solemnes dònes escenes! Ha-i vist? Fins a «ú m'm- loça, ptentades «n vano davant d'ell,
El ca.Uiver teniu el Ventre evldent- que així
sultaval... Oonln-li 'mèdiclna d es era beh bé l'apoteosi d'aijuella celsni'insolte*T—saltà llEladí. escàndol? '
iiie:.i inflat; laques titoritdetajuv- aà avençant cap
a En Francesc amb el I «U. hi sentiat «Fuertes veus. patit, alguna cosa que'el netomi— brltat tan ^spitudu, ublinguda a ocdigué ^ . L--_i. qu« passavapel· àlli. pia d'aíauys t couuatamps. £& Jof»
VvilaUl dic 1*-^ 'uTfJ>ft : ais laOd'lUUS [ pufty en l'aixa.

Foiieto ne LA VEO DE cmiiUm blancor de marbre vell d'aquell cos gi En Foix.flcaui-seentreuug. es- vostra. —
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Concurs

Nacional

d'Història

de

Catalunya

L'Exposició

del

Moble

Han fttiat "ja rapm-lítò pis tres priCONCURS Dl LA CASA HUMIL
mfrs' aútnerfs eorrespom·nts 3 lany
Cent saben els nostres lectors, una
írtpàl E8 'OI» tres h* quedat suflde les Seccions que figuraran en l'Etcientmant palesada la intenció de
posacid Internacional del Moble i Dedonar * la Revjsta . uoa nova eijiP r i m e r C o n c u r s de G e o g r a f i a de C a t a l u n y a
cotjació d'IatcriOTS és el Concurs d«jviUta qóv la faci mes tqt^r·fesanl 1
.jiie la. convertPlxl mi el vcrn.ib!. -Sr L'Aseofwió Pmteriora de l'Ense- de Geografia de Catatunyà. En aques- entenent que així faran obra prfmlP nenrinat -Je -la Casa Huron» sobre
el qual s'ha escrit i dissertat -unpl*pali tir \ft polmca coonnmicy Cats- ' nyança '".aialana. prosteguini la seva ta primera c^i-vio ef reóoaiana tam- tica.
duram el període d'organitzad*
lafiaí •
I tasca fel desvetllament de la nostra bé un rineixement dc la Geografia Un distingit escriptor nacionalista mem
d'aquest certamen.
ConlèD<<n els irc$_ primTs niimerag, '• ••onrciènc-ia patr/òtica. ^onvoc» els local. Els inscrits a les sagon»«'hau- ha dit: -Ca) PScantpar la coneixença^ LL C^nouro dé .ja Casa Huinil com
apart d uy res^m general dr la polí- nois i- dtneó calalarus al IX Com ura ran de traçar «r» un mapa elu rius, d' , la nostra historia pr-r posar no. la -cc- io R.'tTosre'tua : a il'Exhlbitfa «conòi·ica del nmn. do Catahf- NVlnnat d'Historia de fataltmya 1 mumnyes. raps.-golfs pWoes. du- yamep^ai pit de tols els cataléns "1 cions
respon al desig del
nya 1 d'Eípanya durant cl K'-v. .-r.- 1 le Oopratia. que tindrà lloc el nes, poblainons importante. i hauran legítim orgull dè la raça Aquest - r OMnHéTècniques
Executiu d'a-ompanyar les
d« donar explicació íe tee dades que gull ha d'ésser una força poUefosà
eles "Sobr'· les emiasiont a Barcelona propèr Sfiy 1523.
industrials de lote^ aque«•o l!*ï?, la ind-i^trí;. tèxtil llaner*, cl El Consell Directiu de la Protecto- es rein.ionln amb el mapa «açat. que ens dugui a ircballar per la re- exhibicions
ojtre- manifestacions redatrves
pritCr Oiàgrée Sàtí(Aa\ <if\ Comare ra, sngolm la norma qlie.va ímpesar- Els quefigurina leí tercei*s- sec- conquesta, eh els. temps esdevenidors." lles
al luohlatueçH i dcjuraï •!•> r'-staiga
EspXrty0' -1 lltram-ir. La vida Indue- s" ja l'any» I91i de celebrar aquests cions tractaran ms^ '·v"'nsan>en» d* la de l'alt lloc perdut per la pàtria nos- el
."'nnelxeíment de? qual pot contritrial i rotn·rria.l d» Sabadell «n l'.';»:. , Concursos Nacionals alternatlrament Gongrafla dc Catalunya, estudiant els tra.»
buir,a" le perfeccl* i deseurotUament
f.AnslrU''cir>ns >fe-vais a tof ^1 mop I a Barcelona 1. en altres poblacions centrè agrícoles • Industrials i ics Rarcelona. de»f«ibre de. 1922
le conrurron'-.iH d* la bandera espa- de Catalunyii. hn disposat Que el riqueses del pais. jElt- concursants •pp! Consell Directiu dc l'Assocíi- d'a'qwsta babiliíal. industrial.
d'aquesta darrera secció, ultra l'eProp de cinquanta, habilaçíona ílnyola en él cornep e.xTeríor; cl pro-. prapvineht
tingui lloc a la ciutat de xereir: oral.. «eran «Ormeío» 4 un cló Protectora de l'Ensenyança Cata- ^ur-iran
en aipiesia Secció, tc^es elles
MVm.-Tde T«6 Mibsistències 1 la vaga Barcelona els
dies
-20'1
?I
de
maig
lana,
e]
president,
Manoel
Folgliera
exercici
ésérit
tobre
u
n
tema
escoíle^udc a rengfn'y i bon eust de didel MlUrópclità, "I petroli i la poUU- 1 Pasqua-Or*n8da}. en els Hors t hoi
Duran;
el
secretaüL
Frederic
Cull
llit
pt'l
jurat
"
e
n
ra<
te
maiéiv
i
igual
versos aritetesi indusírlnl- dc Barr j infemanonal. IVitur forçós a An-., res que s'anunciaran • oportunament.
per a totí", ei qii.il^tema hauran de i Verdaguer.
oelona i de 'a resta iT-Espahya, ei» •
pleterra. la llet d» Miípensió de paEl Concurs e* regira per les se- desenroMIar en l èspai màKim de
quaUs vistos' els projectes 1 degaments. «Ir,
i mmm
'
dues - horés
' güent*
taJls que obren en les Oflctnes, preEn- H rnSniívi general I fiMBelcra,
B V^EJS r.KNKR.VLS
seMeii inter·'í-sBnis orientaiMons per
e- parla del x^- rrrunt. de la situaEls concureaiMs^ dé totes tres
a impulsar rembclllment i el confort
citi dil tresor espanyol, dels darrers Primera Es considerarà Coopera- cions hïjurau' .)<• pn-enlar quinze E l s Fornells de Joventut dc il'irrterior d-' la casa. 'sense que
convenis comercials, de ta fixatió dor^ ai C-iiiiuis les entitats que hl dies abans de la datq designada per
això çxigeixl grans dpspeses.
del tjlpj^ il inu res dels compves cor- rontrabueixiï" .nob laubvenc ^ns en al Concurs, el» estudis. trebalK maFesta
li
benedioolò
dets
Perfells
Els orgamitzadors . t^ncu" fundades
efertiu. i Protectors els particulars pes. »;u., que hagin, fe» durant l'any, olotlns pel senyor bisbe ds Girona esperapces,
ren ta,
•
que aquest cofiçurs conque
facin
donatiuen
iitelaUic
0
en
si
desitgen
iju.él
Juràt
pugui
forLai" SeccIA d-fcagiafaaléI Toris- llibrès ppr a premis als concurs ante. mar més complet judici dc llur aplitribuirà, com. preleneií. a facilitar a
Celebraren els Pomells olotins L'a- les fismllies obrares o de modest» conprudènr.ia, itoMé un à(tracte de te
niversari de llur fundació. A les Vuit dJ|CÍÓ·iCcoii6iui«a l'eiubelHment de la
tee le> dispasicimis d'interès pels ]ti- Segona. EU exercicis seran pií- cació i coneixements.'
blics i en Llengua Catalana, podentdel mati va' celebraree mi solemne ..llar..
<Iiisiri«ls I comerciants.
• Apart dp la Secció General d Esta- hl pendre part nois de divuit anys PREMIS PER AL CONCURS DTSTO- Ofici a l'església dels frares caputaixò, cousiiiuírà sens dubia
xins. Els. ponielliste^, nois 1 notes.- unl.ltra
díMica. la Secrio de guia del rendií- i noies de deu a vint ahys.
pintoresc * altament oriamb ajust i afinació cantaren la mis- ginalaspecte
la conté tota mena de dades mteTercera. Entre ris inscrits s'esla- RIA DE ÇATALI NYX
així ipar a possibles .lertvacioos
rasstàdp qúé es reíereixou a la cele- bl i ran sis «eucíous: t res per als nois i Primera secció nois- ires primers sa de la Mare de Déu de Nnrla. de d- iatiidiistriadel <moble coiu-pcr
bració de juntes generals., cl paga- trf·s més per a les noies; la primera de de 25 pessetes i tres segons dc 15 pes- mossèn Romeu. Abans dc la Comunió l'evoluct*^ dc les arts decoratives.
general el R. P. Alfons M. de Barcement de cupons i dividends i a les cada agrupament la formaran respeclona els va fer una bellissima plàtiomortitzaciun» i subha/ns, aíxi com tivament els nois i noies de deu a setes.
Primera
secejó
noiès.
tres
primers
totà- mena de dades relatives a les dotze anys; les segones, "de dotze a de 25 pessetes 1 tres tfgons dé 15 pes- ca, basant-la'cn la Paranoia del SemO'·'O
brador, que s'esqueia ésser l'evangea.-vioctacions, els valors de les quals quinze anys; i les terceres, els nois setes,
Interessen als rendistes catalans.
de quinze a' divuit anye i les noies Segona ,^ecció noi.-: ir*s primers .11 del dia, glossant-la apropiadament
E l
C a r n a v a l
per l'acle que celebraren, l' -'i- que
Donat l'interès de.l nostre pübllc de quinze a vint anys.
de v pes.-ptcs i tres «egons de 30 la llavor del sembrador dels pomeils
per les nwòedee estrangeres, es tro- Qiiartai. Eh- premis en efectiu per pessetes.
no havia pas caigut damunt dé peba en- els tres primers números als concursants es donaran en llibre- , Segona «ecçiò nnie^: tres primers dres, ni en mig de camins, sinó en
ai gran 'ball que organitzat
d'-Economia i Finances», articles tes de le^ Caixes d'Estalvi que exis- de 50 pes.-*-'?.- i ires jegúns de 30 terreny fèrtil i molt a propòsit, per peilPer
Reial Cím-I Arlistic es celebrarà
S"bre el eanvi dei franc durant l'any teixin a' la comarca d'on els. pre- peswt^.
.arrelar-se
i
fructificar
en
grau
superal Teatre de Novélats dilluns vinont,
1922. sobre els canvis de Sud-Amè- miíii.s procedeixin, en cas de no, Tercera secciu nois: trts pnnwrs íajiu.-j*t
iin>pc»r1«nt casa Bastida, al vcsiiiml
rica J sobre la millora de la Uinra haver-n hi els seran lliurats en me-de 74 pessetes i tres segons de 45 - Durant la- Comunió, « capella va la
>lei
propi Teatre, a preus mòdics, fatàUic.
esterlina a Nova York.
pessçles.
' • ' • ' cantar alguns escollits njoiets euca- «iP -trà elegantíssims vestits de seUna impressió de Borsa 1 mercat de •Iimiuena. Els jpremis píeWs po- Tercera secció notes: tres primers ristics,finalitzantamb els goigs a la nywfi i senyal- :i .iotes les psrsonct
1 Vfllors i Dieroal de monedes estran- dran ésser concedits <i no, a judici de 75 pessetes 1 tpes seg'ono dc 45 Verge do Montsermtl, cantats per que ho sol·licitin.
tots els pomeUlstas.
.:. .
geres)x dóna al llegidor »n- coneixe- excíuslu del Jurat Examinador, les pessetes.
ment molt .exacte no solament dels decrsioas del qual «eran inapéïlaBIes.
A migdia, al menjador de la Cari- K3 Teatre Goya s'ha calebrat el
1 fets.: •sthó dels factors psicològics I Sisena. Els que desitgin prèsentarj economies que els produeixen. Tan- ft- en aquest Concurs hauran d'us--PREMIS PER AL'CONCl'RS DE GEO- tat serviren postres i vi ranci als po- ball
de vestits que s'ha vist
• bne», fent-los exiensitib als jírlosos • mollinfanril
les e| númoro una llista mol| Poim- críu're's el més tard quinze dies GRAFIA DE CATALUNYA
aninini. •
Iplcta de_ cotitzacions i valors narlò- abans dé la data de la seva celebra- Primera stoeió nQís: Un pr mer de detapresó.
de petlies daspresses que
nals i estrangers, així com de les ció, 'al "dòmdcill ile' rAssóclàcfò Pro- 86 pessetes.i un segon de Ió pessetes. A la tarda, un dels Pomells va fer •hiEl\hinombre
'on.-orr*gut 'ïmplia-de som a
una excantó als afores, i durant el
tectora «tf. l'Ensenyança '"Catalana
I principals monedes.
aqueU teatre que preiMtMavtf un
(carrer dels Arcs, mira. I. pral., Bar- Primera seèci* notesrUn pnmer de cami recitaren belles poesies religio- gom
La Direcció de la Revista, nn està celoiia4,
26 pessetes i Un segon ne 15 pp-t-etos ses i cantaren un escollit repertori asi^c'e brillaniissiui.
a
fl
que
es
pugui
saber
amb
I enritra contents amb el progrés as- temps el nomírre de cone-iirrerits, aiub Segona secció nois: Un primer de de cançons calalaries.
El Jurat, va concfMiir moltes i ben
solií.i bft requerit 11 tots els qui es mires a l'nrgatiíizQció'dels actes del 50 pessetes t jft scgpri dí 30 pe'íselc.'' En nora dels Pomells d'Olot el pre- justificades recompe' -e-.
dediquen a qüestions^conómiques a
Segona secclí rtolés: Un primer de sident del de «Tradició Catalana» Va
I Catalunya i volen contribuir;, amb el Concursi
S1» pcsseles i uà ségòn de W |>cssetes cursar un telefonema al senyor bis Ha quedat roíupleiamcnt lÉtimat el
Icnneixemenl que tenen de fets inte- í^teha. El ' Juraf Examinador I
creen» • secdn nolt: 11, prinu r debe de Girona. El doctor Uompart. en decorat del hall que-donarà-el Circol
1 ressonis, que la Revista si^ui benQualificador del Concurs sera nome 7ii1pessetes
i uA «egón UP 55 pessetes correcte català va trametre el se- Artístic dema. dilluus dc Carnaval,
nat'oportunamem pel Consell Dlivc- Tercera secW.,
|completa en tots sentits
t'n píimér de güent telefonema:
.
al Teatre" dc Novetats, I cridarà
tiu de l'Aseociació Protectora de 1 En- 73 pessetes 1 unMksi
segon de 15 pesseU·s. «Pere Bretxa, president del Pomell l'aienció per la seva originalitat i huPer al número vinent s'anuncien senyança Catalana^ e) qual procuraIcntre altres estudis, articles sobre el rà que bi tinguin" representació lea
••Tradició Catalana». — Diada aniver- morismeIproblemn del pa i l'avenir de la mo- entitats cooperadores del Concurs.' PREMIS EXTB tORDTNARIP OFERTS sari baixi nostra benediccis damunt El decorat, és obra dels més renojllneria catalana, la crisi de la nostra
PER L \ COMISSIÓ DELfltiADA DE Pomells olotins adherits ensenyances trfenpts. artistes d-' Buruelona. així
I metal·lúrgia, el Marroc i la Hisenda
Església — Gabriel, bisbe.»
i ora eis graciosos models dc les dis|de l'Eslat espanyol. la tendència a BASES DEL COfíCURS D'HISTORIA ROSARI DE SANTA FC
ïRecentment cl Papa ha tramès ona fresses.
lla baixa del tipus d'interès, ois or- DE CATALUNYA
Es »|vidran crncefllf d^s premis nova benedicció als Pomells de tot En aquest ball és obligatori tant
Iganisroes econòmics de ki Societat
d'Honor
de ÍSO pe«sçtcs. |" m» nlire Catalunya, i ara el senyor bisbe de per senyores com p»>r senyors anar
Vuiteua..
Els
inscrits
a
les
duee
Ide les Nacions. Terrassa en 1!K2 I
de
tv),
als
• ves n srtiyorçíeí_ dc !fs Girona ha beneit el d'Olot. Aquest disfressat. No serà permesa l'entrada
prinreres
ssucinus
bauian
de
deiiuv
Itrebaïu s«*re el marc alemany, cí
l·-rceres
séeviom
res-tx-etives, 'ane en plausible procedir de tan .elevades als que uò vagin disfressats,. paro
trar,
en
un
exercici
oral,
coneixeImarc, polonès i la corona txecoesloel'
exercicis
i'aquesl
t^n. urs hag.te personalitats eclesiàstiques., ha deixat
a facilitarl·idifrcisa en el vesméntt..
sintètics
i
conjunt
d'Historia
l^aca.notable t'upériorltat de ert. en llastimosa situació tots aquells per
tibul dol Tca\re dc Novetats,, mut
de Catalunya. Els insorits a les sego- demostrat
nflxements.
d'H'stArra
^
r^it'iiunya.
que a Olot passen per ultracatòlics i omissió.d'artistes fai ilitarà originanes hauran de donar detallades exh optar .i a.piéstí Premis d'Ho- i han crltitat aquestta-encoratjadora lisslms
vestfta JII.- cuncuiroats que
plieaclons sobre els feis més remar- Per
nor
caldrà
ou»
hàg-in
obtingui
la
nrllegió dels Pomells, arribantfinsa.ho sò8jiciiib. per un preu mòdic; els
cable» de cada éçoca i regnat. Els mera qua|íücaciij
llurs exercicis fer-ne burles.
quals vestíta seran «n consonància
que figurin a les terceres seccions i que se s'ubjéct ti a uòú
es.
amb ol caire liumorísllc 1 artístic da
tractaran dels fels costums i civilit- pecial, si el Jurat hó oreu •'.xamen
ayinent.
|A l'Econòmica
,1a festa.
zació dé l'antiga Nacionalitat -Catalana, des. de la . - \ n fundació fins a .A(ls examinàte tJOc no òbtingujn
En f estatge del Cfrcol Artbilo
la pèrdua de les seves llibertats. Els premis en melàHii, | (j«e. segons, el
(Rambla
d'Estudis, 6/, de dçu a una
d'Amics del P a i s concursants
G
o
v
e
r
n
c
i
v
i
l
d aquesta darrera seoció, judici <4el Tribuaal siguin mereixedors
del
mati.
de quatre a vuit dc la tar.
ultra. L'exercici oral. seran sotmesos de recompensa. s«i« farà remesa do
da
j
dí'
deu
a una de la vetlla, es
a un exercici escrit sobre un tema lllbpes o altres pregunta com a record
facilitaran
entrades
1 localitats al
PESCADORS QUE PROTESTEN
escollit pèl Jurat en l'acte mateix 1 del Concurs.
PELS PRWCIPIS MOmOiS
mateix
temps
que.
iickets
per a reserigual per a tots. el qual tema hauHan «iiat al Govern civil uns pes-,
taulesper al sopar.
Convocats per la Societat Coonò- run
de desenrotllar en l'espai màxim
cadors de Badalona. Montgai i altres, var
Les taquilles al Teatre Novetats,
•nica d'Amics del Pals sVum reunit de dwes bores.
PREMI EXTH Ai >B l>f NA Rl FORMATpunts de .la costa (la Llevant, .«Ja s'obri
ran avui.
son íocal social representacions
D'UNA PART DBL Di^WTIU DE LA quals han protestat que la, FedeEls
conoursante
de
totes
tres
sec:'
>t 1»
" r•
ració
Jíacicmal
de
venda
de
ipeix'-els
COMISSIÓ
DELEGADA
DE
ROSARI
lutorltóad·a de les més importants cionsfeaurunde presentar, quiuze
posa
toia
mena
d'obstacles
a
la
Ui
u
i
W
DE
SANTA
FE
ccirpqrqcioos barceíoninee en ordre dies abans de la data -designada per
L'Associació d'EstudiantsNÍo la Unlvenda del peix pescat per ells.
vocsilat Nova. celebrarà les següents
la cultmiB 1 a la iprodiKnió.
al Cnuuurs, els estudi^, I I H M I I S , ma- Scra cotioedir un premi on efectiu
MH.I.ORA EiERROVIARI A
festes de Carnestolles:
Vflrmaréri pér vot unànime els re-pes, otc. que hagin fet' durant l'any, de jou p^t^s i OSòüimq d'Honor,
El Neigocial de Ferrocarrils fa IHIDemà, dilluns, dia 12, a losffoudel
si
desitgen
que
el
Jurat
pugui
formar
al
professor
que,
a"
judici
d^l
Ti.|>up"IU -Ja necessitat d>mpcndrr uaa ntés com'piet judici de-llur aplicació h^l. hagi dempslral, atifí la presen- blic <pic visí J'expedient incoat per ia maii. festival esportiu humdrstic. Fui.
ri*"gica- c^njwaya d afirmació deL- i coneixements. Es recomana als mes- tació delp seus ajiiityaes niés entusua?- Corapanyia general de Ferrocarrils Ca- bul,L·iirse*.a peu i do bicicletes, al
soUtcitant ivxpropiació d'on- Camp de la Granja. Tardat a les qua'fmc^is-morals l de lluita contra tres que procimu la presentació de me 1 inteUigèncïa'«'respubdre a ia talans,
finques,en aquest lerfne mwtici-, tre, sardanes po» la "«Cobla Barcino..
personals d» -liurs deixebles piesopt crida; «pteiH necessari, pér ze
J* pornogiïtf'ia «n totes le* seve.-- treballs
per a la construcció de la doWo' Dimarts, diu -13, a les quatre dc la
amb preferència a simples ttapUs
optanhj, què íifísemi.' quiize dies pal,
en la Unia de Barcelona a Man- tarda,
-^s'eptadons i contra la disbauxa gairebé esiangtdes d'un model oer aabans
representació a càrrec d'alumde la data 4lfl Concurs, una via
resa, per Martorell, resulta que, anup- nes d'aqyesta
Escola.
'neral que sembbla haver ^t de la ells preparat. -.
Memòria «xp.iaaiU *a niétoda séguit ciada
]a
p-lició
pe!
termini
legal,
sols
en l'ensenyament d'Hi·iòria de Ca- es presentà un escrit del Reial Canal Primer. La pastorel·la de Goetbe,
'0«ra ijimat el camp d'assaig i d'extalunya l Geofralla d» Catalunya.' 1
versió catalana d'En Joan Maragall,
^rimenUcló.
BASES DEL CONCURS DE GEOGItX- els .resultats obttnr'H· ««sigriam de la Iuj(ai>ta. njap.íestant que - no «Erídon i Amina».
s'oppsarà
a
l'expropiació,
sempre
i
els nom» dels MH<S jcUfblos.
Segon. La comèdia do Molière,
Xef entitats aplegades concediren un FIA DE CATALUNYA
quag e| pas de là línia es faci dc versió
catalana, per En M. dc MOB11, de «oníianía 9 ViEconòmiea per Els- iijsct ite a leí> dues primeres L'.V.-sai-ia«ió Prouictóià i t I T.n.-e. coflJü acord.
to)ju.
.Lés
precioses rodículos». A les
seccions,
ultra
trarar,
eu
u
n
m<tpà
opípar i oi^Miiutar la projeetada
nyança Caial^n* tvrega a tots Is Ca- No baveni-se produït reclamacions .eis, luncb en.
el local de l As>oclefiió,
del
eduat-s
per
U
Proti-ctora,
el»
rius
tedràtics. Me.-tres (ofictaU i no o^- conlfa üa óéce^siiat de l'ocupMK'id. et servit- pel Resi.nuant
^ropanva de sanejament ciutadà 1 principals, serralades, caps. golfs, cialíi
de la Univeri estabhfuenis tí^nt^nyença ' gdvernador ha resolt declara^ que és sitat. .
^ distr^wtr els uejMHJs de les div-er- baaran de. demostrar en un exer< Ui qtfo posin
gra" intefés a prap^nr Jeocupar les dites onze fin- La festa serà amenitzada psr tm
e» «tapef dal seu abaít
ora) coneixements sintèucà i conjunts ve- i eenyoreKto. par a coj»íórrer-hl. necessari
ques
quinteL
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L a Societat de les Nacions
L'e lecució de M u r g u i a
Ginebra. 10 — La Comissió de la
Socl·iat de les Nacions que entén en
ia reducció d'armaments ha tingut la
seva priíoéra raun- j sou» la presidèndel senyor Vlviunl, el qual, en el D e
M
è
x
i
c
e s t a n t
L a
q ü e s t i ó
d e
V i l n a cia
discurs d'obertura declarà que la solució oficial del problema uo depàn
ni ó i la Comissió ni de la Societat de
les Nacions, sino dels governs ma- La primera nova que es tingué fon al presidents municipal, ai £r. Cors
exclusió total de la Societat amb les texos.
l'arribada del cadàver en. un dels y ai Sr. Romuio Gauüyra coatarciansancions més severes. Lituània Ja 00
EI coronel Requieh exposà la coUa- trens militars que havien sortit a la t« porbc-nas icòas de Tepehuaceir y a
estarà en conflicte amb Polònia sinó
amb tota la Societat de les Naoions. >boració eficaç que ha aporta: la Co- callada, feia dos dies, de Durango. quieues DO tengo el gusto de conocer,
permanent oonsultiva. com- L efecte moral fou sensacional 1. para que en mi nombre y represeníaDesprés d'aquesta declaració, el mlsbióexclualvatneui.
per militars, la aclaparador.
ción traieu con el gobmrao de la Bepresident posà a votació el projecte posta
Conusok' tracta d'establir els Dies abans es parlava confusament públ.ca ml total rendición y eumide "resolució del senyor Hymans, el qual
mitjans il-: prestar assistència a un d'alguns combats i de la nérsecucló sión a dicho gobiemo. y de ml petiqual fou aprovat per unanimitat.
dels revolocionarís per les tropes del ción de amnistia sin pooer màa 00a.
El senyor Sldzikaukas intentà no- Estat en ca^ de.pertU.
vament justiacar la.seva actitud, pe- La Comissió prengué després co- Govern i federals. Després, eücnci dic.ones que las garautiae personarò el senyor. Vivlani cl va iuterrom- |neixement de leí Informacions rebu- absolut dsls esdevenimeuts fins assa- ies; esperando dc la geaerosidad del
des sobrí la Couferèaoia d'Estats bentar-nos de la fi tràgica que ha gobiemo una amplia y absoluta iiberpre amh. vivesa, dient-U;
la qual tindrà Uoo a
bandejades sense 't-speranra tad, ofrecàeado bajo mi pelabra de
<La recomanació està decidida Si sud-amaricaus,
Santiago de Xile el març pròxim. 1 deixat
tantes
petites
revoltesque esperaven bonor no volver a tomar armae en
poseu en lexecucló l'amemaça que figura
ea l'ordre del dia la reduc- ésser unificades
conté la vostra declàraciú, l'article ció d'aiaaamenls
sota el prest gi d'En contra i vivlr la vida retirada del
militars i naivals^- Murguia.
trabajador».
16 entrerà ea joo. Sou membre de la Havas.
Societat i en entrar-hi sabíeu quin"
Després del fot. s'han sabut 6e* cir- Segons el diari «Exoelsior» el- 111era el ecu estatut No podem tolerar Ginebra, 10. — La Comissió del des- cumstàncies, encara que alguns de- ceqciat que havia de treballar a Mèarmament s'ha reunit aquest mati, talls han restat molt tèrbols.
un semblant escàndol..
xic davant del govern a favor d'En
Després d'una breu Intervenció de aprovant les conclusions contingudes Segons les versions mée probables, Murguia. fou indiscret, i. abans de saED IS darrera sessió criebrada pel lord
Balfour, «I senyor Vivtanl decla- en l'informc dc la subcomissió cor- havia^ entrat a l'Estat veí dc Cobuila ber ei pensament dels capdavanters
r.onseil de la Societat de les. Nacions rà que
el Consell està disposat a es- responent sobre la guerra química, amb 160 homes, sostenint allí algunes en relació a Murguia. sense haver ob« Paris, s'ocupà del conflicte entre coltar novament
les parts Interessa- la fabriftcló privada d'armes i el topades amb les forces federals, que- tingut cap document 0 prometença oel
Utntola í Polònia a propòsit de Vil- des en una altra sessió.
que en control sobre el tràfec d'aquestes.
na. El representant, de Polònia se- el ca» que fos portat en Afegi
victoriós, de primer antuvi,'fins aeú defensat, deecobn on estava
coneixement
Robert CeclU fèu una exposi- dant
nyòr Askemzy r el representant do del Consell un acte d bostilltai de U-.cióLord
que
ja
terrès de l'Estat dc Durango, amagat, ocasionant els fet» que dev
del seu projecte concernent al dea- tingué en
Lítotala senyor Sldzlkankaff donaren tuànla contra Polònia, el GonseU se- armament,
on
més fort, del qual prés B'eedavingaeren.
el qual fon combatut pel restà amb encontre
explicacions sobre l'actitud de llurs rà convocat immediatament per a delegat italià,
Us forces considerablement Sabent el covem l'amagatall, orde
senyor
Schanzer,
qui
governs respectiu».
el ràpid Vanpresonament i afusequalificar aquest acte. I si és recone- s'inclinà a favor del punt de vista, minvades i sense esma per plantar nà
cara a les tropes del Govern. Des d'a- llament dei dlvistonarl.
El senyor Saura, cònsol general gut oom un acte de guerra, l'article de l'oportunitat. '
quest moment, ja no era rl revolu- Dos tren» militars, a ie» ordres de I
d'Espanya a BrusseHcf, donà compte 16 serà aplicat «ripso facto». Lituània
El delegat fraonès M. Vivlani. do- cionari
al Coiwen d« la mfísió qiie oe 11 ha- serà exclosa de la Societat 1 conside- narà
témer. Se'l podia c0n5.de- dos generals, foren destinat» a capa conèixer aquesta tarda, la rar comdeun
via encarregat, ço és, estudiar el tra- rada oom en conflicte amb totes les Seva opinió
capitost més entre els turar un horne sol, sense cap ml'M
el projecte de íorfl
çat eventual d'una Unia de demarca- poíàncies que formen part de la So- nobert CeclLsobre
moitísslms que hi ha arreu «n tots de defensa, i el governador per a
—
Havas.
cAà provisional que permetria supri- cietat
pegar degudament aquesta gwsta. i«Paris, 10. — M- Poïncaré, comentant els Estats
mir la zona neutra' de la regió de
Malgrat, però. el poc perill que pre- marcablé'dels herois, els regalà deu I
una
pregunta
formulada
por
esEl
senyor
Sldzikaukas
es
retirà
viVUna. El senyor Saura aconsellà el
crit per M. Buisson, presideih de la srntava, se'l va perseguir insistent- mil peso» per la gran expedició 1 al|
repartiment de la zona neutral entre siblement emocionat.
Lliga dels Drets dé l'Home, sobre ment, observant en contra seu un seu magnífic resdütet.
els dos Estats.
l'actitud que adoptaria França en cl precedir del tot oposat al qu© fan L'n cop Wurgu'a ert cl seu póder.l
El ponent del Consell, senyor Hycas que Alemanya fos admesa en la amh els altres sublevats, car els per- ja estava condeflmat a mon 1 el pi*-l
mans, representant de Bèlgica, propo- L'article 13 que invocava el delegat Societat de Nacions, ha declarat que segueixen conttnuameni. deixant-los jor fou que no se 11 donà apart&ncial
sà, al Consell un projects de resolu- lituà, diu:
França esimà-sempre què te Socie-. escapar quan els tenen a la vora, de legalitat, puix cl consell de
ció inspirat en l'enquesta del senyor
tat de Nacions ha d'ésser amb el per a continuar interminables camque el va judicar era nul. sa'Els
membres
de
la
Societat
conSaura i oterint als governs de Polò- venen que sl és planteja entre ells temps, universal.Ifigurar-hlAlema-· panyes ridícules que «Is pro porc onen guerra
els entesos en Uela 1 costums j
nia i Lituània les recomanacions se- una diferència susceptible, a Uar nya, perquè la Societatrealitziple- l'avinentesa d'un sou major, 'i ei viu- gons
de Mèxic.
güents: els dos governs establiran les avis."-d'una solució arbitral, i si nament el seu
fl
t.
rà si no amb més comoditat, al- Es de Constitució qoe ai» que inte-l
autoritats administratives a la zona aquesta diferència no pot regularoe
M. Poincarè fa observar que l'ad- menys amb aire més pur dei que te- gren aquesta classe de tribunals han|
neutral, seguint la línia de demarmanera satisfactòria per la via di- missió de membre» està sotmesa a la nen a les casernes Hordes de les ciu- d'ésser generals de servei ac«u, 1 encació establerta pel, senyor Saura. de
serà sotmesa condició quefixa«I pacte, principal- tats
'
tre els qui Jutjaren a Murguia, ni I
Els governs de Varsòvia i Kowno plomàtica, laa qüestió
unreglamentarbi- ment en el ds donar garanties efec- Seguint, doncs, envers Murguia una amb els actius ni arfib els de reserva!
desarmaran tan aviat com sigui pos- Íntegrament
tives
de
la
seva
intenció
i
d'observar
tossuda, havia e caminar eren nombre suficient per al dit acte [
sible els irregulars que hl ba encara tral.»
compromisos internacionals. persecució
amb pocs homes per a no ésser des- Havent-sereunitaqueot tribunal ima la ïona neutral
Però. com digué el senyor vmani, llurs
Recordà
que
Aústria,
Bulgària
i
Honés aquest el cas de la qQestió. Els gria, foren admeses després d'haver cobert, i fer via a la muntanya, per provisat al teatre, va ésser presentat!
En nom do Polònia, el senyor As- no
governs de Polònia i Lltaltfla s'a- satisfet
ésser soplulg segur, conegut en tols Murgu a, qiil»donà proves dé tenir I
kerrazy declarà que acceptava aques. poiaren
les dites condiciona
en l'article 15 per a resoldre
els indrets per la gent que portava, una admirable sang freda 1 serenitat, |
tat rscoinanaclfi. tot lamentant que aquest conflicte.
Pel
contrari,
Alemanya
—
afegi
el
L'article diu:
i inpracticable per les tropes.
estant més espaordits ei» jutges, per|
e! Consell no hagués tlngnt en compte
president
del
Consell—no
ha
cessat
I
<Si entre els membres de la SocieCaminant d'aquesta manera. 1 les ordres superiors que havien dej
de les observacions que havia expode
manifestar,
mitjançant
actes,
la
{
tat es planteja una diferència suscepve em que eren seguits de molt a complir, que el] perrebré'nles consat.
<Jc provocar una ruptura 1 il la seva voluntat determinada de sostrau- prop. arribaren al pou d'una gran ca- eeqtiéncles. Confessà que «stava tetolEl delegat de littrtnla. aenyor S!ÍI- tible
re's
al
compliment
dels
compromisos'
no es sotmesa al procedí-,
rena da cerres en fer-se de nit, i tro- tat contra el govern actual; que vln-1
rikaukas, donà lectura a una decla- diferència
ment d'arbitratge previst a l'artiolo' que va subscriure en el Tractat de bant-ae tots stults per iea fatigues goí dels Estats Dn is a iflr la revoluració dlsnt qnc el seu Govern refusa- 13,
Versalles, al. qual està incorporat el
els
membres
de
la
Societat
conveva de scgtrir la recomanació del ConPacte; per tant. no e» possible tractar dels combats i de les caminades son- ció per defensar un dret 1 la inl»irri-|
descans, sentiren ü-iuta de dor- tat .1è la Conrtitucló. car l'aitidíl
sell, afegint que si Polònia Intenta- nen a portar-lo davant dc! ConseU.» per ara de la seva adml^ió. Franca
Alsshores, si un dels Interessats no 'està aniuwdH, com sempre, de les mi- mir. No eetant ningú en disposció í2 prohibeix la presidència a tots c A
va modiücar la situació cítablerte entre «Is dos governs sobte la zona accepta la solncó proposada pel Con- lions aispesicions .envers ella, i seria de fer gnàrdia per avisar el perill que directa o indirectament hagues-l
neutra]. Utuànla s'hi oposaria per all, entra en aplicació l'article 16, la primera a felicitar-se de çoder-Ia d'alguna escomesa sobtat!^, detemu- sin pres part en algunarevoltadelsj
tots els aritjans. inclòs opéBant a la que -comporta la ruptura te tots els veurefiguraral costat de les potèn- nanen de Uar els ca vans que porta- mllltare com era el cas dei generaj
membres dc la Societat amb el que cies querespectenllurs compromi- ven al començemeni dei cprriol que Obregóri. Que en el eeu concepte eral
força.
la solució.»
sos; — Havas.
pujava al puig, on es quedareu' s dor indigne que la nació seceptée aques-l
Aquesta declaració prorocà una noElaccepti
que publiquem mostra la
mr, perquè la remor dels cavalls ta presidència anti-con»t tudonal, il
viva emoció entre el Consell. El pre- regiómapa
qual es troba la zona
sident senyor Vivíanl. amb tota ener- neutraleni ellatraçat
en
gent, o l'esvaiot que farien que per aquest motiu ell la combatiil
la nova front*- | E x p l o s i ó a C u m b e r l a n d els veure
gia, s'aixecà contra aquesta actltod ra. Aquesta deixa de
soldats
els fugitius tan Que l'únic dellcVe seu podia ésn'l
del tot a. Polònia VlcMtrla. 10. (Colòmbia brittíiica). propera, elsen saber
i demanà al delegat Iltnà si rebut- al ferrocarril Varsòvia-Grodno-DunaI
despertà», donant-los l'estar equivocat
java walment la recomanació d«l
No es feia iUustons de la «oft Í - I
10. — Ablr es va produir una explos- temps ^'escapar.
Consell 1 W f*tt observar que Senn burg.
i» •i.iil··-* „ • :' i ' sló de grisú a una bullera, prop de El resultat no falli les esperances l'esperava; perft, malgrat això. dí-l
Wava ni tau sols acceptar l'eramén
La zona neutra] que ha do desapa^ Cumberland, morln'.ne 19 minaires. que tenien. L'escamot de soldats que manava com a ciutadà Ics garantiesl
-te Ja qüestió.
ròtoter lou establerta eo signar-se —Hsvas.
sotjava aquell paratge, en robar ela que u donaven les Ue.is Després t I
El aesyor Hyroans féu observar al i'armistiéi, quan sTavla esdevincavalls, arma rea un zi barri, que des- vlà dos telegrames per a Interessar c l
delegat lituà que no hl ha hagut con- gut l'ocupació de vnna, entre j I n u n d a c i ó a Budapest
pertà «1»revolucionaris.1. fem-se càr- els seus afers dos amics d'inQuència-l
venció signada entre els dos govern» el general Zehgowskl i les trorec de la sttuac ó compromesa <in ipié La contestació s'èsperà debades, p" 3I
pel qne es refereix a la zona neutral. pes lituanes. EI Consell dc la SocieBudapest, V).
H Danubi ha ex- es trobaven, determinaren marxar per precausló s'havia prohibit '
tat
de
les
Nacions
en
va
confirmar
.Vroeste fou establerta simplement de
perimentat una gran cresenda. Els cadascú pal seu indret El general comunicació en aquella linia^
comú acord 1 a títol provisional, aa- restabliment Però aquesta zona, ea rsval» de la ciutat han quedat Murguia s'escabullí també so] per la A tes cinc de la matinada i: gulnt el consell de <Je la Comissió la qual el manténiroent <Je l'ordre inundats, eníonsant-se nombroses ca- seva part, caminant bona part de la ésser tteg da la samcncla d» mer
havia d'ésser assegurat per milícies ses.—Uavas.
del desarmament.
nit a la perduda. Al dia següent, dl»- escoitanUia amb una ladlíerènoia
Lord Balfour demanà al delegat li- locals, va esdevenir camp preferit
fressat de •ranxero·. entrà en un po- serenitet que rememorava «Is anti'^
tuà queijircctsés sl en cas que Polò- per a iota mena d'aventurers i maSble dit Tepchuanes En aasabemar-se azteques quan oren sacrificats p*^
nia administrés cl territori disputat, factors que Inquietaven la dissorta- E l deute britànic
del lloc on os i de les persones que hl invasor».
el Govern Htuà es consideraria com da població de !a regió. La insegureals Estats U n i t s havia per alií. es va repetir ei fet A les vuit envià carta a la s*^
tat havia acabat par ésser completa i
en cas de guerra àrab Polònia.
ocupacions pacifiques impossibles,
Washington, ». — La Cambra de ds moltes vegades: Ell, que en temps muller i dictà el testament Oesp^
EI senyor Stdrikaulcàs. per tota les
puüt
el
Govern
de
Varsòvia
no
tonia
representants
ha aprovftt el regla- ds la seva glòria, amb En Carranza. demanà un barber, el qual tou ''resposts, invocà l'artlclé 13 del Pacte
mitjà d'actuar a l'interior de la ment relatiu a la consolidació del havia estat enemic cruel de l'Eeglé gat teanert que es matés, car h»'-'
de Ja Societat, entenent que justifica cap
zona.
deute britànic àoordsda recentment.— lia i dfls clergues catòlic», en el manifestat que no volia morir »'''
l'sclitud ael seo Govern.
mal temps no trobà ningú més, par éellat
A l'est i al nord. al. mapa dóna Havas.
El senyor Vhfiani·wpllcà que no és fronteres
traçades pel tractat de Biga Londres, 10. — S'han rebnt nottetesdemanar amb confiança protecció, 1 En éaser-li.anunciat rúltlm nwm*'-|
tractava de rartlcle 13 sinó sqlament vntre Polònia
i la Rússia soviètica, de Washington eegons les quals ha hostatge, que el capella, qui l'hi con es senti contrariat petquè no i----'
dels articles IS i 16. Des dat moment
esfat aprovat rhocnl anglo-amerlcà cedí generosament, exposant-se a plien la seva darrera voluntat;
que Polònia accepta la recomanació Rússia blanca i L'crànla.
de consòlldacld del deute britànic— greus conseqüències si arribava a és- s'aixecà resolt, exclamant:
del Consell, el refús de Lituània no
ser descobert.
—Es el meu dastí.
p«t privar el valor d'aquesta recomaVelant 'Murguia l'escampall dels seus En ésser al patíbul tàntal ai
nació.
Kowno, 10. — El Govern lituà ha
A
s
s
a
s
s
i
n
a
t
a
V
a
r
s
ò
v
i
a
homes I el gran fracàs que havia so- vant els dnc soldats i el oapHà
Sl Polònia l'aplica Uelalnüant. Li- cursat' uu telegrama e la secretaria
tuània no té el dret d'opossí-s'h! per de 18 Societat de les Nacions lent Varsòvia, IÓ—L'artimandrlta Sma- fert en les seves esperances, i no tro- els manava, digué aqueçt partaiB'^J
Ja força: s? no, cau sota el pe» dels oonstar la seva qpo^icüJ quo sfcflni ragd Làtyazenko he Assassinat el bant manera de poder-se refer, va •Tot» el» països civftlttBt» que
articles 15 1 16. En aquest cas lots «te' repartida entre Lituània l Polònia metropolità Oerge, cap de lesgléeia decidir, la rendició al govern sota exèrcitsfidelsdefensors de tes
els auspici» de; rector f* míanjan- institucions segueix«Q ele governs -1
Estats representats a Is Societat de la zona neutral entre ambdós paï- ortodoxa a Polònia
L'assassf ha eetal detingut, decla- çant un llicenciat
les Nacions hauran de rompre totes sos, i sollicita que quedi mtablena la
gala Imiteu el seu exemple.'Jo I
Msrelacionscoaseroials, flnenoíeres,situació jurídica de cónWrmrtat smb rant qye el seu acte obeeix a com- Un ofici signat per En Magúncta vull ordenar afileuafu^ellMnenf.
etcètera, amb Lituània. Serà la ssv» el tractdt de Suwalky.—Hsvas '""^ !, plir una venjança personal-Havaa deia: «Por la presente doy «wnlsión Tuè nq vull ésser el meu assassí
L i t u à n i a

i

P o l ò n j a

LA
t a aotin no prego &i C general que
em deixi ordenar el quadre que ha do
gnlr la meva exJstèada».
«Recomano a tots vo&altrea, qua lo.
legieu l'exèrcit i teniu ia glòria d'eseer mexlcan». d'esmerçar l'energia t
valor quan la nostra pàtria estigui
amenaçada per l'estranger amb la
fermesa 1 entusiasmo que 'ban eatat
en tot temps el patrimoni del noatre
exèrcit. Estic preparat. Disposeu dc
ml'» I creuà els braços a l'espatlla.
Sona la descàrrega, i el general va
caure no neceseltant el tret de gràcia.
Transmesa la notícia de l'afusellament, s'ordenà el trasllat del cadflvsr a Durangoper, a ésser espotat
a la plaça principal.
Por una tràgica casualitat ei dia
que va arribar de cos present, feia
anys que havia entrat p?e d'IHusions
1 orgull com a governador militar de
ia regió.
8Y DIOK

ELS MINISTRES ALEMANYS
NO PODEN ANAR AL BUHR
París, ICt — M. Potacart 1 d ministre belga senyor Jaspar. estudiant
la situació en la conca dcí Buhr, han
reconegut que ol recent viatge de/
oancellar alemany senyor Cuno havia provocat una pcrtllota excitació
particularment entre els grans industrials, els financlera i els agents
de policia.
A fi d'evitar, en Interès dc la població, agitacions i disturbis quo podrien . ósser eagnants, decidiren privar als ministres dol Reich i dels
Estate alemanys l'entrada en el Buhr
— Havas.
ELS NENS POLONESOS I LA SOPA
DE LES CANTINES
París. 10. — L'enviat especial de
l'Agència Havas a Dusseldort dic
que sola alguns nens polacs són els
quo acuden amb freqüència a rebre la sopa de les cantines populars,
peró qu* a conbeqüència de la presti O exercida sobre ells per les autoritats alemanyes, nombrosos nens
polacs, al veure qu© els vlgUen,
s'abstenen. — Havas.
LA VACA DELS TRANSPORTS
Dusseldort, 10.—La vaga de iran*
ports no ha canviat
2.800 vagons procedents de l'Alemanya no ocupada entraren ahir,
sortint 1 800 vagons. — Hava.
Duseeldort, 10.—La voga <te transports continua. — Havas.
LA MARXA DE LA SITUACIÓ
Els periòdics publiquen un despatx
d'Essen quo diu el següüent: Han
estat detinguts i expulsats d'Aquigran dos funcionaris de Duanes.
També ha estat detingut i expulsat
de Wiesbaden l'inspector suprem dc
Duanes.
Han ostat condempuats por insubordinadó a un any de presó, do?
funcionaris, de Colònia l'un i do Zoll
l'altre. Han estat detinguts l'assessor i director respectivament de dues
mines situades s Bochum. amb motiu del qual els obrers de dites mines han acordat una vaga de 24 hores en senyal de protesta.
Les autoriletR d'ocupació ban detingui a l'alcalde d'Obernauseo pw
negar-so a «ntregar unes quantitats
de blat i ordí requisats.
Des d'ahir s'ha reprès el moviment de trens ds carbó destina» a
Suïssa i Itàlia. A la regió de GMM)
Kirgeen s'ha reprès el trtllc ferroviari, i— Havas.

V E U D E CATALUNYA'

mal •r·^ri a Angfeterrs rfertments de
signar un» pau per wparst. I&me!
Baixà «xprestó la seva creença que
una gran potencia i * tnteits a xependre la guerra a l'Orient sota el
pretext que la pau no fou signada.
Sembla que rahnlrall iBristoI. contestant a aquesta suposició dTsmet
Baixà, aflnnà que totes les potències
representades a la Conferència do
Lausana estaven sincerament dosiV
joses d'ultimar una pau dellnitiva
a Orient, j inslslf en la necessitat
que aquesta pau ics «ignoda el més
ràpidament poeeible en interès mateix de Turquia — Havaf.
LA EIONATURA DE LA PAU
Paris, jo. — Segons la «Ohicaigó
Tribuna» ol Govern d'Angora ha delegat a Bckh- eaml Bel perquè el
KtpTvssenti ten -lef hogoolacions de
pau que es prosíeguélwa activament
entre «Is alt» Comissaris aliats i cl
«presentant d« Tunitiia.
Segons e! matolx diadi.'la. r.a.: serà
signada molt probablement a Con»lantincCile. — Ha^-as.
LA VERITAT OE LA SITUACIÓ
Constantí noMe. W. — Als clrcols
autoritzats es desmenten formatmenti
cló rumors segons els quals les negociacions dc pau prossegueixen a
ConstantlnoWe.
En efecte, no és sobre la pau
quo es discuteix, sinó eobre la qüestió d'Esmirna, el qual assumpte ce
tracta amb gran a-rtlvlfat. — Hava.

P ï g . 7. — Drànfeiige, ï f de fcSrer te J O ^ H
tailüls. la trista història dlrlanda . no T'hagi honorat amb el respecta 1
hauria d'afegir uns de les sevso més ! eoDrid^raoió que la ewa obra i éL seu
i som evidentment mereixen.
•everes pàgines.—Hava».
I Avuf, amb la darrers represen'ocUS
de «Tristan t IsoWs. fineix aquesta)
La Borsa de Nova York J! temporada
d'hivern que, amb tot 1 cerNova York, 10. — Amb motiu de ! tes doficièncles I caigudes lamentala festivitat del dia, no hi baurd •toies,no ha deixat de revestir la seva
Borsa el pròxim dC!uns dia tt — tanegahle valor mustoel. Remattruen»
Havas.
«om a (ets més importants l'astuactó del mestre Koussovitzky i els notables artistes rusaos amb la represa
do «Boris Godnoow» de Monssojsky,
G r a n T e a t r e del L i c e u i amb l'ertrana de «La dama de Piqué», de Tsdboikowsky i «EU príncep
«gor». de Borodine: les representacions de •rfL·ea noces do Ffgaro», de

Funció d'honor al mestre
Max Schillings

nuatre
Mczarí, 1 Ca presència
aiax Schillings amb la seva obra.
La breu estada de l'eminent mestre
Això és el que verament resta d'aMax Schillings en la nostra ciutat 1 questa temporada í fa 'honor a l'emla seva revelació com un dels greus presa. Ce de doMro. í això molt de
compositora alemanys d'avui dia. a •veres, que no pogués Hsber estrenada
l'ensems quo com a director d'orques- •Marlanela», l'òpsra anunciada del
tra expertlasfm 1 dels més aerioifOtí mestre català En Jaume PaOdPsa
que han passat pel nostre Gran TeaSabem que so és per culpa de l'emtre, ha constituït la nota culminant
a. però, sia cesu sia, ho lamend'aquest final de temporada d'hivern. pres
tem Voldríem que el Liceu tingués
Les aclamacions entusiastes que sempre les portes ben obertes per als
E l conflicte
ahir nií foren, sens regateig, prodi- nostres ceaiE>osltor8. 1 l'Ideal fóra que
garies al mestre Schillings, per aqudll cada temporada pogués eetrenar-sc.
públic íèndd I tnteHJgent que sap se- amh la dignitat d*jgnda, ona obra
franco-alemany
guir, amh constància 1 atenció, les d'autor català.
manifestacions d'art musical sòlid 1
que l'hora dels «drvos» Ja
iverltable que, amb tot. no deixen de ésCreiem
t OFICIALITAT FRANCESA
passada aquí i que. amb vot i la
produir-se,
do
tant
en
tant,
en
el
vell
Paris, 10. — En contra dc les defama 1 àdhuc -vàtus, els que han
Liceu de les clàssiques tradicionals seva'
aquesta temporada al Liceu
claracions ifetes pel ministre alemany
rutines, palesaren, heu clarament, al actuat
han deixat el públic força aecepcioeenyor LuOier, resulta que els ofi mestre Sdhaiings que eül deixa aquí. nat.
Confeccioni l'empresa els -set!»
cials francesos DO ban portat llurs
després de la seva magnifica 1 inoELS DELEGATS TURCS PASSEN blidable actuació, doblement meritfe- programeíi de tençorada de cara al
famílies al Buhr 1. per tant. no han
musical, amh dlreotors 1 arPER BUCAREST
coDtrihtdt a la disminució dols reelma com a autor 1 oom a mestre- (gran art
a l'altura quo el Teatre i 9 »
curso» de la població.
Bucarest, 10. — Ha arribat a aquesta director, un ibon estol d'admiradors tistes
obres reclamin i amb adequada preLa llet ha estat embargada únleapoblació, de rigorós incògnit, ia dele- t d'entusiastes del seu talent 1 de sentació
I veurà com l'ameut iper a rhospital francès díEssen
gació tiïrea d« ía Conferència de Lau- la seva forta i eminent personalitat honsmentescènica.
respon. £3 públic paasavosana, la qual romandrà en aquesta artística.
4 ha estat prohibida tota requisa de
Jant del «dlvo» té les seves inoonvscapital flns ol vinent dimarts, marCarraiçes.—Hava».
nlfenofes t no és el que precisament
xant de seguida al seu pals per la
Integraven
cl
programa
d'aquesta
LA ZONA ANGLESA
via Constança.
funció, de la qual parlem, el segon | cal cultivar
•Londres, 10. — El Govern ha encarInterrogoit Ismet Baxè, declarà que aote de «Trlstan i Isolda» do Wagncr, i (El To aire del Liceu pot i déu eonregat al comandant de Ics tropes d'ola mterrupció dc les negociacions de i el segon acto tamibé, el millor 1 mésI tribuir a la cuMura musical del aosoupacló, general Godloy, que es posi
Lausana fou motivada per les diver- arrodonit, de «Alona Usa», la superba ' ïre (Hihtle, 1 aquesta, salvant semd'acord «eHb el general Degoine per
gències de criteris sobre les qües- partitura del mestre Schillings. que | pro taterasBoa molt reepectaMes, ha
a trobar les modalitats que permetin
tions flnancieres i Jurídiques. — Ha- no ha estat encara dol tot compresa diéssor, i més comptant atrtb l'ajuda
donar a França les facilitats que sol1 aipreclada entra nosaltres, com es de la nostra Corporació muidclpaí!.
vas.
liclta respecte el tràfec per la roua
mereix, i que esperem poder sentir la seva principal Unalltaf. La nostra
anglesa del carbó del (Rubr que va
oovameut on vinents temporades.
eàtxla no mancarà mai a l'empresa
desilnat a França. — Hsvae.
La Reina de Bèlgica
(En la segona part del programa, sempre que ta seva actuació iesponBrussel·les, 10. — La reina do Bèl- enire els dos actes esmentats, l'or- gol a aquest noble desig, 1 també <qu*
LA NOIA MORTA A DUSOELDORF
gica ha emprés un viatge a Egipte. questra del Gran Teatre del Lloen, algú no es pen;és que no som
Dusseldori. 10. — El dia 6 d'aguest
dirigida pol mestre Sdlilltlngs, exeou'à nacionallítaa) per tot el que fsot per
Va de rigorós tncOgnU. — Havas.
mes se l i disparà casualment ol fuel magnífic 1 oorpi. nedar «Preludi Ja dltorfó 1 enaltiment del nostre art
sell a un caporal mat&nt una noia.
de
ParsMal» de Wagncr; «JLa festa musical de ía terra.—!. LL
Mort del conseller
La companyia a la qual pertany «1
de les coll -es», intermedi de la rradu caporal ha otert una subscripRientgen
gòdla musical «Molach». d«l mestre
ció reccOlrrt no milió i raig dc msros
Mimic, 10. — A l'eda: de 79 anys échiBings. i Ta molt fceül 1 sesrçw»
quo ha donat als pares do la criatuha mort en aquesta població el con- penetrant «Leonora». J'cftwrtura n0ra. — Havas.
mero 3 de l'òpera O-'ldaito», de BeMbocellcr Rlentgen. — Havss.
i r m t í m i i M M m *
ven.
EXPLOSIONS i SABOTATGES
Crisi ministerial
L orquestra donà s aquestes títrrti
DuséeMottf. 10. — Ha eMat «spuleat
Arqueològic — Obert fla
interpretatiò justa del tat I ona lesPwflnctai
•1 fmqgmesiro ds Tnivorls.
a Bulgària una
onze
d«l
maU
a la una de la tarmolt acurada 1 molt notable. da: Capella ds Sauja
A l'estació dc Waanes han estaí.
E l s afers d'Orient
Àgata. Plaça
Paris, ÍO. — Comaaiq.iCB de Sofia execució
El mestre Sdhiïlingsc exerceix, senso del ReL
deturats 409 vagons dc cathó •fUQ es
al 'Petit Porisien» que segons notí- efíorç,
un
domini
evtdont
damunt
dlrtgleq a Rocfcllngfcauscn 1 que han
cies d'origen brtlànlc, ha dimitit «1 l'orquestra 1 posseeix Tart de fer-la
Municipal: Obert ds les deu del ma
L'ACTITUD D'ITALIA
estat encaminats a -França.
Gabinet Stombuliski. La situació po- vivent, i de donar a los Obres con- II a la una de la tarda I ds les qua
Londres. 10. — L'Agànoía Beuter pu- lítica de Bulgèria es considera molt
Els íunclonaris do comiHi'cacloní,
a 1M cet dt la tarda.- Casa de la
fiades al seu hraç. i s la seva clara tre
obeint s ordres del 'ReKh, cenyiren blira la següent Iníormadó:
greu. — Havas.
CiutaL
i
poderosa
tnl·iHlgènria
musical
tot
el* teíagrames dirigits a llurr-'dtarls O'irtfonnaclons recollides en font
Museu Pedagògic d* Ciències Natuel relleu, tot el calor, tot el matís rals
per corresponsals estrangers, arribant fidedigna resulta que el Govern d'Ide L Soler PuJoL—Plaça Rea',
Mort
de
Von
Ercker
í
tot
el
caràoter
quo
allas
reclamen.
en alguns casoe a suprimir por oom- tàlla està d'acord amb els g·jvern·;
número 10.
Sanllsgo
do
Xile.
10.
—
Von
ErcEs
i
í
mestre
SctTiflUnCT
Vrt
on
dlrecplet cl text sonse avisar els inieres- francès í britànic reapecte l'nctiud
—Eapedal de Patologia Vegetal dil
eaís. EU Govern del Bciah ha recone- d íi'jueMs amb els turcs en ço que es ker, ministre pleotpoíenciuri d'Ale- Uyr seriós ! conscient do la dignitat Consell de Foment. (Aragó, número
manya
a
Xile,
soíri
ahir
una
greu
que
oal
donar
a
la
seva
tasca.
Es
gut la veritat del íeL — Havas.
refereix a l'entrada i estada dels vai187, principal). Públic. Tots els dies
xells de guerra aliats en els ports de caiguda efectuant una oxcureió per de doldre qu* aquestes dots rdíevants feiners, de deu a una t de quatre a
Dusseldort. 10. — Han estat dettn- Turquia-—fiava».
la serralada, morint poc$ moments del mestre Schllltngs no ens sia pos- ment també es pot visitar els dies
guts uns agents de policia alemanys
després. — Havas.
sMe poder-les apreciar roée comple- teaua
a Ocux (Ponts. e!a quals «5 rega^-en ELS PRESONERS TUR08 I QRE08
tes en una sèrie de concerts con—De) Consell de Fom·nt TAragó.
íilstf»màticament a saludar uns ofll a canca, 10. — Ha marxat el pri- 4 L a dimissió ciel Govern liatE a la seva direcció. Ens resta la número t87. principal). Agricultura.
<-lals francesos. Els ditó policies fo- ' mer
wnfiança que el mestre SdhiUlnga
comboi
de
presoners
turcs
canren expulsats.
' no ha trobat en va cl camí de Bar- Indús rla. comerç 1 Patologia vega'aL
d'Egipte
por iprescncre grecs. — Havas.
celona I que no serà ipas aquesta la Pública. Tots ala dies feiners, de dea
Continuen ües espulsrons .de íun-1 viats LA
El Caire, Ift.—El rei Fnad ha srcap- darrera
SITUACIÓ D'ESMIRNA
vegada de venir a honorar la e una i de quatre a sis del a tarda
cióoarls públics recalcitrants.
la dlnlseid que II havia estat nostra clutas
amb la seva presència. els diumenge».
El nou director de Telègrafs i Te-1 Roma, 10. — £1 Consolat de Tur- tat
presentada pel Gabinet en ple. — HaEspecial de Mlnsralogia, Petrogra
Jefons ha eatat també expulsat, per quia es nega des de fa dos dies a vas.
P deontologia i Conqalllologia. dt
prosseguir en l'actttud d d cau pro- visar passaports per a Esmirna — .
«La festa de les comtetj», l'intemiadl Ba,
de Ciències Naturals
cedir. — Havas.
Havas.
del mestre Sdh'.lHags, és un fragment lB'S>cletat
«Club
Muntanyenc».
Princesa, U. prlEls
desordres
d'Irlanda
musical
brillant,
fàcil
de
factura
1
10. — Durant el mati d'ahir
IEST — Obert d'coxe a una i ds mos
ELS SOCIALISTES ALEMANYS noParis.
no
desprovist
d'intei*»
musical.
Senes va rebre al ministeri de Nego- ' Londres, 10. — Ocupant-se deia Úl'Arquitectura: Escola d'ArquitectuLondres, 10. — B2 doctor Broitscheld, cl» estrangers cap notícia oficial ni tims esdeveniments d'Irlanda la se poseolr Is profunditat que M ha
•Itadc.-. del partit socialista alemany, oficiosa referent s la situació d'Es- «Weetminster Gaceite» creu que el en tota l'òpera «Mona iLlsa» i sense ra — Segon pis da la UnivatsllaL
• onze de la vetlla.
ha declarat al representant dlptomà- mirna. — Hsvas.
moviment que actualment s'observa l'Interès onruestrol d'aquesta. l'InterD'Història Natural àé la DUlTant
tio del »DaIly News que en ço qns
medi esmentat és. amb tot, onrusslrot tat:
a favor ds la pau és sincer.
Edifici de la Uutverstial
csguirds s ü situació actual, 'onv
amb traça l fe ple de vida T calor.
L'ASSEMBLEA D'ANCORA
Una
gran
responsabilitat
pesa
daArflstle 1 Arqueològlo d* Barc·lO·
menta la seva única esperança en
Angora. 10. — La Gran Assemblea munt els rebels — afegeix aquest
Cna Oarga i sorcOosa l efostva ora- • a - otert de !•> nou del mati a IB
la possibilitat de mediació d'Amèrica Nacional ha celebrat diverses seeslons diari — els quals no han tingut en
ció fou tributada a l'eminent mes- una da la tarda, i de les tres Bns a
1 d'Anglatcm.
dedicades n examinar la situació po- compte els múltiple» esforços fets pel tre SchUlings en finir aqueeta, molt
De la Catedral: Plaça de la CàteUn !a seva opinió, aquests media- lítica actual, però sens; pendre cap Govern irlandès a favor de la pau, Interessant part del programà, 0*11- dra).
ció és urgent, tement que arribi mas- decisió defln'tlva. puix per això es-, però el aquests esforços quedessin ganWo a presentar-se reretides veDa la Corona d'Amgó: Carrer dels
ca. tard.
pera l'arribada dTsmet patxà.
gades en l'escena i essent-li oferts al- Comte» de Barcelona
Él doctor Bdeltsoheid reconeix que ! La majoria de l'Assemblea inslsntra ExcuruoulsU de Catslunyi
guns valuosos obsequis.
! i reslstón'·.ia no podrà mantenir-se | teix amb especial manera, l'objecto
Isarrer del Paradís). — Oberta d» sia
No
caJ
dir
que
els
actes
resindeflnidainwnt i declara que el par- | que Pacto nacional serveixi de baso
la tarda a dos quarts de nou del
pectius del «Trlstan» I de «Mona- de
Tlt so.rUhsía era favorable a! complí-! per a concertar la pau.—Havas.
vespre.
Llsa».
foren
edmireblemeut
conduïts
ment de iïs obligacions estipulares i
del Cansen da Pedag*
pel mestre Scbllltng i excellentment gla.Biblioteca
eQ el tractat de Versalles, però Jin- DECLARACIONS DC RIZA NUR BEI C A M I S E R I A
— UrgeB. f»7. — Obertv d» l l
Interpretats
per
la
notablllssima
sotro dels limits de capacitat de pagaI ISMET PATXA
a i del mati. i de 4 a 7 de la tarda.
pran senyora Hafgreu, por les senyo- El»
ment d'Alomanya, afegint que r?l seu I Paris. 10. — El redactor correspondiumenges, de 11 a 1 del matí.
res
Obcr
fBranqucne),
Guerrieri
país consentiria a negociar mentre sal del «Petit Parlsien» a Lausana
Aquesta Biblioteca és circulant
IGlneorn)
I
/•-•nerdi
(Dlanora.i,
i
els
França roman al Buhr, peró .to pul
Palau Episcopal. D'onze
celehrat un Inter.iu amb Blza
senvore Hoffraann (Trlstan). Ma- fiEpiscopal.pendre aqueixa iniciativa, qu^ «egu- ha
uaa del mall.
S A N S
Nur
Bei
en
el
tren
que
condueix
a
rowsky,
Roda
I
Lanbankalt
rament fóra Interpretada a França aiuest a Angora
De la Universitat: Edifici de la Uol»
Es u n'ncerl e! de l'empresa del rerettat
com un símptoma de defadllment
Riza Nur Bel he declarat que mal
Gran Teatre, de fer-nos conèixer l'O— Institut de Cultura i Biblioteca
Finalment, el doctor Crettscheld di- (éu cap proposició de pau per sepapera «Mona-Llss», pSena d'interès Popular de la Dona.— De ics dea s
gui que no M grans esperanvs en rat a la delegació britànics en la conmusical. I de fe svenlr a Barcelona dos quart* d'una del matí, de lea
raotuachs de la Societat de los Xa- ferència de Lausana.
B o q u e r l a ,
3 2
nl propi autor de l'obra, el ïamós cinc a dos quarts da noa de la tar
doiUk m la qual França exercetx un
Uifegels el «PeNt Parislen* que IsMax Scbilltngs. Sentim només que da, els dies feiners: do tes deu d4
paper preponderant. 1 que lam·nta- mel Baixà féu també importants deel nostre món musical barceloní no matí a dos quarts de sis de la tarGran assortit en corbates
r<n »« r*t|Tn«1ii d ' RenSnla d»* !re tm- eTaranfeos
l'almirall americà Bríshagi ha^ut més esment de la presèn- da, els dlomenges El» dilluns, al
jioo OnWMtjqiie. — Hava».
tol, aürmaut que ia delegació turca
ia d'aquest me*'re <ntre nosaltres 1 matí, roman tancada
--^
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LA SARDANA DB L'HERETGE

MOU oratòries, molt brillants, molt
enffinyosanienl paraüeles les /órmules simbolistes que, en una con/rrineia recent. S'Eugeni d'Ors ha atorE l s a r t i c l e s d e l S r . B e r g a m i n gat als mots t conceptes de tsardana»
i •Inquisició».
Tanmateix, la seva apologia dels
L Sr. Bergamín ha oomençat de publicar a Ei Imparcial una heretges, per bé q-ue s'esíirUolí en una
sèrie d'articles' relatius a la qüestió catalana. El fet que frafe de Sant Pau — (al qual. dit
aquests articles siguin publicats a £1 Imparcial no és un fet for- sigui de passada, no cal fer respondel mal ús polèmic que b.om
tuït. El Sr. Bergamín representa dins de la pdlítica espanyola sable
pugui fer de les seves santes parauSa mateixa ideologia que representa EI Imparcial dins de la premles) — no ens ha convençut, ni de
sa madrilenya. Política i premsai de 1880.
molt.
L'ex-miíiistre de Finamdes i Estat dels damars ftnfinisterisLa inquisició i Vortodòxia no neconservadors ha vcflgut vestir les seves idees polítiques amb un garem que han anat més duna vegacert aire de modernitat. Es, però, rcsperit més neltardatari de la da acoblades.
política espanyola. En aquest sentit, la seva influència dins el No hem d'oblidar, però, que l'hepartit conservador no ha pogut ésser més nefasta.
retgia ha tingut també la seva inquiCar, call tenir en compte, en judücar els esforços que sembla sició.
teabtzar el partit conservador per atraure's J'atenció pública, que Calvi fou un gràn inquisidor.
entre 'les conferències del Sr. Burgos Mnzo, com a exemple, i els El nostre pobre Miquel Servet en
artides del Sr. Bergamín hi ha una diferència capital. El se- sap alguna cosa.

E

El
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de

L A V E U D E

Format gran o format petit?
El format gran és d del tamany d'El Sol o L a s
El format petit és l'actual de L A V E U DE C A T A L U N Y A .
La votadó dóna,finsara, d resultat següent •
FORMAT GRAN
FORMAT PETIT

-. .
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1 U n llibre interessant
d'En J . V a l l é s i Pujals
«De la vida i dol Govern d'Espanya», és el ütoi sota el qual el distingit patrici Eo Joan Vallès i Pujals. president d'aquesta Diputació
ba publicat, en on volum, una aplec
d'articles posant a la llum del dia
els vicis, les corruptelee i les nlcieees de l'organització puliüca que ]a
fa segles desgoverna l'Estat espanyol.
Amb un esUl planer, popular, i una ,
Ironia colpidora. En Valtts ía una
dissecció en carn viva de la vida política oficial de Madrid 1 de la bu--1
rocràcia espanyola, i de tal faisó ho
plasma davant del lector, que aquest
Id veu reflectit gràficament expressat, els pensaments que se 11
havien suggerit quan reflexionava sobre els temes que descabdella l'autor.
Gran part d'aquests articles, en dlverses èpoques, han aparegut en
aquestes planes, essent acollits amb
especial complaença. N'hi ba d'altreò
d'inèdits que seran tan celebrats com
els Ja conegute.
Els titols dels articles, sótu
Explicació. — Jo he anat a SolsoDa — Das contrastos. — Se esta traditandü. — De doce a dos. — L'etliqueta. — Funcionarioe. — Los amieos. — v
meu. — Eloouente dis«jrsv — í-uperflcial. — Las provint;laí. — Llagosta. — Xerrameca. —

Amerlcanlíme. — Un Jefe de gmpo
— E l catalím. — El cumpllmiento de
las layea — L'estàtua i ]a Duana.
Un oblit. — Imponento manlíestacldn.
— Yantares y conduchos. — Una Inundacldn. — Les responsabilitats. — Hermanoe. — Porteros. — Madrid. — La
Constltudón. — No convé que s'ac&bi
la guerra del Marroc.
Es tm volum sumament interessant
que recomanem als nostres lectors.

P e r l'ensenyament c a t a l à
^l>efP™s de U renovacij'. anyàl. des
S r ^ ? 1 ? DDeloSa^s. ^ Manresa.
S * ^ ' 1 1 R ^ San^,*i ^ « T
tina),
quedat constituídes en la
següenthan
forma:
Manresa: President honorari. Leoncl Soler i (March; president efectiu.
Joan Solerrnou; iresorer. Josep Ad mengeu; vocals, Antoni Ardemí i Uuls
Mas: secretari. Amadeu Comet.
Salbadell: Presideart, Joan Arús 1
Colomer; vice-presldent. Salvador Sabater i Ofllver: tresorer, Josep Oi*stodlo 1 Sorra; vocals. Josep Codina 1
Duran, Clprlft Cabané i Brll 1 Melcíor Tort Coromines; secretari, Fraicesc Armencoi i Burgués.
Rosari Saira Fe: President, Rafel
ívem; lire&orer. Tomàs Romaní; secretari. Conrad Torra: vocals. Pere
Saladrisas. Juli Cabanyerd? Ramon
Quer. «aimon Solsona; vooalls suplents. Jaume Muni-abà, Francosc Vidal i Marc Toms»

Aquesta visita, tal com l'anterior,
serà preparada als centres de districte per una tanda de conferències, les
quals s'espilcaran dissabte, dia 17,
per oradors de la Joventut Nacionalista, segons el següent quadro:
Al Casal Nacionalista de le Barceloneta. Alegria, 9. Orador: Pere vtflas.
Ateneü Democràtic Regionalista del
Poble Nou. Wad-Ras. número 208.
Orador: J. MiUès Raurell.
Ateneu Verdaguer. Nàpols, número
215. Orador: Josep Gual.
Lliga Regionalista de la Creu Coberta, Corts, número 380. Orador:
Joan Pascual i Llopis.
»
Ateneu Obrer de Sant Marti. Plaça
del Mercat número 2. Orador: Armànd Carabén.
Centre. Català d'Horta 1 Santa Eulàlia, Plaça de Santes Creus, 2. Orador:
Manuel Basté i Duran.
Casino de Sans. Orador: Lluis Maria Amau.
•Catalunya», districte V, Nou de la
Rambla, número IS, Orador: Josep
Mart.
Centre Popular Catalanista de Sant
Andreu, Sant Andreu, número 1Í6.
Orador: Juli Vila.
Casino de la Bordefa, Sagunt, número 2. Orador: Lluís Valerl.
Totes les conferències començaran
a les deu de la nit.
La Comissió organitzadora de la
Joventut Nacionalista prega als senyors presidents de les entitats de
districte que per qualsevol motiu desitgessin que les conferències anunciades ner al dia 17 se celebressin
dijous, dia 15. o divendres, dia 16, se
serveixin avisar-ho a la secrptaría de
la Joventut, per tot dilluns vitiegt.

NotidAS.

2.084
6.021

Agrairem als nostres lectors que ompliu d butlletí següent i el trametin a la direcció, carrer d'Escuddlers, 10 bis, tan
aviat com els sigui possible.
En
de..
ntim..
en format

carrer
„

prefereix que

L a Veu de Catalunya

O)

espablUjm

íSíçnaCurai

Q) Cal esborrar el format qno no r'a^iit.
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nyor Burgos Maza, bafldament pertanyi oficialment ad partit conJOSEP MARIA JUNOY
L ' i n f a n t
F e r r a n
servador, n'ha viscut sempre una mica separat espiritualment, separació que ve accentuant en aquests darrers temps i que s'ha paa
B a r c e l o n a
lesat amb relleu inequívoc en l'afer de les reparacions. El se- La Joventut Nacionalista
nyar Bergamín, no. El Sr. Bergamín exerceix una positiva inAihir. amb l'exprés de Madrid, arrifluència en l'organització i en la disciplina actual del partlit conibà l'inifant don Ferran de Bavlera,
servador. I és (precisament el .pnodomiui d'ideo·Vgies com lles V i s i t a c o l - I e c t i v a a L a acompanyat de l'ajudant comandant
dfel Sr. Bergamín el que demostra que defl partit conservador ja no
Ondovaz i el tinent coronel de la remunta senyor Rodríguez.
pal esperar-ne res de positiu benèfica per a'l país.
U n i v e r s i t a t Industrial
L'esperaven al iPasseig de Gràcia
L'ex-mimstre de Finances i articulista d'EÍ Imparcial, que
les autoriíats, representació de 1 element militar, el comte de Güell, el
& gosat parlar suara de la gestió administrativa de la Manoomu- La segona visita coUectiva als or- marquès
de Marianao i algunes altres
ganismes
i
institucions
de
la
Manconitat, parla de la qüestió catalana com podria parlar-ne un polític munitat i de l'AJunlament, de les or- personalitats.
espanyol dels primers temps de la Restauració. El Sr. Bergamín garuteades per la Joventut Naciona- L'iufani es dirigí al palau del comde GfleU, (Pedralbes), on posa, i
pensa i aotua com si no haguessin passat ni la catàstrofe colonial lista, d'acord amb les entitats de dis- tedesprés
canvüar d'uniíorme, es
tricte
adherides
a
la
Lliga
Regionadle 1898 per Espanya ni la guerra europea de 1914 pel món. El lista, tindrà lloc diumonge, dia 18 del dirigí ondeautomòbil
al dipòsit de la
Sr. Bergamín té un doncepte endarrerit de la política, un concepte mes que som, visiíant les insUiu- remunta de cavalleria de l'Hospitaclons culturals i do treball que radi- let, on passà uns minuciosa revista.
absolutament a to amb E l Imparcial. El Sr. Bergamín creu que quen
Estaven presenta el capità general
en el clos de la Universitat Inencara és possible governar a Espanya amb d criteri dels primers dustrial,
qu esón els següents: Con- l altres militars.
temps d'En Cànovas. I encara amb eÜ criteri del grup més reac- sell de Pedagogia — Escola de Bi- Tornà l'iuíant a casa del comte de
— Escola d'Infermeres. Güell, on a dos quarts de dues dinà
cionari, més bereber, que diria Sancho Quijano, de les antigues bliotecàries.
— Escola del Treball. — Seccions de amb les autoritats.
trasts conservadonosr: el grup dEn Romero Robledo que, àdhuc Mecànics, Fonedors, Automobilistes, Després de dinar, acompanyat del
PSanxlsfes i Calderers, comte de Güell, de l'alcalde, capità
dintre de la zona estepària de <la política madrilenya, aconseguí Maquinistes.
Electricistes, Paletes, Fusters, Fila- general, governador civil i altres auona significació prou coneguda.
dors," Teixidors 1 Operaris d'Indús- toritats, marxà a visitar les obres
Químiques. — Escoles Tècni- del Palau Reial que es construeix
Com a conseqüència de prevaler en la direcdó del partit con- tries
ques Superiors de Directors d'Indús- a Pedralbes.
ftrvador aquest cnteri tatn endarrerit, ha anat esvaint-se arreutries Químiques, Elèctriques, Mecà- Fou rebut per la Junta de Construcniques Tèxtil», Tintòriques I simi- ció i pel personal facultatiu, el qual
de les terres d'Espanya la força social considerable que arribà a lars.
— Escola de curtleió. — Escola donà a l'infant tota classe d'explicalepresentar un dia d partit conservador. A Catalunya, com a Tècnica d'Oficis d'Art. — Escola Su- cions.
seccions d'Ebenistes. TorpesuQtat indudibie d'aquest contrast entre la buidor ideològica dels reapectlves
La tl·lslta fon detinguda. L'infnnt va
eeAes eai qm* "sppo suan ap jouad recórrer
la major part de les depenconservadore espanyols i 'la intensa vibradó patriòtica de la nos- ners, Tallistes, Joiers, Repujadors,
i féu moltes preguntes.
tra terra, la memòria de l'antic partit s'ha anat esborrant de la Esmaltadors. Cerrallers, Ceramistes. dències
Des del Palau Reial, es dirigí don
Arts del Teixit, etc., etcècansaèncja de la gent. Ara matdx, quan un hom vol cercar Jardiners,
tera, etc. — Escola d'Alts Estudis Co- Ferran a la residència del comte de
d que rosta a Catalunya de l'antic partit conservador, amb prou fd- mercials. — Escola d'Agricultura i Güell on descansà una estona, I després, acompanyat dels seus ajudants
els seus diversos serveis.
{ £ 3 hi troba d Sr. Fonnuer...
1 autoritats, es dirigí a la Basílica de
piiniiiinniíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuii
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Rei. el repartiment de IpremSs als
Jugadors del campionat mundial que
els hagin obtingut
A les vuit de la nit. àpat íntim en
el seu estatge, i a les deu, assistirà
al hall de gala que en honor seu se
celebrarà al Rltí.
Demà al matí, revista r el dipòsit de remunta instatiat a la caserna d'Alfons XIII, en el qual està allotjat el regiment de dragons de Numància, i després visitarà les obres
de l'Exposició d'Indústries Elèctriques de Montjuich.
Esmorzarà a la finca del comte de
Gúell, farà després algunes visites, 1
a la nit, marxarà cap a Palma de
Mallorca amb el vapor correu «Jaime I».
• *

P o l í t i q u e s
LA CONFERENCIA D'AVUI
(En Rafel Campalans donarà avui,
a dos quarts de dotze del mati, al saló
d'actes del RJentre Autonomista de
Dependents del Comerç 1 de la Indústria una conferència ipnibllca sobro VE! socialisme i el pToblema
de Catalunya. — L'interès dels obrers».
tPcr les cantonades s'han fixat —en
calalà, naturalment—uns cartells convidant er poble a assistir a l'acte.
Hl iba expectació per assistir a la
dissertació del distingit coníerenciaat.

la Mertè per a assistir a la Salve Saba tina.
socials
L'infaht arribà a la Basílica, a les Q ü e s t i o n s
sis en punt
El temple estava ple de fidels I
P E R S O N A L COMPLET
lluïa esplèndida lllumlneció.
Fou rebut a la porta pels senyors
-Albir,
a tots els pous de les obres
alcalde, bisbe, ccònom de la parrò- del MetrotpoHtà
van ésser tfíxats uns
quia, cap de la guàrdia urbana se- avisos pels quals
la direcció de les
nyor Rlbé 1 altres personalitats.
obres fa saber que no s'admetran
L'acompanyaven el capità general, més recomanacions ni peticions de
el governador civil. eU cap de policia treball perquè el personal oDrer està
senyor Borrué. el delegat regí de pri- ja complet J no lü ha feina per a
mera ensenyança don Manuel Luen- ningú més.
go, etc.
El bisbe oferí l'aigua beneita a
«CATALUNYA SOCIAL»
don Ferran i passaren a( presbiteri,
El
núm.
9*. data del 10 de febrer,
on don Ferran, els seus ajudants i les
persones del seu seguici prengueren publica d següent sumari:
seient en el setlal de l'esquerra.
•El dèficit de la caritat barceloniEn el de la dreta prengueren seient na I ei deure dels ciutadans» (editoels individus que componen la Junta rial). — • E l que passa», per J. —
d'óbres del temple, don Ramon Albó •Balanç social de la vaga del Metroi altres personalitats.
polità», per R. Rucabado. — «L'enL'escolania cantà ía Salve de Mas- cíclica «Rerum Omnium» i la bona
vidal.
premsa». — «De la vida paradoxal.
Acabada la solemnitat religiosa, Sobren habitacions a Barcelona»,
•'infant i les personalitats del seu per Juli VUa. — «El sacrifici d'un
acompanyament, es dirigiren a l'Ho- home bo», per J. Civera I Sormanl.
tel Rifz, on s'ha havia organitzat un — «Un problema d'ara. El control
te en honor del visitant.
obrer., V. — «Les realitats a França»
A la nit, a la finca del córale de per Josep M. Gich. — «El Congrés
Güell, se ceícbrà un àpat de gala.
d'Estudiants a Saragossa». — «El
Avui. a dos quarts de dotze, anirà vailet., per Àngel Grau. — «Sindical'infant al Reial Polo Jockey Club de ció catòlica-ebrera Opinió autoritzala carretera de Sarrià, on es jugarà da, 'sobre la pastoral del bisbe d'Oun partit de polo.
viedo). — «Notes contra el Joc: Una
A la una. a la pista del tennis del important aprovació. El Comitè ha
Palau de la Indústria, serà obsequiat parlat Suïcidi per causa del joc» —
amb un esmorzar pel Comitè del «D'ací 1 d'allà». — «Noticiari».
I Lawn-Tennis.
\ les dues de la tarda, en el mateix
Gravat: «Els presoners alliberats-'
1 lloc, presidirà, en representació del (dibuix), per Pep
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Els nostrss compatrlcis d'Amèrica tiques estrangeres de les obres de la
mostren, en veriiat. un exemplar 1 Fundació:
admirable Interès per totes les emPere Bosch Labrús (Barcelona).
preses culturals de la Metròpoli.
Carles Jordà (Figueres).
Sòn colpidores perex«mple. l'adhe-| Manuel Bolarull 1 Artés (Barcefio entusiasta i la contribució eco- ' lona).
nòmlca que oíereisen a entitats com I Joan Albet i Boatell (Barcelona).
la benemèrita Protectora de l'Enae- I Josep Mansana Terris (Barcelona).
oyança Catalana.
Víctor Casals Navarro (Barcelona).
No menys interès sembla que «s
Seminari de Filologia llatina. Fadesvetlla ara, en un camp, natural- 1cultat de Filosofia i Lletres, Univerment. més restringit, envers la Fun- , sitat de Barcelona. \
dació Bernat Metge.
Catalunya Associariió Autonomista
Dies enrera d on è vern compte de la del Districte V (Barcelona).
eonstltucló a Nova York d'un Comitè , Centre Excursionista .Sabadell).
Cultural Català que es proposa fer | Rafal Oliver 1 Batlle (Barcelona).
present de les nostres edicions en paLluís Serra Sch. P. Rector de Sant
per de fll a les principals Institucions Antoni (Barcelona).
i biblioteques, dels Estats Units.
Joan Bruna (Barcelona).
Avui; és «1 Centre Nacionalista Ca- ! R. P. Rector de les Escoles Pies
talà de Nova York que, aliant al seu (Sarrià).
radicalisme de principis una clara
R. P. Rector de les Escoles Pies.
Visió de la contribució que poden do- Ample. (Barcelona).
nar els catalans d'Amèrica a la nosEugeni Nadal i Camps (Barcelona).
tra obra de renacionalització cultural,
Joan Perpiftà (Baríelona).
tot subscrivint-se a les edicions de la
B. P. Antoni Mirats, Sch. P. iBarFundació, acordà ler donatiu a la celona).
Colúmbia University de la capital
Manuel Comas Esquerra (Barcemercantil americana, de l'edició en lona).
paper de OI. 1 ens tramet una primeJosep Creixell Ig-esias (Barcelona).
ra bella llista de subscriptors:
Ramon Albó Marti (Barcelona(.
Jordi Oliver Daydi (Barcelona).
Colúmbia University (Nova York).
Damàs Servlà i Barués (Barcelona).
Centre Nacionalista Català (Nova
Josep Nolla (Barcelona).
York).
Josep Mateu i Ferrer (Barcelona).
Lluís Llansó (Nova York).
Bonaventura Sabater Burcet (BarJoan Agell (Nova York).
celona).
•
Albert Rexacb (Nova York).
G. Soler (Nova York).
Artur Dasca Samisl (Borges del
F. Claramunt (Nova York).
Camp).
J. Gelabert (Nova York). Joan Vicens (Barcelona)*Gabriel Juvé (Nova York).
Josep Salvà (Barcelona).
Ramon Fusté (Nova York).
Josep Coma Casas (Barcelona).
Maria Sol Ferrer (Barcelona).
A. Torroella 1 Mir (Barcelona).
Per l'agombolamem d'adhesions reFrancísra Vendrell (Barcelona).
budes darrerament, continuarem puJosep M. Balcells (Barcelona).
blicant aquestes llistes fins a mitjan
mes corrent.
Llufe Torner (Barcelona).
Alexandre Ribera (Barcelona).
La Ulsta total dels nostres subsJosep M. Artigas (Barcelona).
criptors serà editada, a fi d'any, en
Agustí Grau Huguet (Barcelona) .
haver publicat els deu primers voJosep M. Pagès (Barcelona).
lums, formant un follet on bl haurà
Josep Botey (Barcelona).
un resum de les més assenyades críiniiiiiiiiHiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii<iiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiii
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escolars de

L'espiritual escriptor íraacès Frands de Miomandre. qui té la crònica
nlel bon guel. a la gran revista parisenca «L'Eurape Nouvelle», dedica
el seu dawcr article (niimero del 3
de febrer), a comentar l'esperit que
presideix Hes nostres oonslruccions
escolars. Reproduïm alguns fragments
d'aqueeta crònica:

«La Calalogne ert va pays ètonnant On «liftíit qu*UB 00mant pwl*saot de vitaüté > traverse, aboutlssant à «tes oeuvres de íoUtes soirte*.
dans tous les domaines de l'aotlon.
Tout interesse «es homroes ardents,
qui véulcnt aaier vens l'aveolr. et néaliser le plus possible de bonbeur sur
terre—sur leur terra qu'Us aiment

a

t

a

l

a

n

a

Barcelona

nent, par de largues baies de plalnpied sur des e£(paoes de fleurs et d'arbres. Tout est gal. avenant, baigné
de lumière, lout procOame la joie de
vivre. On dirall la réalisalion de ces
vieux revés d'utapistes. dontti notre
sceipncisme avait oujours souri. E i
l'on pense aivec attendrissement à
ces milüers d'enfants. enfln sauvés
de la mlsère physiologique engendrée
par les écoles tristes et incomodes,
et qui devlendront autant de solides
jemwe gens. que rien alors n'eropechera de réaliser leurs revés d'ertetence. Bt J'on se dit aussi qutun peuple qui airae vérita-blement sa patrie doit, awam tou*, songer à préparer une généraitíon forte et toen
anuéc.»

ameur jaloux.
Ce qo'U i a de tphis curieux dams
leur effort. c'est qu'U ne se spédalise «AUons, aüons! nous ne somane pas
pas (comrne cela si vouvent a lieu ic; pour nous amuser!» «Còmbien
allleurs) dans tel ou tel damalne: par
entiendu répéter, cette prarase
ex«n\ple lee arte. ou la polítique, l'al-Je
absurde, loreque J'étais au ooOlège.
ou la sociologia. Non. üls ont de leur
vle natlonàle une conceptlon syntbétlqo qui leur montre .les relatlons
mutuelles de tous ces probièmes qui
se posent i un eitoycn. Et sis petgnent, et tls sculffrtent, et ils écrivent.
f Us betlssent des monuments, et Us
font de la anusique: maia à la base
de lout cela ils emendent que l'on
d on ne au <peuiple le maximum de
prosperité ^possible, de confort, lis
sivent que la santé publiqae est la
condition «sine qua nen» des réalisations estlvètiques les plus rafflnóes.
lis s'«n eont donc particupierèment
occupés.

Dos généreux donateurs onh oífert
des «animes très imponanes afln de
fonder des écoles et das bibhothèques. ainsl que des Instituts de rééducatioo (ipour les eonrds-muets. les
aveuglos. « c ) , et d'y entretenir un
períonne! pédagogique de choix.
J'a! soué les yeux un énorme volome de quatre cents pagès tntltulé
«Les oonsmioclons scolaïres de Barc^lone» et qui estrempli de photograpl!i«s édiflantes. les écoles som des
veritatoles paliis entourés de Jaidtns
«plendidee. Leo salko de claúòes don-

febrer de

Au moins une to is par Jour. BUe
nous écrasait. mals ü ne venuit a
l'esprlt de nul de nous l'idée de nous
révolter contre son exactttude. Personne de nous n était là poud s'amuser: ni le pódagogue. qui versait dans
nos eqprlts. d'un ges te découragé d'avanoc, la Uqueur de la connaissense. m nous-memes qui n'avions
qu'une pensée: apprendre ailleurs les
choses int^ressantes, les cnoses qui
nous concernaient.
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NEIX A BAGUR L'HISTORIADOR
JOSEP PELLA I FORGAS

Dotzena llista de subscriptors

T t g . 9. — Diamenge, x i de

Dietari històric ^

M e t g e
i i

E l s

CATALUNYA

(EnXitsUtsta empordanès,
esotíví
Vadmirable «Història de VEmpordà».
Català fervorós, amb En Coroleu publica «Los ftierós de Catalufia; revelació del itret públic de nostra terra
en el temps en qui gaiUUa de les
seves llibertats; historià, temtt la
Instilucíó del vell Sometent, i. en la
monografia «Ft periodisme a Catalunya* revela iaitmeü) d<? La premsa
en importants períodes.
Senil Vesbale·jaJnaii de la polltica
abans de la concreció del regionaüsme. En el cèlebre missatge de greuges de Catalunya enviat l'any 1685 aí
rei Alfons XII hi posà la seva ploma,
i+juntameni amb insignes patricis,
el presentà a la Corona.
Home. d'estudis, volgué treballar en
el pom que unia el passat amb el
present, i després de meritòria tasca
en la revista «La BeQaixensa* i <F(
Benaíxement', fundà amb En Francesc Romaní i Puigdengoias *La Espolla Regional; stnlesí idealista del
que després ha constitutt programa
de branques del catalanisme. Erudit
i escorcollador d'arxius, amb l'Elies
de Molins donà a conèixer <La revista Mstúrica latina', més apreciada
a l'estranger que en terres espanyoles.
En el seu actiu treball, à més de
pertànyer al Consistori dels Jocs Florals, del qual fou mantenedor, cal
consignar els càrrecs de presideïu de
l'Ateneu Barceloní, de l'Acadèmia de
Jurisprudència i Legislació, de la Junta de Belles Arts, de VAcadèmia, de
Bones Lletres i de la Comissió de Monuments històrics.
Com advocat gaudi de gran fama :
les seves obres tracten des del dret
català i costums municipals fins als
estudis de les patents d'invenció.
Fou regidor dè i Ajimlameht de Barcelona i moil en la nostra ciutat el
9 d'octubre de 1918.
ESPlbOLAIRE

i N e c r o l ò g i c a
Ha mort Na Hortènsia ..Caballé, la
ben ]ove i distingida pianista que
els nostres aficionats havien aplaudit
més d'una vegada. Hortènsia Caballé havia estudiat al Conservatori
del Liceu. Servem el mülor record
del concert que la malaguanyada artista donà a la Sala Mozart, farà uns
dos anys, i en el qual executà pàgines clàssiques i modernes.
Descansi en pau la dissortada i ben
talentosa pianista.
Ahir. a la parroquial església de
Santa Anna, van dir-se misses per l'ànima de l'ex-degà del CoUegl d'Advocats, En Josep Vilaseca i Magarre.
La concurrència a totes eUes ba estat enorme, composta de tot el que
val 1 significa a Barcelona.
Amb tan trist motiu renovem nostre condol a la distingida família del
final. (O. A. C ) .
La respectable senyora Sa Josepa
Tortós 1 Jané de Carbonell, ba mort.
Mare amaBtlssiroa i muller model
deixa en el major dels desconsol»
la seva famUia.
Rebi el seu espòs, fills i altres parents l'expressió del nostre condoL especlalment el flü volgut amic nostre 1 company de professió E n Francesc CarboheU.
A. C. S. la virtuosa dama.

G e n e r a l i t a t

LA COMISSIÓ O'EDUCACIO GENERAL
A Tarragona, diveodned vinent,
dia 16, donarà una conferència En
Pere Corominas, parlant de la «Teoria del canvi internacional» Aquesta
E* pounant. iparfois. maflgré cette conferència, prunera d'un cicle de
morne prvsenlation, eoudain. ajiU s- tres. és organitzada per la Comissió
salt 1 Indestructible beamé de quel- d'Educació general».
jue texte classique. un f ;sson nous
A Malgrat, el dijous, dia 22. tindrà
[ í-icouTalt. nos yeux bri'.Uent, nous
nous metüons à rire_. De joie, de Uoc la clausura del cicle de contepiaislr. E l aussltot retentlisaít la rèndes que 3 la societat «La Barreprhase fstldique: «Nous ne sommes tina VermeUa» concedí la susdita
pas là pour nous amuser!» E i nous Comissió. Aquesta conferència anirà
nous talslons. tete basse, honteux de a càmèc d'En Ventura Gassol, parla ohose scandaleuse que nous ve- lant de «El nostres renaixement: els
níons de faíre._
clàssics a Catalunya».
A primers del vinent mes de març.
Cette vieille forteresse sombre et
pourrie ou l'on voulut ei Icmgiemps la mateixa Comissió començarà un
empresonner la jeunesse studieuse. cicle de conferències a Lleyda, els
si la CaÇalogne lui porte le demleí temes de les quals seran oportunacoup de ploohe, qu'eüe soit bénlet» ment anunciats.

S

O T A els llums elèctrics, en el carrer mig abandonat, — tífert
closes les finestres, mnrades amb fustes les botigues, — e l
pavument é s d'una llarga lluentor. Som en diumenge, a les nou
del vespre. E n l'aire tebi del febrer, pioviequeja : la gent té n a
aire escadusser i furtiu. Ja gairebé tothom é s ra-encauat. A l gun autamòbíl buit torna a! garatge : no roda per allí cap modisteta de pentinat artístic per a adreçar una mirada seductiva
al mecànic, que badalla. Com sempre, com a qualsevol hora tardana, passa un matrimoni, el pare duent al braç un nen petat
i la marc arrossegant*De un altre que. rondina. A l cap de dice
mdnuts una senyora i dues filles, amb capells i vestits fets a
casa, travessen en silenci : llurs cares doprimides revelen prou
que tornen de casa d'algun parent : potser s'hi ham atardat perquè hi havia un malalt que tenia u n accés de qualsevdl cosa, potser per un mdtiu fútíil, com é s ara una discussió sobre s i hom ote
deixaria o no els deixaria paraigües. Després, per un carreró
clandestí hom veu, a mig carreró, una noia tota pintada, amb
una cigarreta a ía boca ; fa via amb un gest deixat anar : sembla
que sent d fàstic de tots els dies, i , especialment, del diumenge.
E l diumenge! Teòricament, per a la massa confosa dek homes, el diumenge é s un parèntesi de plaer. U n hom pensa, durant la setmana, en é l paradís artificial del seu diumenge.
Un
hom, de dilluns a dissabte, viu entre uns l í m i t s esquifits : i , el
diumenge, es tproposa dte saltar fimaginativamenl. per damtmit
aquells límits. L a filla de k portera anirà a veure prinoeses a l
cinematògralf. L a ifamíl'ia del milaonari volalrà en automòbil &
la plena naturalesa, a gaudir les joies senzilles i bohèmies d'un
jaç d'herba i nma branca esquinçada tot passant. E l fadrí barber es deixarà caure a un museu. H i ha nenes de deu anys, que
en uniformes patètics van i vénen els altres dies del col·legi, i que
èl diumenge obren de tant en tant, peQ carrer, el portamonedes
i empren el mirallet i una polvera de ninai. U n a parella de seixanta anys, que j a no surt de nits, haurà prenotat localitats pei
teatre on ha estat represa una obra que fou un è x i t quan ells érem
joves. L a gent verament tímida aprofita el diumenge per a veure
una col·lecció de feres. Volen cosa m é s tràgica que L· prodigalitat deia pobres els dies de festa? Compteu l a percentual dels
seus ingressos que representa la granadina i efls cacauets, la barraça del fenomen i el tramvia per -a totbotm — de lai sogra al noi
petfit — i , digueu-me, si cap mukimi'lionari de dòlars hagués de
despendre una percentual igual de iSos ingressos, en divertiments,
quins divertiments trobaria prou cars, en aquest m ó n mesquí ?
P e r ò la lliçó severa del diumenge — del diumenge de vuit a
nou — é s que cal tornar al l í m i t . Som pobres o som rics, som
petits o som grans, som joves o som vells. L a nostra Vida, en
realitat, no es desenrotlla en l'àrea on hi ha les diversions del
diumenge, sinó en l'àrea on hi h a el nostre obrador, -la nostra
botiguota, o el nostre cafè, o la nostra taula de joc : é s endebaf
des que el que viu al carrer del Rech vagi, els diumenges, all T i bidabo : la seva realitat é s cl seu l í m i t : el carrer diefl Rech. Igualment, la nostra vida no consisteix a eixir de nosaltres mateixos, a saltar per damunt del nostre! estament, de la nostra edat,
de les nostres capacitats, deQ nostre temperaiment, s i n ó a tlor—
nar-hi, a tomar-hi i vegetar-hi : vegetar-hi, si volteu, amb el c m sol de projectar nous oasis dominicals ; però, desenganyeu-vos, la
veritat profunda é s que el diumenge é s fot per al dilluns. I aquesta veritat tremenda, un hom la sent inequívocament els diumenges, de vuit a nou, mentre als indrets públics hi escombren puntes de cigarret, esckrfolles i agulles de ganxo, i eb estatges particulars, una mica tnelangiosos, es tanquen darrera nosaltres, com
la capsa es tanca damunt el ninotet automàtic.
Per això els diumenges, de vuit a nou, é s quan roneixereu
!a gent moradment sana i la que no ho é s . L a que no ho é s , ve
afdxugada per un gep invisible, de decepció. F a una mica él bat,
per dins. E s la gent estúpida que voldria viure de gemes de coco
i cada any es creu estafada perquè no treu 'la grossa de Nadal.
E n canvi, la gent que, en l'osperit, é s dreta i igual, sent una certa alegria en tomar al seu Hmdt. S'adona vagament que eil l í m i t
no é s solament una tanca amb üvtesos d'ampolla encastats al c i m .
E s també d costum — queJoam de semblant a una cançó — i é s
el confort — quelcom de semblant a unes sabatilles — i é s , al capdavall, quelcom de tan semblant a un hom mateix, que jo diria,
simplement, que é s la personalitat.
JOSEP C A R N E R

imwmwinniuMtniíuiHiHHiiiiiH^
soners catalans alliberate, com ti rei
cord de Barcelona envers elb,
iL'esroentada quantitat s'ha girat a
En Joan Luque, de Melilla. p.T .T
reroetre-la als 9 que es troben en m
d e l
M a r r o c
en aquedla plaça, i Ihavent el.-.' aKrcy
dos dbtlnsgut ailoència per a Barcees fa públic, que a llur arribada
cCL MATALÀS DEL SOLDAT» lona,
podran presentar-se a les oficines del
Havent quedat «n ròmanent de la Foment, on pei seu administrador els
subscripció per al matalàs del soldat, seran remeses les 200 pessetes que todespit de iots els tramettmeats als quen a cadu un.
cossos expedicionaris, à'ha acordat
per la Junta de Senyores, el Foment AUTORITZEU LES NOTES DB LF,S
del TPebafll 1 E n Josep Oe Pcray, íer QUALS ENS PREGUEN LA PUBLICA •
anrt) el dit romanent un donatiu de CIO. AMB ON SEGELL O UNA FIR200 pessetes a cada un dels 11 pr^- MA OÜE ENS SIGUI CON&GUD*.
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(El temporal ba tmpedlt U
Ara. per desgràcia, el senyor Villa«'UN
NAUFRAGI
nueva està malalt i Jo actuo an les del oorreu de Mehlla.
Larra'x.
—F/s
coneixen
detall*
del
B A R C E L O N A
Demà celebrarà un míting l'Assonaufragi de l'tAltxirto Giussepe». pii- soves funcions.
SI es tracta de nomenar un Comis- ciació do mestres, en el qual parlarà
lebot dc la matricula de Oènova.
interí. Jo cesso en el càrrec, Clara Revenga.
Portava fosfat a Barcelona I pro- sari
L'Infant Ferran al L i c e u
perquè
ha do ferir-me profundament
D OVIEDO
cedia de Casa EUnca.
una decisió del Govern.
Com estava anunciat, la íuncid del
Efecte
del
temporal,
se
1
1
obri
una
Oviedo.
—
l
l a arribat de Madrid el
iLlcou donada anit pasaada, es veié
Jo he complert modestament amb governador civil.
via d'algus. anant a refugiar-se a
honorada p«r l'infant Ferran. En arel
meu
deure,
i
l'èxit
ba
acompanyat
Larralx.
Ha estat solucionada (la vaga de la
ribat, abans de començar la part de
gestions.
mina Vascongada. E l cooflicta fou
IV la desesperada volgué passar la Ics He meves
coocert, fou rebut per la Junta del
v>t
que
s'intentava
nomenar
originat perquè ca devia als mibarra l entrar al riu (Lucue, oncillant
Gran Teatrs amb el seu president,
un ministre delegat
naires tros mesos de sou. que impora les retjues.
WEufiebi Bertrand 1 Serra. S lempreRespectant la decisió del Govern, taven en total 40000 pessetes.
Milers de persones acudiren • la entenc
eari senyor Mestres, al vebtlbul d d
que aíxó implicaria una conplatja, podent presenciar les ssccnrs
Ha arribat la «Tuna Santoaderiba*
coliseu.
fusió da responsabilitats i inlclaC- tenint una rebuda afectuosa.
de la tripulaoíó demanant aaxill.
ves
Tot seguit prentruè seient a la llot(IX bague momeaU) en que ele triAquesta nit dóna un concert al TeaH del govornador, «executant l'orSuposa qne tomarà al Marroc, si tre JoveUacos.
pulants eren coberts per 1 onatge que
questra U marxa reial. Acompanyano hi ha cap novetat, la setmana que
envoltava el pallebi.
ren l'infant, a la llotja, els benyor*
DE
OAOU
ve.
(Com
quo
no
hi
havia
material
do
de la Junta del Liceu, l'alcalde, seDemà l'obsequiaran amb un banquet
Càdiz. — Continua tancat el port
salvament,
es
trigà
malt
a
fer
alnyor marquès d'Alella, i el governaai) Riu els seus companys del cos de Larralx.
guna coea.
dor civil senyor Raventós.
Els vapors no han pogut sortir.
consular.
Finalment,
el
moro
SUH-SaJd
paEn el següent Intermedi passà s
Cap a l'Havana ha sortit A vapor
tronejanl
el
remolcador
«,\ralSh»
»irtl
LA
SITUACIÓ POLÍTICA
•cupar la llotja del prosoeni propieI americà «Salvatlon». portant emial
riu
exposant-se
la
seva
vida
i
la
tat del marquès d'Alella, on presenEí dia d'avui, encara que en la fe- grants.
cià la representació Junt amb la fa- A C O R D S O C L ' A J U N T A M E N T DC dels tripulants.
va
superflcle fou tranquil, ba estat
En aquest port s'han adoptat pre•En una atrevida maniobra nogisè
mília d» l'alcalde i cl marquès de
, canelons a causa de{ temporal.
CARABANCHEL
atansar^e el vaixoll quan aquell ja d'agltacló dintre del govern.
,Vllanova i Geltrú.
De bon mati, el comte d?. Romano- S'han rebut redis anunciant quo
L'Ajuntament dc Carabanchel Baix, començava a deaíer-se.
En acabar la funció, en mig d'anes ha visitat ci roaripiès d'Albuce- no vindrà l'eequadra anglesa.
a
proposta
dels
regidors
senyors
Antacaren
icobdes
als
(tripulants,
plaudí roents, l'orquestra executà alHa arribat el vapor «Sefoia». conmas i la conferencia ha durat llarga
tra vegada la marxa reial, passant toral i Armengol, ha acordat per una- que en "veure quo «i remolcador s'a- estona.
duint turistes americans. Aquests no
nimitat,
obrir
una
subscripció
nacioproximava
ja
s'havien
tirat
a
l'aigua.
«ot seguit l'infant al Ctreol del L i Els dos personatge» s'han mostrat han pogut desembarcar, pel tempoPogueren ésser recollüls amb grans
ceu,
acompanyat de les esmentades nal per al sergent Vesallo, encapçamolt callats de gur entrevista, però ral.
autoritats amb «1 capità general, lant-la l'Ajuntament amb 100 pesstes. esforços.
|
D'OSCA
S'ha acordat també trametre 25 pes
•En arribar a ferra foren ovacio- s'hi ba tractat de l'actual situació.
marquès d'Estella l comte de Güell,
Entrada la tarda, el senyor Alba ' Osca. — E l governador ba maniessent ubsequlats amb dolços 1 xam- setes amb destinació o l'homenatge a nats, així com també els iripulaats
ha tingut la noticia que l'exèrcit festat que omb la campanya de priU duquessa de la Victòria, 1 posar te- dv !'-AraUh».
pany.
legrames de felicitació, pel rescat dels
El» nàufrags, commoguts, donaven i l'Armada anava a publicar nnes mavera s'aminoraron els estralls de
Al cap do bona estona, l'mfant captius, al-president del Consell I al
declaracions del general Aguilera i la llagosta.
criïs a Eapanya.
prengué comiat dels presents, reti- senyor Echevarriela.
Fonen portats a l'hosplial clvü. on s'ba dirigit al doipielll del marquès
.VI pobíe de Chdmlllas, el (pastor
rant-se del Ucea en mig de la curiod'Albucemas, p?r a preguntar-li sl Marian Castron, ba trobat un projecforen atesos soUfcltament
aitat de le* persones que l'osperaC O N S E L L DC G U E R R A
El comandant d'artülcris. don Joan ho sabia.
til procedent dels exereicis d'orlUeyen a la Rambla.
•Melilla. — Presidit pol general ITnceta. « g a í à vestits complets a set • El senyor Alba ha tet present al ria. E n intentar extraure la pólvora,
EchagOe, s'ha veunit avui a l a ca- dels nàufrags.
cap del góveru que no podia tolerar- el projectil ha fot explosió, matant-lo.
Un
tren talla les c a m e s
serna de Santiago el C<»nse11 de guerLes
ones acabaren de trossejar,' so un moment més, per prestigi del
ra d'oflcia'.s i penenrís per a faJlar r«A!bcrto Gluseppei.
—AAAAÍpoder pdblic, que éls elements milia un obrer
la sumària instruïda contra el capiEs censura la Junta de Salvament tars formulin judicis sobre assumptes
Ahir s'esdevingué una desgràcia a tà d'enginyers duu Pius Femàndez
l'eítació do França, « n dels trens de Mulero, pel delicte de pèrdua de ma- de Nàufrags per 00 tenir material dis- de la incumbèocia del govern.
maniobra agafà l'obrer de via I iWlal d'aviació do rewpiadreta de .posat. malgrat els fons aue es guar- ! El senyor Garcia Prieto s'ha dirigit E S T R A N G E R
obres de l'estactó susdita, nomenat Mi- Zeluan. durant els successos de 1921. den efls banca, recordant quo quasi al ministeri de la Guerra i aquest ha
cada any s'esdevenen accidents d'a- parlat per telèfon amo el general
quel Toral Molina, de 28 anys. el
El ftscal. comaiwlant senyor Sànqual feia son « r v e i sota el pont chez Ledesma, no ha sostingut l'acu- questa classe per abandó dc les au- \ Aguilera, el qual lt ba respost que no
P o i n c a r é i la C a m b r a
s'havia autoriUat tols declaracions.
de Don Carles. Lt seccionà Ics dut» sació, sens dubte jper no trobar matè- torWata d«t port.
Paris.
10.. — E l president del ConEl senyor Alcalà Zamora, a les vui
cames.
DESGRACIA
ria de delicte. 'Per això d defensell i ministre de Negocis Estrangers
de
la
nit,
t'ha
trosllaust
a
la
pre/ Fon curat de primera Intenció al sor, que íio era el capità «enyor IgleSenUa. — A cswa de l'Cltima tem- Bldèn.·.ia i ha donat compte al senyor senyor Poincaré, ba dirigit una carbotiqui de l'estació 1 despnte oondiut sias, ba demanat, l'absolució.
pesta ò iufonsà una casa a> pob> de García
Prieto de la seva converra amb ta al seoyor Leygues, presldciU de
a la clínica del doctor Reventóa per
Aquesta uh es diu que, malgrat Solsara. stpuliont entre les nmc* els
la Comissió de Negocis Estrangers
el
genera!.
disposició de la Companyia.
no baver-W hagut asueadó fiscal, el seus habitants, una mare i iruatre
do la Cambra de diputats, manifesEncara
que
les
dectoracions
ban
Consell de guerra ha pronunciat sen- mto.
tant-li
que està disposat a atendre
tència condemnant & capità Molero
Tres dels ftlls barons pogueren sor- wtat negades pel gener al Aguilera els desigs formulats per la Coa sis meepB I un dia de presó militar tir d'entremig dc les njues aconse- podem assegurar que jban produït missió d'olr-lo, i per tant a dòaar-Ii
correccional.
guint extreure la eeva marc i la seva I pèssim efecte eo el govern 1 que en per tota la setmana entrant exel senyor Alba l'éstat d'ànim és de
P E N Í N S U L A
La notícia ha promogut grans co- germanv
plicacions sobré la situació exterior
mentaris.
Aquesta morí poc després a conse- vivisslma inquietud.
—Havas.
qüència de les ferides rebudes.
ELS
P
R
E
S
O
S
D
E
S
E
V
I
L
L
A
COMUNICAT OFICIAL DEL MARROC
L* mare es (roba en greu etriat.
Sevilla.
E i s prea os que coanpíeiDimissió d ' E n Villanueva L a C a m b r a i t a l i a n a a p r o Madrid, 11, U'SO matinada.
ELS
TEMPORALS
Comuuicat dc Guerra del dia 10 xen condemna en arueeia presó, han
El senyor Villanueva, per trobar-se
dirigit un tóle«r.iina al wnyor Ecbe
va
el tractat de S a n t a
Vigo. — La platja de Matoslnes impossibilitat d'assusur en moit
Ue febrer:
vairlcta
on
el
qual,
desprès
do
feliplena
d'objectes
dc
les
embarcacions
•-Zona oriental. — La bateria dc la cilar-}o pel f^liç éxi- que.ha cironat
temps la tasca de la comissaria ciMargarida.
posició de Sidi-Mes«aud féu vuit dis- !<•* seves gestions per al rescat dels perdudes,
ha dimitit el càrrec IrrevocableRoma, 10. — La Cambra de dipupnrs sobre grups enemics situats a pneoners, deenanen que. Ja q»ic ha
La gent, malgrot la vigilància es- vil,
n»ent.
tats ba aprovat el Tractat de Santa
Mehallai. dispersant-los.
rebwjdt la recompensà que se li ofe- tablerta- s'apodera de lot cl que troAlxi ho ha comunicat al eenyor Gar- Margarida — Havas.
La baieri* de Bentiob (éo foc so- ria, en commemoració d'aqfuest esde- bava al seu pas.
cia
Prieto.
bre un priç rebel que efectuava tre- veniment, soUicKi
Rel 1 del GO-j A Braga. Cotmbra \ altres poWes
Aquesta noticia sembla que l'oculta
balls de fortificació a YcbeMtddla
veSQ, que no li podran negar res. un dol nord de Portugal el temporal va el govern fins el Consell dci dimarfc,
Els
segadors
causar
destrossos
en
carreteres
i
liForces de la policia de Dar-Mtmn ampln indult que portaria l'ajegria a
per*
és
rigorosament
exacta.
«ostiugueren foc contra una partida moltes ílars també espanyoles.
. nies telegr fiques.
d e la M a r t i n í c a
El plet de la successió està plantedc malfactors que tractava d'apodeI A Usboa tamM ha causat ticUjat
i
novament
ha
dc
resoldn'*
en
Fort
de Franco ("Martinic*,, !0. —
rar-se de bestiar qna pasturava n
I mes el cicló.
ELS
CX-CAPTIUS
cl Consell de d.mans, i dimecres S'és agreujada la vaga de segadors
l'Alt Huardane, resultant lleugeraI
Alguns
treballadors
que
cs
trobaSe\-aia. — En el correu de Màlaga
ment ferit un policia 1 tenint l'enea la desembocadura del Tajo, eortlrà el nomenament del nou co- de canya.
ha arribei a Sevilla el capità d*a re- ven
mic diverses baixes vistes.
1 Un important grup d'aquests eaobservarn
homes subjectes als missari ctvlL
' gimenl de GorifioHa, cx-caplhi d'Aj^lIr, pals d'un alguns
Ouant a la persona creiem q t » ae- val
embarcació que feien esun ingent causant grans desForça do policia d'Afsó. sostingué don Josep del -Rey.
ra motiu de discussió dintre del go- trosses en els edificis i incendiant
foc contra una altra pertlda dc mal- I A l'estació Veeperaven la fàmflía 1 forços per guanyar la vora.
El mar presentava on aspecte lm- vern.
després els canya ver als.
factors que tractava dc robar bestiar, nombrosos amlctí, emre els quals preaense novetat.
Ahir, prop de Boesignao. ona sec; ponent impedint de poder oalvar-lo». El senyor Garcia Prieto Insisteix quo
j dominaren efls militars.
Un brau mariner aconseguí salvar sigui cl senyor Silvela, però flns ara ció de gendarmes agredida pels vaEn cl restant del territori no s'obB eeny<«r de Rey s'ha negat a fer dos
dels nàufrags peró els restants, el president creu que' ba d'anar-hl guistes, féu foc sobre aquests, desservà res anormal.
' declaracions sóbre el capti verí. per
sense el caràcter de ministre delegat. prés dels tres tocs reglamentari», reZona occidental. — L'enemic ha prohibir-ho les ordres rebudee per tots fins vuit. moriren
El pensament del marquts d'Albu- sultant alguns morts i ferits.
El navili desaparegut
el «molagredit la posició de Tigoira. ocouio- els ex-captius a ran de lee manlfes.
•unt la mort del soldat d'ametrallu- iaclons fetes pel tinent coronel as- cador «Reno* de PorUiga!, matrlcu- cemas en cl cas que en el Consell
El governador de l'Illa ha envia»
lat a VlUarreal. i es dirigia a Vigo nomeni al senyor Silvela és el de reforços de tropes i marineria del
éores de posició, Vicens García Ro- nyor Pérez Ortiz.
per a reeparar avaries.
dríguez. L'enemic fou dispersat pel
substttnir-lo en la cartfra de Marina monitor «Reclús», a l'objecte de
A SEVILLA
tec <1* h posició.
I També es diu que ban desapare- amb el senyor Rosado.
1 guardar les fàbriques 1 les hisendes.
Sense més novotol».
Sevilla. — Amb l'objecte d« donar a gut nombroses embarcacions petites
I —Havas.
V
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l'Aioneu una oottfcrència sobre el te- encara que per ara no es tenen noCL
REGLAMENT D E L SANO
Avui ba visitat al president de! Con- I
ma «Simpaties de Ics regions per la ticies de les dsgràcls personals.
_
Conforme anunciàrem oportnna- mars pknW, ba arri-oat a aquesta
sell «1 senyor Burgos Mazo. la conL
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nient, ;-'ha seguit una acció conjunta .capital el president de !a UnlòMonérforència del qual ba estat molt codols clcmonfs bancaris espanyols per qmea nacional comte de Santa MaEn sortir aquesta hit el Comissari mentada.
a oposar la seva opinió a la del Banc ria iie Paméç.
Intart. «enyor López Ferrer, de visiL'entrevista fou moll llarga.
d"E>panya. que en el seu nou Heglatar el president del Consell, rinterro\ l'estaoió lïia rebut Ta Junt^ di- gàrem
mont, ja aprovat pel seu Consell, csreferent a la conferència manABSOLUCIÓ
TAQUIGRAFIA
tabVJx to facultat consignada en els rectiva de l'Ateneu Sevillà.
tinguda amb èl president del Consell
Burgos.
—
S'ba celebrat un Consell
—
Procedent
dc
Cidlz
ba
arribat
a
seus Estatuts, de f^r operacions de
marquès d'Aibucema*.
de
guerra
contra
el
periodista
local.
lotiipi.^-venda dc valors per compte Sevilla cl senyor Ossorio i Oallard-».
— En aquests moments em Umlto Vicens Argos, per suposades injúries
cl qual c» proposa conferenciar íimto
dc tercers.
CATALANA
a informar el Govern — ha dit — a l'exèrcit.
els
elements
ijue
onganüzen
a<{ul
les
I.es
protestes, molt respectuoses,
dels
assumptes
que
U
Interessen
per
Ha
estat
absolt
Corccs del nou partit social popular. al desenrotllament del protectoraL
DB
estan signades alxi:
A V I O ANGLES
D'ALMCRIA
11 del Consell Superior Bancari,
SI Jo fos comissari efectiu, podria
J. ELÍAS J U B E R T
per don J.^tn Alvorndo.
Sant Sebastià.—A l'Aeròdrom dc parlar amb major llibertat perquè
Madrid. 11. í matinada
Ixisarte
Ua
aterrat
un
avió
de
guerra
\JÍ de !'As«ivlacló de Banquers del
també tindria major responsabilitat.
Almeria. — A Alhama ba arribat
El mfllor fHbre de laqirignrfic
Centre d'Espanya, pel comte d<4s anglès.
Noto carta confusió en la premsa. el
sergent rescatat, Josep López
OnlianM.
Porta dues atnetralladores i un tub Jo no ha dit que és absolutament Ama te.
IJI de r \"'n inció dc Banquers del llança-bimbes.
neoessàrla l'operació d'Albucemas,
Ha estat rcjxn per l'Ajuntament i
.VTd.
per don Enric Ochamn,
Ha continuat el seu viatge a O1""- jo soc el comissari interí pel ministe- una gran gentada,
De rands en totes lee i H b w i · ·
F.,lin a rtbre bi de l'Associació 1. » Vents per a pestirc p2rt ca oi ri dc la llei, amb fórça legal por a , •lis molt obsequiat.
• s U nostra Adwietraoio
u. OaòaueN de (JitAluava^ aue ücrà concuia avicoíolillar.
1 sutastiUilr refccUu.
4 •U oemerç ba Uiuat.
L
signada pel eenyor Garriga «Cognés.
S'exposa en les protestes dels banquers, que el Banc d'Espanya ha
d'ésser <& Banc do Bancs 1 quo a la
Banca privada ha dc quedar-li afecta
la facultat de les operacions lliures
amb la clientela, adduint més raons
encaminades al mateix i).
Al malalx temps argumenten .-litres raons en el sentit de lameutarSQ que els consellers nomenats per
la Banca,-aï Comerç i l'Agricultura
no tinguin Iguals drets que els deelgnats pels accionistes, imposant-los en
canvi los mateixes obligacions, com
són la de constituir una flança de
100 accions, igual a la dels oltretí
consellnre.
Afegeixen que la llei no ha distingit «a els drets ni ba establert minva per a cap dels representants actuals del Banc d'Espanya.
Els documents de referència passen al ministre dc Finances perquè
resolgui a l'aprovar el Reglament.
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des a la sala de se««lone do ies Caaa»
ConslasarWí, huveai-se aprovat per
unanimitat importanUselmes reformes als Eatatuis i Heglamente. inierion, entre elles: Edat d'Ingrte. d ei»
U anys als 50, d reis d'Ingré* 5 peesetes. i quota mensual S10. comprenent ingrés i quota de la Ouinta;
subsidi do Medicina 5 pessetes, i de
cirurgia, 1, tant si és menor com major, Invelideea. una peseeta, i defunció, «ïe 50 pessetes i de w També
es féu la renovació del Consell Direcnn. qiMïdant constituït per vet unànime també, en la forma segaent;
iprcsldent, Josep Batlle; vlce-preslileoi, Batel Amat; trtsorer. Silvestre
Canyella»; coihpador, Ramon Pinós;
inspector, Francesc Prats-, secretari.
Joan Salvatella; ^ce-^ecretari. Josep
Sunyé; oïdor de comptes, Pere Bellús, i vocal. Jaume Serra E , fixà cl
domicili social a la casa núm. 6 del
carrer de Sant Josep.

S

C

En Vicen» -Mahlqua». «os ha «ísabantat de
graie» tmpression» sobre
el piro>ecla de construcció dal lerroL«rr;i directe a Madrid, puix és un
fet la formació d'un» entitat inlegíraJa por vabiueisslms elements Anealiicr», en els plans del» qual» entra
el bastimen; del úixeite Madrid-Vdlència, ferrocarril de iot Aljiujarre»,
ej de Requena a Baesa. aprofltamerrt
de salt» per a l'alecuriflcac'.O d'aquestes llnie^ confecció de material mòbil -per a ferrocarrils i altres negocis
també importanUsslms i influents en
el dceenrotllement de la riquesa nv
cionaL
Les classes mereamils de Madrid,
molt iniereBsade» en aquest ass'impte. han adreçat una moció «J minisire
de Finances, pregant que en estudiar I resoldre sobre la soUtcitud que
tormula de proteoció pel Govern l'empresa que eraota de realitzar les obres
mdicadí-s. tingui en cempte l'aspiració general de què es construeixi el
directe Msdrtd-Valèncía. i es facin
les elree obres que han de contribuir
al foment del nostre comerç 1 fndústrts.
C M. F.
València, 9 febrer de 1923.

Avui &1u celebrat la priíDare'sa·.
si6 prusldiJa pol DOQ aira)<]« de B
0 . scjivor Palacín. Com anusdàrfltn hi havia una eïp^ctauiò «xir.pdoaal l «1 selA de sessloas s ompU,
quedant molta de gent al carrer comeniant cl fet d ésser homena; ú
susdit senyor Amic» i enemics dal
nou alcalde dlfiinitleo'acaloradament
p»rò l'&otorttat havia adoptat poques
precanclons, creient que tot aniria
senbe violències d« fet.
A ies sot be començat la ss&ató, 1
el senyor Palacín ha donat compte
de son pas al partit reformista i ac«epiacid de l'Alcaldia de R. O. Desfrés ha explicat ets sens projectes
per al fotor.
— La Lliga de Defensa de l'Arbre
EI senyor «fe Gomar, regidor afl- Fruiter ha convidat totee les socteBat a la Lliga Regionalista, ha re- teh, chorals i orfeons adherits a PAscaptat la seva lliberta d·aecW davant sociació Euterpense de Chor» de Cladal BOU estat de coses que planteja ré. a la grandioea festa del dia 18
l'Mceptaclú de f Alcaldia de R. o. dc marc propvlnent. amb motiu de
per part d'un republicà nacionalista l'homenatge quo «s tributarà »1 taque formar» part de la Concentra- nor En Francesc Vinyas.
do Popular que l'elegl regidor. D»sr^s s'h* allunyat de) saló.
| —Demà sortirà novament «1 periòEls ragi dors monarquies s'han con- dic òrgan da la Lliga Nacionalista, T A R R A G O N A
gratulat del pas del senyor 'Palacín que porta per títol 'La Forja».
a la monarquia i han afegit qne ells
«empra ban estat partidaris que els
(Confertncia de les $ de la nit)
alcaldes íoasin nomenats de R O.
Els regidors nacionalistes senyors V A L E N C I À
Consumació de l'enderroc del Miracl»
Torres 1 Daniel, han presentat una
proposició en el seaOt de demanar
Pex fl los fearnnade*. ^eiaeradee
que sigui suprimit I article de la llei
avui. han pogut enderrocar el SantuaLa
política
alblna
i
el
jec—et
ferraelectoral que fa referència als alcalri de la Mare ^e Déu del Miracle.
corril dlraote a Madrid
des de R O.
Ja no queda posfib litat de selvacló
El regidor radical senyor EstadeEs uo ca» que comrastaut amb el per al venerable momiioerií Sols «s
Da ha protestat del nomenament d'al- leot daixondimant del nao'oualisme podrà recollir entre la wna algun
calde de R. O. i ba donat compte a València com si aqut^ta. pel que element arqutteetònic de la capeira
de la seva gestió en els deu mesos toca a la seva ànima, estigué» atuida. Aviat les rune» s'escamparan i daque ha estat alcalde.
6'bagi -desenrotllat l'albisme d'una munt s'hi. posarà una capa de terra,
Desprès ba parlat el senyor Tor- manera ràipida. N&mós el eeu capiuot sense fer cap excavació, malgrat (pae
ras, es-alcalde oacionalista. essent for.iui grup a part en el ja trobsejac és ben probable qae s hi trobaríeu
Interromput pela del públic desa ve- partit lliiíeral; taak qua ayul compu. cose^ de vàlua quç pudren contrites al nou alcalde, amb paraules per ettímuls de la navttat. amb el buir a perdonar un xic cl vandalisme
grolxudee. La presidència imnosà si- major notnbre de .«gidors al Consis- que s'ha consumat.
lenci però laa Inlerrupeions seguireu tori, despo^e dek republicans, i. darA dalt del balcó del Mediterrani
El senyor orras es mostrà contrari rerament, oe* de ies uiiirces eleccíous ehan gencraliint les discussions
legldatives
amb
un
diputat
a
Curt»
ai oomcaaiuaat d'alcalde» de R. O.
entne la geni qot presenciava l'enper la olrc·cnscriipció.
«n general.
derroc. La port culta 1 conscient conLa proposició
senyor Torres
Com s'explica, dpocs que dtfen- demna enèrgicament l'atemptat a
1 Daniel tou rebutjada per no vot sant els valeocianiste» un ideal oa- l'Art i al bon nom de Tarragona.
d« maloiia, votant el nou alcalde tnotic. clar i deftmt, oo hagin conegut
en llur anervenció «n les lluites eleoamb laa minories.
Nomenament
Després els de la majoria en pre- torals més que els tel» de la derHom
diu
qne
aviat serà jubilat fl
rota,
el»
albins,
sense
un
programa
sentaran una altra de semblant que
de la Companyia Arranfou aprovada amb un vot de majo- ooncrst i a l'abasi de la generalitat, representant
es multipliqueesin com bolets durant datàris de Tabacs a Tarragona seria'*
nyor Martínez Oavero i s'ha nomenat
En sortir el senyor Palacín, ba es- la plujaï
eí pap Oiels üliri-ratt. |don Anaolm
Doncs, Genzühxmení. pel nostre ver- Guasch, actual president de -ia Diputat aplaudit l xiulat pels amks i
gonyós estat social. L'esmentat becter tació. .
enemics del seu nomenament.
Els comentaris segueixen variats lliberal é» aqui l'emparador d'aquest
càDivr de la íamüia i la socifUt. q-^i
Futbol
1 en toia als toat. ,
se < iu el jC''. com altres vedades l>*>m
Els
parlrts
que
cP Jugaran demà.
• I bell Infantil
Ungnt ocai; *" d( dir. Tant C« alxi q.x disputant-se el campionat de les co* Ami s'ha celebrat al teatre dels dlu/neng» il'tim !a nos.u pi>!iCli. | marques tarragonines, seran els seCamps Ellsls el ball infantil que ha- obrtnt a derttrHes concret aconse- güent»: Atlètic Valls Depórtin—Ategué de suspendre's al Cfrcol Mercao- guit aorpendre, als casinos «IWas dels
ttj par excés de concurrència.
.Mrri-ft de OarrlgtKs i 1*1 MargslI, rKu do Tortosa; Cimnàsílc Tarcagona.
L'èxit ha estat esclatant 1 ben afa- dçngiSb pa«J<le» üc bacarrat, Incau- i Reus Deportin; Sitigetà Ibèric de TorJ
lagador per al •Circol que ve orga- tantae de Jocs de oaites. caixeltns i 10*8.
- zant-lo. pa'.x hi acudiren un cen- Ussee, i font dues detencions en el L'supomciò d» tee avsflanea I amettenar de nens disfressats, per cert pnrocr.
lles.
amb molt bon gust, i una gentada
El -noitre e&veroador, senyor CabeDes
dal 27 de s^oer al i de febrer
enorme a contemplar-los.
llo Laipledra. que penany al sector
«ortlt pel nostre sort
tm
Çls premis foren disMbuRs així:
garcipretlsta—reepandiment del qual han
d'avellanes ea gra ; «00 caixes,
Premi» de comparses; primer pre- tracta d'evitar a València els aiuts i*ao»
IW sacs d'ameUla en- gra 1 100 on
mi al grup «Els gitanos». Accèssit- dos sectors del partit, albí i romanocCarallIers de la Creu Rofà*
<n1sta,' aiqiu més important»—. acaba dosca.
Parelles mixtes: primer: -Explora- 'da declarar, després de tal cop, que
•SMUIMM
dors d'índies»; segon: «Gran masca- «està dlaposat a obrar amb tota euerE] cafeter d'Alexar foan Cabana
gía». ipero bo serà que esperem a ven- ha denunciat qne li han rob«t d'un
rada»; Accèssit 'Holandesos».
Individuals, nenes: primer. Fanta- re c o » termina aquesta justícia exar- bagul 650 pesetses sosp tant qne ho
sn-papellona; segon: Reina del eegla diada prop del» que són el» seus ha fet un cambrer qué tingué llogat.
•quasi» correligionaris.
TV.
IndMduaTs, nens: primer Cupido-,
iEl que sl vàrem veure en - « jiassa
segon: Rel d'armes.
de» eleccions municipals és aquell
genera! escapçament de candidats alNou dlrastar de d ari
nins per tal de no consentir l'autoBa estat nomenat director del pe- riist el Joc. Be compendran ara les S A B A D E L L
iódlc integrista afedè a la coalició sanes qne hi haurien de Jugar, puix
Aectó Ueydatana «El Diario de Lé- només aflrmada l'actual situació forlda». el periodista En Josep Maria líllca «! tapet verd ha torna:- a esHiobó
tendre's
• l'Csoata Pia
Menirestaot «1» aibin» valencians
Aval d>um«uge. dílluos 1 •ilcontinuen encara pretenent l'alcal- marie. íu haurà esplèndides i undia, però no fan í'ofertmcnt anex cions teatrals al CoUegi ds PP. EaP l a de
Barcelona
del candidat a diputat, que tael al
SANTA COLOMA DE üBAMANEI. sacriflcl de presentar-se per aquesta colapl».
— Alguns del» socis da la Germandat clroranscrtpció. davant les poques
El programa és compost per la
<le dant Isidre, feren una excursió possiblltiats de vict<*ia. Ja qu« les delícloee producció 'del P. Oliver,
a la Quinta de Salat «L'AUanca*. b a dretes voldran per a elles l'acta, i •La mort de Pescolà», que té música
vent quedat plenament satisfets de per aquest tresulfat de comptes tam- insplredissima del P. Gené, i per una
tot quam v. si taren, i especialment, bé desitjaria la vara el garcípretisme. joguina còmico-línca, que porta per
par ics atencions dlÀpensadee pel
títol «L'escapatórla».
personal de la casa 1 membres del
La interpretació d'aquestes obretss
anirà a càrrec del» alumnes Adrià
tomtít
A la tarda dal m&ttix dia se celeA 1* tomada de Madrid del presi- Margenat, Josep Cruella Pompeo
braren les dues assemblees anuncia- dint de la nostra Cambra de Ccéncrç, Casanova. Daniel Baülevell, Pere
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Torres. Josep Abelló. Eugeni Salleat,
Sebastià uiucaU. Joan Corlaa, Josep
Vila. Armand Cahané, Joan Bamila.
Joeep Dlumenjó. Ramon Ustrtll. Albert Bernalda. Feliu Sampere. Joan
Barbany, Joan Mumbrú, Francesc
Caballé, Joeep Uonch. Pere Lacasa.
Agustí Fitó, Josep Gelo i Tomàs 5aIM.
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iContertnHa de les 9't5 de la n«S
Mi alcalde ds ft. O.
Ha «tat nomenat alcalde de B O. dd
Palamós don Josep Gafa», ex-radica!
elegit regidor püs vots dels republicans.

S'estrenaran dues decoracions del
distingit artUte. professor d'aquest
CoUegi, P. Ramon Hosiench. 1 dirigirà l a part musical «1 mestre Frederic
Útuet, també professor del CoUeglAl Palau Episcopal s'ha celebrat
Les festes prometen veure's molt una Assemblea de Sindicats Agrícoconoorregudes.
les federats presidint l'IUm. senyor
Bisbe doctor Llompart
l i Oenieelults»
Sardanes
Els preludis dels dies de Carnaval
han passat amb un ensopiment, que
Demà, dilluns, es tocaran sardanes
deix* endevinar la tristesa amb que a ia plaça de la Independència i a
enguany ens obsequiarà el Camee- la de la Constitució i a la Rambla
toltes.
d'Aharer. Tocarà l'orquestra «Avi
Tots els espectacles del Carnaval Gironí).
s'han reduït a balls de «mascarons»,
Festa da la Llrnigua
festes de mal gust, que no sabem
com poden celebrar-ee a la nostra
La Comissió dclega4a de Nostra
ciutat. Tanmateix, eren preferibles a Parla està organit.tant una D ada Je
això els vells bells de disfresses fe- la Llengua qu$ probablement se celemenines, cn els quals encara cs brarà a Torroella de Moatgri, amb
trobava de tant en tant une nota l'asatetancia de rcpresenuinls de difeagradable.
rents branques del Catalanisme de
També és de lamentar que després totes les terres *? Catalunya.
do tot el que s'ha dit contra els balls
Altres noticies
infantils de vestit», encara hi bugi
qui vulgui organitzar-los, donaut
Ha estat uomenat director de l'F.s
ocasió que hi hagin famílies que mar- corxador de Figueres el veterinari
tiritzin a llurs fiil», fent-los anar en- don Joan Marull.
carcarats tota una tarda i tenint.los
unes hores dins l'ambient d'una sa—Al Mercat de bous d'avui han vin
la carregada per l'atmosfera pesti- gut 381 cape. recaptant-se i\er arbl:
lent d "aquestes festes.
trle municipals IIVIO pessetes.
Molt lamentable.
—Es quasi segur que a primers
de març inaugurarà cl teu estatgi
oociai l'Ateneu de Girona.
—A Llansà han detingut el cabrer
Francesc Vila per haver tirat a un
Millores f e r r o v i à r i e s
pou una gabra piopletal de Mlqupi
Fabra.
-Demà a l'Estadi da l'U. D. G. Ju
(,„ Companyia de 01. S. A.. a instància de la ICambra de Comerç de garàn els primers equip» d aquesta
Reus. ha. aprovat restabltonein. d'un entitat i del «Catalunya» de Les Cortí.
tren que, sortint de Barcelona a les
—Han sortit cap a París en Viatge
set de 1A tarda, arribi a Reus poc des- d'estndls els con^guM metges U)1cs
prés de les nou de la nit.
nostres don Josep M. Vilar, don Fran.
També l'esmentada Companyia té cesc Gurt 1 don oaqtilm do Vlnyala
acordat construir una e^tsclú monstre També hi ha anat «1 secretari de Vi
a «íEmpalroe.. íenlnt ja aisei-ais 1 Federació Patronal don Josep Garcn
aprovats ds plànols de l'edífic!.
>AIvarez.
*
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rrecs. quedant el ConseUrjDaiectlU
ppr l'any 1983. en la forma següent:
N o v e s
J u n t e s
President. En Josep Tomàs i Bo;
Vlce-presidenl. En Joswp CanUreil,
Tresorer, En Francesc Flgucro
L'Aesamblea de la Penya Pinya. ''.(•tnptador. En Victoria Kaimsa; Bique tingué lloc el proppassat dljnus, bliotecari. En Josep Cuyà»; Secretaelegí la següent Junta directiva:
ri, En Fèlix Cuslne; Vioe-sacreiarl.
President. En Salvador Sarga»; se- N'Amadeu BrOlas; Vocalo; En Pelecretari, N'Alfred Sabrafont, i catxer. grí Alemany, En Josep Maria Guardiola. En Pere Esrics, N,.\suoii CuEn Manuel Fusté.
lominas.
El Casino de Sans. celebri Is lun- | Comissió política. — En Josep Tota general ordinària sota la presi- màs Boix, En Josep Cantareu. En '
dència d'En Josep Tomà» t Boix. t Victorià Rabassa. Ea Jacint Imporamb assistència d'un gran nombre de ta. En Jacint XubioTa. En Josep Roig
senyors socis.
Després que alguns socis feren
Després d'oberta la sessió, 1 llegi- de la paraula per. la bona marxa do
da U memòria, s'aprovareu el» l'Entitat, la presidència donà per ficomptes del finit any 19&; wgulUa- nit 1 acte en mig del més gran enment cs passà a la renovació de c*r tusiasme entre tot» els reunits.
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l
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l

como ezeeleate cal manté J c los aèrvioti
Dolor de cabeia, esudos de exaltación, molestias
de corazòn, neurastenia e histerismo, desvelo
nervioso, ven Perturbaciones de la menstraacidn
PiMue «a t*t /·rm*ei»iJtaKos de origt» d» í g ttríat
Produclo» qtfniicai Heitte LaciaiftBrSnliil, 9. A
Biictloa».
- ApwtadoSOi

xa. - - D i a l n e n y , n

de feiner de
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LA VEU DE CATALUNYA

s'estimen més aquest ridícul vesut ciscanes de Vilassar de Mar. la supepostís que no pa* la ventablr imatge? riora del dit Collegl. M. Maria do
r e l i g i o s a
i s b a t
En segon lloc. tai coatum és contra Montserrat < asaramona I Molins, a V i d a
la dignitat, i serietat dei culte, i con- l'edil de 79 anqs. i 49 de religió
tra la pietat dels fldeis devots; per— Ea aquesta sVrretane dc Cambra
SANTA QUARESMA A 1A CATEDatMúK-la art rtnfirmada
què ee tracta d'aquelles Imatges que s'han rebut per a! Kotuene de- VocaAvui: Diumenge de Qtrinquagèsima.
DRAL
i ajrrtí glòria ceLe*Uaí.
pels motiu* sjara indicats l a u arri- cions Eclesiàstiqnís, de H. S., SW p^s. Nostra Dona de Lourdes, i Sant Debat a éss^r objecte d'ui.a cspei-.iai ve- setea; de la parròquia ue la Ga'rr ga. sideri, bisbe. — Dema: Els set servents
El programa dels actes qne se celebraran en el primer dels nostre» LA CORONAQO DE LA VERGB DE neració; però ara. ta! com algunes es- 12. I per mitjà de] Ulc. don Manuel de Marí*, Sant Modest, màrtir, i Santa
tan disfressades, remilta que quan *>1 d'Albs. 25
.
temples, durant la Santa Ouafeema, 1 LA GLEVA
Eulàlia de Barcelona, verge.
— DUbins vinent, amo »no»iu d'és« com segweix:
I En fulla solta. 1 amb l'obj^ot* que devot creu contemplar els peus -le
Quaranta hores: Avui. a l'esgtésia
Dimecres de Cendra, dia 14 de fe. sigui tema de prefortneia per als c»- la imatg» veritable, de Tet rontemp'.a ser la festivitat de Santa Eulàlia. PH parroquial de Santa Maria del Mar.
unes
sabates
postisses,
agafaries
al
trona
de
Barcelona,
estaran
tancades
brer. comentari la predicació de '* tòHcf! de Catalunya i en especial dels
Hores d'expo»ició: De les vuit del matí
6anta Quaresma a l'ofid conventual. devots d» la Verge de la Gleva, s'ha capdavall de dos .menyspreables les oficines dei Palau Episcòpal.
a !es sis de la larda. — Demi; a la ma— El dia 18 del conv-ni me«, comen- teixa església.
Divendres següent, dia 16 de febrer, publicat un article de M. Vilatlmó. barrons de füsta; i , en' realitat.. els
començaran els exercicis quaresroals pr-vere. el qual sosté el sà* criteri del gens de ^a imatge veniablé BSIM al çarà una Santa Misslo a & parròLa missa d'avui: Dominica de Qpindel vespre, a les set. amb Rosari, e^r- Centre Excutsi/m sia de Vich. reíe- nivell dp la falda de la imatge, que quia de La Costa del Montseny, B quagèsima, del dia, chlor morat.—La
mó 1 caijta.
. rent a la coronació d'aquella vene- resulta dels vestits posussos; de ma- càrrec del P. Alfons Maria de Barce- de demà: Santa Eulàlia de Barcelona,
neia que la conseqüència de tot això lona. O. M. C
Eàs diumenges. 18 i 25 de febrer,' 1 ' rada imatge.
' vereè. color vermell.
— El programa dels actes religiosòs
j
11 i 18 de març. Homilia a l'oReproduïm a continuació l'esmentat és una falslflçacló de |u imatge 1 un
Cort de Maria: Avui. Nostra Dona.
que tindran lloc durant la pròxima del Patrocini, a la Catedral. — Dema.
tlci i exercici quaresma! al vespre, article, iota vegada que és del més engany dels devot».
No hi ha dubte que per manca d'u- Quaresma a la Sa nia Catedral BaMU- Nostra Dona del Pilar, a Sant Jaume.
•7ue començarà a dos' quarts de set. clar i més interessant que s'ha dit,
na altra iniatgtf rne... seriosa 1 més ca. s'ha publicat en un» aHòeució ar- { Adoració aoctarna: Avui, Tom da
emb Rosan. punt doctrinal, eerraó i referent a aquest assumpte.
digna del culte, ós líèil el guamlr- tisucameni impresa.
Dia auri:
I Nostra Dona del» Dolors. - Demà,
Es repartirà a tots el» qua el soUi- 1 Torn del Sant Àngel Custodi fa la pa•D'uns quants anyp ejiçà que arreu ne una amb roba muntada damunt Un
Els dillun* 19 1 26 de febrer, i i .
rroqnial d H'^iafranch*).
de Catalunya es nota un bell daler maniquí qualsevol; .pei-o no pas el cilin. en els següents Upcs:
13 j 19 de març.
Llibreries: Hofmiga d- Oro. SubiraEls dimecres, 21 1 28 de febrer.-1 7. d'assaborir les belleses espirituals de q w una bella imatge, tan digna de
Vetlles en Sufragi de les ànimes del
la sagrada litúrgia, la qual- cosa Im- veneració i de rfverncia, sigui pro- na. Editonai Poliglota. FHl de Miquel Purgatori: Avui. Torn de la Hunssima
I f i 21 d« març.
t l s divendres. 23 de febrer, 1 2, 9, porta un delicat esforç de purificació fanada fins a fer-la servir de ma- Casals. Vidua Pla; Foment de Pietat Sana. a la seva capella, Escorial. 155
Catalana; estamperies; Sagrat Cor. &a !Gràcia).—Demà, Torn de la Verge del
.16 i 23 de març, exercici quaresmal de certes manifestacions del culte po- pf^úí
Lfinalment, és preci» que tothora es fieras, i Joan Pena Muntada», I a la Pilar, a la mateixa capella.
pular que. de vegades, malgrat la boa les set del vespre.
Diumenge de Rams, 25 d* març. exer- na intenoió que n'és la caiisa, en faci càrrec de la següent considera- secretaria de la Junta diocesana (PaBM quaresmai « dos quarts de set compte de fomentar dreument la ple- ció: el gran privilegi de la corona. 1lau Episcopal).
— Diumenge dc quinqnagèsima —
tat, l'exposen llastimosament a l'error ció és concedit pef ia Santa Seu a
— El dia 14 del corrent, comença- Evangeli, ei*.. XV1H. 31*3. — Jesús,
del vespre.
la imatge ttii talis», és a dir, mate- rà a l'interior del convent de Mar a de cami amb els Dotze, així els parDijous Sant; 20 de març, sermó a i a| ridioul.
la ..erme-ma de rentar els peus, a les
N'és un cas flagrant l eogponar ves^ rialment considerada cu si mateixa; Reparadora, ima tanda d'exereicís**- là: Vet aquí que mimtem a Jerusatro.-, de la tarda.
tits postissos a cenes Imatges, i la ir. I tal com ara és estrafeta, «en reali- pirltuals. sota ]a direcció d*l P. Do- lem i es compliran en el Fill db
l'home totes Ics coses «scr«es d'.EH
D^endres -Sant, 30 ac març. acte reverència d'estrafer-les grollerament. tat és una altra: pi| x que ei simu- ' mènech de la Companyia.
lacre actual és de dlmei)sions el do- ' — S'ha publicat el número de «Ca- pels profetes. Car serà lliurat al*
d'adoració al. Sant Crisi dc Lepant,
ble niés grans, 1 que no s'assembla talunya Soc'al-, corresponent a» la gentils í serà escarnit i serà malamb sermó 1 cants, a les troa de Ja
•••
gens amb la veritable imatge que fou present setmana, amb un interessant tractat i serà escupít. ! després qua. tarda.
l'hauran assotat, l i donaran mor>. i
A la nostra Santa Mare Església la trobada i vener4da per tantes cen- sumari.
Diumenge de Pasqua, primer d'allcitnd
I
J'eflcàc
a
piaoosa
del
cuit*
túries.
Per
consegílfút,
és
de
creure
bril. Sermó a l'oflci. detpVés del qual
I el tercer dia ressuícílarà. —. Ells nò
, ELS DEVOTS
en comprengueren r * d "aquestes coel revereudijsim seüyor bisbo donarà de les imatges fins l i costa riuades de que si la Santa Seu. sabfe tal com
DE LA VERGE DE LOl'WDES
sang,
un
raig
fulgent
i
perenne
de
avui
es
troba
aquesta
imatge,
no
cou.
ses; aquell llenguatge éls era amala benedicció papal amb indulgència
Ja
•tenim
dit
des
d'-aquestes
oohMOla
lllim
de
sa
doctrina,
però
emboirat
cediria pas ei privilegi que tols de-'
gat, no entenien el que volia dir.,
plenària..
t
ues
«-om
hl
ha
el
propòsit
de
fer.
sovint
per
nuvolades
berètiques,
i
un
I s'esetevingué, en essent prop de La predicació quareemai d'enguany doll inpslroncat de la seva maternal sitgem.
per part d'un ^plec de. devots de la
Cal, doncs, qué aquells qui de bon Verge Blanca, (a història de les. re- Jericó. que. assegut ran del camí. M
«•..li encomanada al rev-Tend P. Jo- catequesi:
cor volen que e» fàci la corona- lacions de Catalunya amb Lourdes. havia un-ceg"demanant caritat. I cosep /Maria Pijoan, de la Companyia
j Els iconoclastes, en ets segles VIU ció de la Verge de La Gleva, es cap- Va ésser là terra catalana una de neixent ell que passava gernació de. 1
de Jesús.
EJ doctor don Ramou Otiillamet i 1 i I X . els albigesos en el X I I , i des. tinguin, per endavant-, de ftr resti- les primeres que van. afertr llurs Úianà allò què era. Es Jesús de SaComa. Iiisbc de Barcelona. Èoncedeix ppés. i fins. ara I tot, |es sectes pro- tuir la veritable jm^ige. la qual d'al- homenatges a la Reina de Cels i zaret que passa, l i digueren. Eli qua
cinquanta die.i d'indulgència als seus testants, amb un exagerat puritanes- tra banda, amb una çouvenient res- Terra que «s venera al Mjgdja dc es posà a cridar: Jesús, fill de David,
pietat de mi. El» qui atiadiocesans, per cada vegada que. du- me, han fet i fnn encara escarafalls tauració, sera melt més bella que no França i en el itnateix. ü ó í de les tingueu
ven
davant,
el reptaran que callés,
del
culte
de
Iss
imatges,
titllant-lo
pas
ara.
seves
glorioses
aiparfolona.
rant la Quaresma, atisisi«:xin devota- d'idolatria.
però ell encara cridava més. fort: JeI
no
pot
soslenir-se
el
qpe
la
coromenl a la predlcació de la Divina paAquesta relació hi»?tòr1ca cai que sús, fill de David, tingueu pietat de
l'.nrara, doncs, que en aquest j u n t aM£$ H -adependeuta de la restaura. tinpui un viu interès i aqwst pot mil
raula.
Es deturà Jesús i manà qua l'hi
Advertimeril* — EA procuraran ca- IR doctrina de l'Església hi otiaT tan fclOi perquè, ultra la raó susdita, la donar-lo la documentiacid de - tants havia un cec demanant caritat. I codires per als fldeis. Només els Tiomes natural, clara l senziüa, el fet 1,1a corona taa "d'ésstr proporcionada a les nwnlahges i devocions dels eartalans preguntà: Què yote que et.faciT Diu:
podran ocupar.' durant els exercicis persistència d'aquesies heretgies ha dimensions i a l'estil de la imatge. envers la Verge de Lourdes. Cal, per Senyor, que hi vegi. Veu-hi. . l i diu
de fer-nos vigilants i diligents per tal
tant. que tols els sí-us devot» hi coHa- Jesús. La fe t'ha salvat. ï iot-d'una
quaresmals. ela selenis del chor.
no desviar-nos del camí dret t
borin, cur els llíbrés d'aquesta mena hi vejé. I all;seguia glorificant Déu.
Es recomana a tots «Is fidels que de
de la Justa doctrina- catòlica,
reclamen 1* çooperawò de tothom. Es 1. tot el poble, veient això, lloava
cantin en els susdits exercicis; segons segur
segohg la qual l'adoració 0 la veneI el « é s Intosp'taWe del èas és que per això que' insístfen a .pregar que -Déu.
les instruccion que oponunanieut se'ls ració que tributem davant les Imatsiguin faciíita-ics totes aquelles dadonaran.
ges, no va pas adreçada a la imatge ara, ijuah es tracta d'esmenar aquests
De la «Fulla Dominical*, del BiaEls QUI ünguin bona volutqat de en si mateixa, sinó a Déu 0 a la per- errors, de retítificar aquestes desvia- des que'iper tina monografia d'aquesmena es creguin d'Interès i que bat de Barcelona, edició catalanai.
contribuir a les desi)e»Cï extraordinà- sona què la imatge ens representa. cions, hi hà gent que s'h 1 oposa, al·le- ta
deixi de fer-ho per creure's
— Solemnes cultes que se celebraries dels esmentats exercicis, podran Però, d'altra bainda, si per cas al- gant precisament—qui ho hauriaditT nfngti
la p etai 1 el respecte a la imatge! que alio que sap no té ímpf»rt*ncla. ran en honor de l'inclita W g e 1
fer ofrena Or llurs almoines als
guna Imatge té una llarga I brillant —
A.dreta llei. però. la pietat, el res- De vegàdes les dades més insignifi- màrtir Santa. Eulàlia, patrona -de
gristans de la Catedral o a la Secre' història, o una bella i piadosa tradi- .pecte
i |Ü reverència a la imatge, la cants itenen el valor d'una oriewació. Barcelona,'a la cripta de la santa
taria de la Junta d'Acció Diocesana, ció, o per mitjà d'ella Déu ba realit- dignitat
d^l culte, la rectitud dc' la Així mateix s'àgralran foio^rafles de església caledraLbasílica:
izat,alguns miracle, llavors és molt devoció, 'dènianen
ai Palau del senyor Bisbe.
exigeixen que es les dmalgese de ie Verge Blanca que • Avui, a la tarda, el Capítol Ca' natural qup aquella iniatge sigui trac- restaurí a veritablei Imatge,
desempa- hi hagi a Casalunya.
CAST DE PIETAT
I tedral oficiarà en les solemnes Vigítada amb el major respecte, amb la Uegant-lé «|e tóls aquells postissos
que
A 'pari de les que figuren «n altars lies, Maltines i Laudés, ea'mades peV
El cant de Pwtat. que cantaran ois major dignitat, i que sigui conserva- irreverentsnent la desfiguren.
1 caipelles n'hi ha moltes eú Jardins la capella d'aquesta Santa Església
da com més acuradament es pugui.
fidels és com segueix:
Al pripier cop d ull es podria creu- particulars; «xenriplare de gdigs, es- Catedral.
Demà. — A dos quart» de vuH del
P<rr vostra plelal sagrada
re que ja basta la bona fe par excu- tampes, programes de festes honerosar tan mal gust i tanta ignorància; ses, ressenyes de romiatges, guies de mall. Ofici matinal, pels senyors Cai Hagués. Déu. ctemal,
pitular»,
i
Ja no és, però. tan Innocentona l'ac- perogrins. etc., etc.
dau. nos grada confir/tiada
Tort, él que es trameti serà cordltJA les vuit. Missa dc Comunió geEs el cas, doncs, que aq-.n a Cata- tltud d'atjuells -devots qül -a l'hora
i la glòria celestial.
lunya, pels nostres cimals i per les de tractar-se de donar un major es- menn agraWi. Les remeses poden (er- neral, pel doctor don Francesc Faunostres valls hl fulgura una esplèn- plendor al culte de la Verge, hi ofe- ae a l'encarregat de llnfomiació ecle- ra, Canonge Lectora!.
Contemplem amb pietat
dida oonstellació d'imatges de la Ma- ;reixen el seu concurs posant per con- siàstica de LA VEU DE CATALUNYA.
\ les. dau, amb assistència del Caper remeu dels pecadors
re de'Dcü, nímbades de miracle, em- dició prèvia que es mautlngui la impítol Catedral I Autoritats, Ofici socom Jesús fon maltractat
baumaiie* de piadoses tradicions, de- piadosa, irreverent 1 estrafalàna deslemne, a l'altur major, celebrant da
i>atint horribles doiora:
|a jmatgei
corades llegendes i enriquides també figuració
Pontifical el doctor don Ramon Guiperquè l'ànima sagrada
de ^vaVuosa i autènUcada història, i .
U&met, Bisbe d'aquesta diòcesi, exesia lliure de tot maL
I no és énc*™ a'^6 el més greu, f i O b i t u a r i
d'altra banda, formen una bella sèrie
cutant-se a grun orquestra, per la
d'escultures romàniques I gòtiques que nó que, a desgrat de les disposicions
c.-ipella de música d'aquesta Sant*
Contemplem la agonia
sím. al amateix leraps. uns iúteres- de les aiii'.vniaui eclesiàstiques, hi hà
Església CatcdraL Ocuparà la sagragent
tan
desítentada,
que
fins
han
qutí Jesús, tingué de mort.
sanrs documenta per la història de la
ENTERRAMENTS
da càtedra el prpdicador quaresmai,
quan suor de sang corria,
Icenbgrafta i de l'art religiós en la arrjbat à fer aiüehacçs d'oposar-se a
Na Eulàlia Casanovas Pou de Ber- R P. J. M. Pijoan, S. J. Desprís de
l'obra
sanja
<}e
la
restauració,
o
miregant la teíra de l'hort:
nostra terra.
daguer. Avui, a les onze del matí. l'Ofici, s'organitzarà la tradicional
Uor d-.t/de' la reparació
portant l'Angel l amba xada
Pro essó pels voltant» de la Catedral,
Rosari, 1, Vilassar d% Mar.
conforta'l en lo trdball.
Pero ara, modernament, en una
Si refleiíjonèp, éanyleran de parer.En Manuel de Miquel i de Bawofs celebrant-se després a la cripta una
rauxtida llastimosa de mal gust i amb
Metlanza i de- Ford. Avui, w d'ia missa resada.
PElíGRINACIO A ROMA
una tremenda' irreverència i falta de
Contemplem pres i lligat
quarts
de deu. Claris, çi.
A dos quarts de sis de la tarda, ea.
respecte,
moltes
d'aquestes
imatges
El Comitè eaeoutíi} dtr ia dita Pelea Jesús Ncwlre Senyçir.
El í<n>c En Josep Maria Moncr Mm caniafà el Sant Rosari, els exerciban estat grollerament desfigurades, grinacio, orgsnitaada per les Congrequan el presentà e Pllat
disfressades amb vestits postissos, i . gacions Mananeg, ens comunica que de .YoJ-dí. Avui, a dos quarts de dot- cis propis del primer dia del Tfe*el ludaisme traïdor,
per tai d'allargassar-les fins i tot s'ha per a efectuar el Viatge des de Bar- «e. Mallorca. ïl». Parròquia de |Bet' zenari íque en els restants es faníh
cridant que l i fos donada
: al matí durant la missa de dotze), . i
comès
la impletat de nnitiíar-les.
celona, ha estat opntkactat el vapor lem. Ceimentlri Nou.
sentència de deslleial.
^ e r m ó pel doctor don Francesc FauEn
Joan
S'Ué
i
Dumèiiigo'
uWul,
8
•Rel
Jaume
1»,
dé
la
Companyia
Ço que s'ha fet és, en primer lloc.
ra. Canonge Lectoral d'aquesta Sanle»
otwe
Rosselló.
230.
Parròquia
de
Transm^diterrania,
«j
qual
sortirà
d'auna inexplicable maneu de respecte
Oontemplem quan cruelment
ta Església Catedral, acabant-se amb
Jesús
de
Gràcia.
Cementiri
^ou.
quest
pon,
d
D.',
cl
Diumenge
de
enver* la imatge mateixa que es prePOJIÇ Pilat mana assolar
.Va Jo$epa Tortós l Jané de Carbo- el cant dels Goigs de la Santa.
tén honorar; perquè el respecte exi- Rams. dia 25 dé març, per "estar de
a Jesús omnipotent
nell. Oemà. a les deu. f»etxina, 4 Par— Casa d'exercici» de la cova da
geix' que la imatge sigui exposada 1 retóm el i j i * #"d'abr'.r ai matí.
1 d'espines coronar;
Sant Ignasi (Manresa). — Tandes
ròquia
de
Betlem.
Cementiri'
Nou.
conservada
tal
coln
és;
però
ara,
en
Les inseripcions pèr a petídre part
!u turba -Tolle» cridava
d'exercicis espirituals de quaresma.oom -que aquestes imatges so- a la Pelegrinfció s'efcciuen a les on.
PARTICIPACIONS DE DEFUNCIÓ
fora el pretori reial.
v canvi,
Del 19 al 24 de febrer, lantfa de la
lca ésser • ic petites' dimensions, per cines del Comitè executiu VLlüria, 15.
A'a Concepció Làzaro OrztUak v l ~ primera setmana de. quaresma.
tai qye facin més voluui, començant 1 principal), tels els dies feiners, de
Contenxpletp ei FUI de Déu,
dna
d'Hemasa.
Enterrada
ahir
tard-; plapíar-Ies irreepectuosaméat a lesPel 12 al 17 de març, tanda de la
desprós d'ésser assota^.
. . eapatlles ama mana a arguens, per | set a vull d«I vesrirc.
da al Cementiri Vell.
quarta setmana de quaresma.
com II dóna mort -ic creu,
—
A
Griria
hi
aa
ftipi-t
el
rewrénd
Mossèn Joan Muflo:, vicari de Santal que puguin sostenir la disfressa Del 26 al 31 dc piarÇ, tanda de çetf l prtsideni.Ponc Pilat;
delrUètgissira vesüt de campana, i , don Joan MUrtoi 1 Garcia. Era fill ta Maria dc Cràcia. Enterrat aihlr a ía raapa santa.
encara que s'excusaya
de
•Colmenar
iMilefa)'
on
va
néixer
tarda.
llavors l i tallen Its mans i 11 lleven |
Totes aquestes tap des seran per a
prenem aigua .per senyal, v : . el nen Je^ús per a replantar-ho al 1 l'any 1886 '
Va Loreto Mataró i Anioni'iuan. homes, en catalu, 1 duraran cinc
.PrW-ia la Iftfwvdlpaeió ennòniea a Enterrada «hlr al matí a Lloret dc dies en coplet recolliment.
nivell corresponent... aj yéstu postís,
Contemplem tots els cristians
i que en, el cas de la Gleva resultà aquesta d òcèsi, v» e^ser ordenat de Mar.
Per demanar cella, dirigiu-vos
a Jesús dalt de ja creu,
als peus de iu veritable imatge. I en- prevere l'any 1*11. ••'
Çn Joan Soler i Campmany. En- amb temps àl Director de la Caaa
enclavat, d* peus i mans|
cara no.n'hi ha prou d'trreveiències.
Havia estat vicari, regem i ecòpom terrat ^Irlr * la tarda al Camentiri d exercleis. Santa Cava, Manresa
"sinó que >i la inii»tg? és un» figura del Bnjíh. vicari
1 parlant amb alta veu;
Moní"rol de VW.
No es doni ningú per admès, n i es
assentada, de vegades fln^ s'é» arri- Montserrat, línem d» Nostra Senyora
la Verge l>a encomanada
çh Pere* Bombandò Vigo. Enterrat presenti als Exarcicis, sense haver
bat
a
seav-li
els
genoiis.
i>er
ta;
de
del Rósec iport Pi» , i actualment ahir tarda
al DclX'ble vlrginíli.
rebut resposta aflrmaüva
deixar'ben Illtia i ben c^mpqnt^ r^s- era vicari de la parròquia de Santa
Va
HoriènMa
Caballé
i
Mvttne:.
Tanda en cast«U^: Del 19 al M de
íiafalària vesUdural E» doijcí, que Maria d< Qriíeia
COQtemptem ja sepultat
Entej-raila aaju a la tarda al Gemenúri març, tanda de la setmana de Pasnostre Déu i Redempt«r,
. — Ha mon, al Collegi óe RR. Fran- de l * i rerts.
sió
en les mans peus i costat
cinc Uagues. senyal d'amor,
en elles patent l'entrada
de la- irrAcla divinal.
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C O M E R C I A L

Xorlma&t del Port el dia 10

matí., amb càrrega general, oop a
Cartagena
Pailebol eíjpan'j'ol íSàn Antonio., B
VAIXELLS ENTRATS:
O R S A
D
E
B A R C E L O N A
amb
càrrega generar, cap a Ciuta' Vapor uoruec •Rolf Jarl», de Londella. •
•
dres, amb càrrega general.
oetiuaciò üntca dai Cal tegi d Agent* úe uan»i 1 Borsa I al Mareal ftera te Valors
Vapor espanyol «Cabo .^acratií.,
Vapor espanyol .Tordera.', de Las. amb i Atrega general, cap a Bíibào I
SESSIONS D E L D I A . — Al mall, a la Sala de Contraclaclous del Casino Mercantil, a fi de mes: Es fa de
Palm as, amb càrrega general 1 un escales.
Nords -le 70 40 a 70'05 i a 7011), Atacants de /o'aO a ÏO'·A· i a IKf-A, i Uitro-Felguera a 55 tíi i a 56'Stt
paü^atger.
Vàpor espanyol «Cabo Toriflana»
A la tarda, a la Casa Llotja. Es fa de Nords de 601» a 70-1X11 a ee'ttó. Atacants de 70'lü a 68'òO. Orensea de 15 60 •
Vapor espanyol' 'Balear., de Mahó
amb c;\rr-gft genenii, cap a Mar- 17'20, Aigües a lie -^S. Melro-transversal a 122'60, i Üuro-Fel^uera de 55'0U a 55'35.
amb càrrega general i 9 passaigersi.
sella.
catltzaoté tfs valor» treotol* al oempial i no Int jrilt ancare tn «I Bullien Oficia'
Vapor italià • Giovauni BatUsta>,
Jabeque espanyol .Antoniela..-amb Barcelona TractiODand Liglit Power 7 0|0, «1921», • a 1Ç0'50 l-OOU Grana Molius Bawos6 "i,,. * a 91*00,
Ü* -Gènova, amb càrrega general.
Barcelona Tractlon and Light Power 7 "lo, • a 105 'CU
Vapor neruec «La Fjj^n«». d An- càrregia general, cap a Sóller.
Mines (te Potassa «Surta» 7 "u. • a W'ea
Balandra
espanyola «Paquita», Barcetonesa de isavegació 6 " V * a SH'U^i00-00.
yer* amb càrrega general.
Tramvies de Sevilla 6 0|0, • a QS'OO.
amb
càrrega
general,
cap
a
CartaObligacions
Espanyola
ColOniUoció
B
t
»
a95*00.
V^ipor, espanyol «C^bo Torlfiana.,
gena.
,
.
Fomect
d
l
ibres
i
Consiraccions
6
a
94'50.
Tramvies de Barcelona 6 %„ • • VJmS.
de Yillagwcia í escales, amb càrneiPailebot espanyol «San Vicente». Municipis de TExposictó 6 per 100. aSb-SOiCO-OO.
Hotel Rit/. 7 "u. • a 95-00.
ga general i 3 passatgers
AL COMPTAT (Reproduït del Butlletí Oficial)
P^'ebiA espanyol «Pedró Comte»-, }imb càrrega general, cap a Alacant.
Pailebot espanyol «Flor del Mar.,
tle Màlaga, amb càrrega general.
Tre*. T. febrar < 1H1 B 102'a»
• 74-25
Bonoa B.» « I I , Í275
OMVta
• Bogorla
Vapor, espanyol • .Mallorca», de auib carrega general, cap a Cluta» y. octubre 1ÍÍÍ3 A 101 80
• 7560
Klectrlca Cinra G »r0 90 00
Palma, amb càrrega general l 86 óeüa.
»
v.
.
i?3
li
101»
K.
Almansa
63
75
39
80
P Odu.Korcea M.
82 25
zae,
publicat
Pailebot espanyol «San Juan Bau- Faiu.
84'75
• AiinaD*ea<i. • 46-00
passatgers.
29M Cdo Bmia Pl,
i: v. Llaraot «
94 25
Londraa, X M pabUaat
•
66
75
tista.,
amb
càrrega
general,
cap
a
003
>
>
Doa&
llisp.
Amer.
d-K.««i,
85 00
Sariln.
xeo.
.
,
Ajn&tamenta
I
Diputaciona
Vapor espanyol «El Gobemador.,
84
50
0
01
a
eant
Joas.
•
>
B
O
D
O
>
*
I
Viena.
00
UM 75
76 15
de -Mazagàn. amb càrrega general.. Cartagena
30 30 nanicipi latt
Ooiaa, xec
a AUïaua,
•
78-30
Varia*
Llagut
espanyol
«Virgen
del
Car67-75
00
00
oanora, xoc. , . .
a oacaa v.
Vapor anglès «Alhama», d'Alexan• 78-50
. 82 00
rnaalianiloatv. • w-sa
la, M
men Pastora.. ten llast, cap a Vina- Zarlcb. xec. . . .
190* 4. • 80 00
aiacaf l." hlyol- • 77-25
dria, amb cotó.
Uaoal Ur«aiu
64 00
Nova
ROTB
York.
lont,
xec.
.
.
.
6
335
roç.
T.Plllpinoa 1*08
• 99-50
68
57
«onet
«uequei.
ÇatU..
303
50
ao-ss
Vapor alemany .Cerdai, de SunI«M a.
:
t
Xsiaaa • 1,
• 9'. 25
69 50
Vapor espanyol «A. Cola., amb càraronea taequea. Lon u. igg It
190» C . 75 75
derlànd. amb carbó.
•
»
T
%
•
77-00
- »
a
1901 D. • 78-75
F
oment a'ouraa, •• ioroa
88'65
V»por aleíbany «Deutscher Rbeln^,,, rega gençral, cap a València.
1*19 B. ' 78-50
a
D.
Vli
C'nlo V.drura.
UI 00
\>por espanyol «Tinton?.. amb
I
M
*
C
a
B.
de .Newcastle. amb carbó.
K
'
.
S
^ 75 00
Cauta» «*Ul
Uarboua Beraa.
1911
?.
a
KiBDçe
V.
M
*
4
5
6
*
7
5
càrrega
general,
cap
a
Cartagena
i
73
00
'
64
Vepor anglès .Sudbury.. de Bueu
e,;*ut* Buts. 0000
52'15
7IM
t*i8 B. • 78 03
G. 61.Ml
iBMtW
escales.
> Dlreotoa
U L Naval i*/. •86Oí'O
49-75
|.
71-M
1918 B, - 78 75
nos Aires, artib blat.
»
O
oronae X. B. U,
Cooat IPan.lV, - • 00
• 33-03
Vapor espanyol «Cullera., amb
E.
79-00
Vfcpor n-vni*" «Noreg», de Port
a
XaLcardonaS •',
• 61-50
1
9
1
1
a.
C. n'B
78-75
„
>
oia-Boo».
càrrega
general,
cap
a
Gandia
i
esO.He^aillim 6°|,
• 4100
87 50
Talbet, amb carbó.
D. 7T«6
1918 B. TS'TS
M-'Cac. I PorliiBBl •• 02
• TI'W
cales.
Uecamca VellulBral·;,
9108
03
S. TV
>
I9IÏ .!. 78 6S
Oloí a Oiroaa,
• 82 ••S985
Vapor espanyol • .Sac •. de Huelva,
S
O
A.
Ff.ru»
Xnaalu
iu.'t,
JQ
85
00
F.
B
è
V
O
•
B.
»
a
Vnlp.'
•
71-95
l'.jijai ia Muderoa 7 "L, 98-50
amb mineral.
00
- 95-00
>
1W1
Aaoaliuoa. i.'*1;. •• 54
VAIXELLS SORTITS:
«•50
a.
Uotel
Blu,
6
°|.
'
7
7
00
53
30
- 89-50
Vapor espanyol • »C. Semi», de
tCmanza IBM
a «.• 8 •/. • 93-23
B.
Vapur Italià .Ansaklo San Gior• SE 00
Acciona
B
a
n
o
a
*
1901
Kn\
f.-c
baaaaia
a ea sa
Fenol, amb càrrega general
82-50
a
1918
giç 1., amb càrrega general i tràno 68 25
OlaLTraDfKia^/. •• 77-50
BancBarcaioaa.pia. 37-50
84 50
Ool·ia espanyola .Comercio», de sit,
79 50
i 58 05
Banc d Kapaaya.
SIS'OO
cap
a
Gènova
i
escales
Trau»,
du Aadias • 73-50
B
O
B
O
l
U
a
í
o
r
m
a
Sant Feliu, amb càrrega . general. ;
K 58 03
n
n
Banc da Tarraaaa, •8-50
Sani».
l'V,
•
102-50
Vapor
belga
•Ciiàmpine.,
amb.çàro.i
a.
• 77-50
Crfidiu Docks,
• 187 50
Vapor alemany «Komnierzlenrat
89 35
Mpuiado
a,
luaj* 4. as 50
r^u^i·i.» %
- 73-25
BancBiap. üoluuiai • 305 00
87-50
>
& 72-78
Boelfcel.. de Rotterdam, amb càrre- rega general 1 trànsit, cap a CartóVariaa
gpaa-.
'
F.-C.
CXialaa»*,!1»
Mancrmuniut
tl
97-80
ga general..
F.-C Nord utes.
*
ï/M i 73· 00
98 00
Aigna, Qa» 1 HllaotrloUa t
Vapor anglès «CLscar.. amb càrreCaixa creoiiCom.
Vapor francès -Circazzie.. d'Oran,
83(0
*> ADduluso»,
Alacaototoa. 348-25
• 941-50
ga,
general
1
trànsit
cap
a
Tarra•
98
00
• 55-30
>
u.
amb càrrega, general.
Pol i da Obligacloaa
aaro l*M
B.·Bl·Ot. 190»,
·83'25
98·3a
BulU* Bapanyoia,
• 17000
góna.
a
1801,
80
50
Vapor espanyol •Vlzcaya·. de San87'7S
* A. Araxó.ord. • 200-00
»
> 190S - 88 00
•
r. 'f7·65
> 1*1».
• 88-00
Vapor anglès •F·actiiireh.. anrb
»
a
prat.'
tander I escales, amb càrrega" gene* de Melilla.
102-25
•
SS-Ofl
a WML
85-00
càrrega general i trànsit, cap a Va- emorui. i •/, a. • 8815
C. Hlsp. A. Biacl. s. A. 215 00
PonaoSoTl
M
», , •«7-75
«•«
»
·„l·»7'76
ral t 3 passaigens.
9
7
80
•
»
•
S.
B.
213-50
P
o
t
i
Q
U
O
o
Unia
»
8S
00
OianaaBxraa • 51° • 88-60
•
B, ' 87 25
Vapor aflglès «Loyal Uev^nian», lència.
Bapauja Induatrlai •»18300
Farrocarriia ( lram»ia* Stioiaaaoaa
a. 74 •7S
Vapor
suec
«Bjeinvik..
amb
fusta,
•
v
t
a
•aawitTataton^
aa'oo
de Sant Nicolau, amb blat. '
XOO
i Hau."!.* j, • 82-80 OaiaUM^aa v. • 74-36
>
D. • S7'00
FaalnaolarTakètoo*
•
8
8
0
0
en trànsit, cap a Tarragona..
a »».'*. • gp^S
A. ' iti es
Anònima Crua. . . • 150 00
» a BM-ta 68-65
VAIXELLS DpSPATXATS:
•
K. isw
' Vapor v-punvwl •Patrlclo de Saaris
» B ' 101-» pampiOB* nac
aiaUorualna.
.
•
100-75
rrtortttt
ui.
oac
63
»
Katraugora*
,
»
,?·
ISSi
A
102
85
Patlebot espanyol- •OUlgencia·. trustegul.. amb càrrega general 1 froa. T. jnllol
I Baergta EMRL *»i, 86-25
aaiaric*. 3.* tu^ u. GS-SO
amli'càrrega gwnerfcl. cap a Ceuta 1 trànsit,, cap a Col^n i escales.
• v, »,
1934 u iu re > LtatOa Baua • 82-50
K. Rio Plata. • 228-00
a
«1.
•H·»
Vàpor alemany «"Marlanne.. amb
•• v.Els
gauer
escales.
valors
iVUasseujalaít
A 102 » amb a«terisc no han tingnt cotització. Deixem constatat l'ultim canvi per a euia del llegidor
T
.
>
Llagut espanyol «Anita Menin»!., càrrega geïu-rai i trànstt. cap a Va- O . •
•a í lV.corones
felirer ToT^ h*1*11**' ^ t ^ l U u r e ^ 29·94: llrea, 30^; 4toUi«* 6-395; n à r o e
lència.
amb ciment, cap a València.'
Vapor noruec «Rolí Jarl». amb càr
VapiJ- espanyol .Santiago López», ^ " " ^ 1 ? ^
de ^
de ^
a ,eS ^ c t í e la tarda, a fi de mer Ea taac.
rei* general, çap a Marsella
amb caríega general, eap'a Avilés..
Vcipor ettpanyol «Prtmero., amb
Balandra espanyola -Maria BonDitaranM*» de Ma aparcolana > tarma
n ! 10
'J*9.cin^ deJ' .,ardaJa ' i d'a,^ue8, n"»"P"ifl 0'\0 de Nords, 0*05 d'Alacants 10'15 de Fdguera
De la dei matí. a la de les cinc de ia tarda tfavnl. es baixa O'SS de Nords i 0^5 d'Alacants.
reiguera.
_
• •
RKBLEÏ
iiiiiiHiiiHniiiiiiiiiHBuiiiimiHiiiuiíiuimiiiiiiitiiiiiiiiiiniiin inminmiíiiiinimiiiiinuiiiiiiwttiriunni^^
C e n t r e
C o t o n e r
de
B a r c e l o n a
càrrega gnner^l. cap a Nova York i
Les conclusions qua prengui la
INFORUIOIÓ TSLBQRÍFtOA
escales.
dita
Conferència, tindran la forma
TEI.F.QRAMES OFICIALS DEL DIA D'AVUI
Vapor noruec •Bulí Jarl», aaub càrB a n c de C a t a l u n y a
d'instruments-Internacionals, i, com
rega general, cap a MarsellK
els que adoptà la Conferència de
Vapor esi>anyul •Tik». auib el aeu
Barcelona
Barcelona, comprometran els Estats
Obrlm·ol
equip,
cap
a
la
mar
Liverpool
aatarlor
UUgr
que els acceptin. El programa dé la
Central:
Rambla
d'Eatudta,
4
Vapor espanyol '«iVliiU. amb cirConferència només coropelidrà les
rega general, cap u MOlaga 1 eec^
formalitats duanere* però no fiée15.74
OtaBMible .
00.00 OOiOQ
Agències: N." f: Greu Coberta.S.
les.
. .
. •
tarà d©, la política adoptada pels
Puiure:
Vapor
anglès
.Albània.,
amb
càrN.02:Saut Andreu. 146
15.!6
oaco
membres de la Societat en maièfia
00.00
Març. . .
0
0
.
0
0
rega
çeneral,
cap.
a
tWtlova.
15.03
de tarifes o acords comercials.
00.00
N." 3: Salmerón, 111.
Maig. . .
00.00
00.00
Va^Kir belga «Lys», aiub càrrega
14.^
Jnllol. . .
00.00 00 00
I
general, cap a Tarragona.
13 06
Octubre.
0
0
.
0
0
00.00
0
0
.
0
0
00.
1
0
13.23
Vapor
espanyol
«liiocencio
FigaGener . .
Valors - Cupons - Girs
L a C a m b r a de C o m e r ç
00.00 OO.i»
redo». amb càrrega general, cap a
00.00
GiJ6p.
Canvi - Banca
Vapor espanyol «Balear., amb càrInternacional
itga peierai, cap a Moho.
Apartat de Cprreu8:568
Alwandría
rmbfi
Abril
Jumel aatartM
El Consell de la Cambra de Comerç
Vapvr esf>anyo) •Mallorca»,
amb
Direcció telegràfica:
Intemoclonol, reunit a Peris, sota la
càrrega gíneroi, cap a Paliua.
00.00
presidència del senyor. Clemeutel.
C A T A L O N 1 A B A N K
Futura. Aabmouni
oo-co i t r r Ití.SO
oo.uo 00.00
acordà el programa del II Congrés
00.00 00.00
«arç Xovambra Maig .
17.05
i. que celebrarà a Roma, del 18 ei 24
00.00
00.00
JÍ Sakellaridis
L a c o n f e r è n c i a duanera tor una sèrie de recomanacions, de de març.
les qual» la Comissió econòmica
Al grup de Finances bi han Insba aprovat ela principis; però. ente- ertte» les qüestions següents.JlovaYork
internacional
nent donar un pas més endavant, ba
Exposició de la situació econòmica
slclons
millors
per
a
osegurar
una
i
flnanclera
dels diferents països.
E
l
Consell
de
Ja
Societat
de
les
NaDfaponible. . .
Ï7.90
00.00
00-00
00.00
Estudi de les mesures fUiancicrei
cions, ea las neunloiw tingudes dies Aord general, utilitxanl el mecanisFutura:
27.82
27.97
00.00
Març. . . , .
00.00
passats a Paris, va d-cidlr -convocar me de la Societat. Els diferents Es- neceaaàries a ia restauració del co98.16
2S 26
Maig. . • • •
per l'octubre, a Gin«bra. una eonfe- tau-í, per una occló indlvlduai I merç internacional (deutes aliats, reOO.
U
O
oaóo
27.58
27.72
J"«ol
ela Internacional, per a tractar coUective a la vegada, haurien de paracions, crèdits internacionals i
0
0
.
0
0
00.00
'25.2y
25J6
Octubre. . • .
de les tonaalUats Auanaiea t simi- aimpliflcor 1 fer oiAs unifonMB i canvi).
oaoo
0ÜJJ0
250)5
me» equitatives les formalllata I el
oaoo
Al grup imiustiia 1 Comerç seraii
Desembre . . ,
lars.
00.00
00.00
L'origen d'aquesta Courerència són procediment duaner i pendre dispo- estudiades les quinze qüestions de
els estudis (ets pel Comitè econòmic alclone mllorss per a assegurar una reglamentació, duànera inscrites u
de la Societat de les Nacione, i rOr- ràpida i vasta publi.-itav als canvis lordre del dia de la Cunferèii<Ma
lacr
men pon del prlnelpi de tracte equi- aportats a llurs tarifes i a llurs re- duanera de la Societat de les ifeNovi Orlsan»
ciona, així com la qüestió dels drets
tatiu que està Inscrit a l'article 23 glaments.
Amb el convenciment que un acord de sortida sobre les primeres matè28.50
DtaponiW*
00.00 del Pacte de la Soç>«tat. El Çomitò
00.00
ha considerat que |ü be. una catego-. geitetül d'aquest.gènere marcaria un riet» .segons proposició "del Coihitn
rla d'abuçóa qu« proveneu del man- progrés important-vers la realització americà.
2S.15
00.00
00.00
27.88
00.00
teniment de tornialilal» 1 de pràcti- d'un tracte més equitatiu del comerç,
El grup Transports ha repartit el«
00.00
27.47
00.00
ques duaneres exi-eeeives, inútils, ar- la Comissió econòmica va sotmetre l'ordre del dia de la Conterènci&
00.00
S,: :
24^1
00.00
00.00
bilràrl^s 0 JeòlWials. 1 uo bi Ua dub-. al Consell una sèrie d'articles sobre cials: transports per ferrocarril, per
Octubre .
24^5
00.00
00.00
te que causen un perjudici i posen le» formaUtatà duaneres per tol que mor i per l'aire. Aquest "darrer exaDesembre
entrebancs injustitcabk» al. comerç servissin de base al programa d'una minarà les millores que poden tatconferència duanera Internacional truduir-se als transports lutemaciudels menibres df la Societat
10 d* febrtr d* 0 2 3
nals l s'haurà de pronunciar sobre
La Conferència Os üMiova vaadop d'experta

8

fe

:

&

14- — D i i u ü e a g e , 11 J e feba^er de
la greu cjuestld del tracte dltereaclal
dels pavellons.
Ei '.unsell l»a exanitoa» el lesultat
ilels treballs dels diferents comifts
d'osrurtfs-permanents de la Cambra
[prripleiat industrial, temes comarrials, efectes dp comerç, dobles impostos, estadístiques, coneixements,
ef ratera.
1 UuUa/mt, el Consell ba iWcidu. a
proposta del Comitè amwlrl, auto1 i!/ar el senador Borab per exposar
cbfigrc^s&Ios el punt de vWa
americà sobre les qüestions d'Europa.

LA

1923

La vida Industrial espanyola es
troba, doncs, seriosament pertorbadft. t això. i el malestar ^ue respira
l'agricultcra. produeixen un tranatorn en la vida genera! del pals. que
motiva que vagin paraliuant-ee les
transaccions deftota meha. omb jrou
dany de l'economia nacional 1 olaima de tot l'element productor.
No és la sola defensa dels Interessos de les indústries tèxtils, ta que
ens Indueix a advertir al Covem 1 a
soillcltar el seu auxili^ ég ramenaça
ue pe5a *obçe l'economia general
el pus. d'una ràpida decadència de
la Indústria espanyola.
La nostra agrupaeio creu íenuamem que el Govern ba de vem» amb
que. els que sense dir res
La política comercial simpatia
però intensament laborem en bé de
la vida nacional, bi acudim, adverd'Hongria
tlnt4o dels perills del moment acI ha de fer tot quant-estigui «
El rninsíre de Comerç d'Hongrlo. tual.
la seva mà per a atendre als nostres
senyor WolJto, ha declarat a M M » amistosos requeriments, l per atxò,
\>\en nocional que Hoagria. que ba a'atrevelx a
Mj- int tractats consagrant el prinSuplicar a V. E. que, en iprevlsló
.Ncipi de la ndcí6 més afavorlüa.
futurs i molt pròxims angunioses
ai n Alemanya, Suïssa I Bulg&ria, dc
dies, es variï radicalment la norma^
il--iija igualment signar una con- de conducta que ho inspirat els úlvenció oconOmica amb oltres Estats. tims traoteis «de comare, naordaut
. : • i .,;[. ::• amb el» seus veïns, que urgentment les rectificacions que 1»
formaven un K-rritorl duaner comú defensa de la indústria espanyola
en l'antiga monartiufa.
reclams, i adoptant adequades meF.l uectat de pau Solé autorltta la sures le protecció, únic mlt^à d'eviconclusió de convencions preferents tar la ruTaa a la qual, d'altra mnher.i.
amb Àustria i Txecoesiovàquia. Alas- eatà indefecüblement abocada tota la
'lores. els ahríí Estats signataris riquesa nacional.
Déu guardi a V . E, moit» anvs.
posseelxén un dret igual.
Barcelona. 9 da tebrer d» WB. —
Hongria segueix amb simpatia I El president, Josep Botey.
ló U'Ausiria prop de la Societat
•le l"* Nacions, per a crear una unió
COLUNIALS
econòmiçji mè? esfreta entre els Estili, succgçsors. Afegí ei ntínUtrt que
Dia U de febrer da 1923.
mentre altre- F-iiois exerceixin una
Sucres. — Segueixen els mateixos
• polli ica de pl-nteccló d'tanca. Hon- preus de la setmana passada, mg*frria no pot ó»3?r Ulorecanvistà. La trant-aa el mercat mé; nenu. fent-se
importació de les mercaderies baurà contínues operadons amb aquest ar^
«l ííser restringida, sobwtot. pal que «de.
os refersií a ma19rl«9 tèxtils i el
Per al consum eb preus con;
enlro brut.
Mel. de 156 a 1S6 posse'eí el* lOfl
quilos.
Terciar, de 165 s 16T pessetes.
Centrífug d» 'remeiar.-a. dc 1M
El tractat de comerç
a
180 pessetes.
Cwifrimg de Otba, de 168 a 1?»
peasetes..
italo-austriac
Blanc de Java. de 163 a l«7 pe»»•
*
ri.muniqnen de Viena que la» ne- setes
Blanquets, de 1C9 a 171 peníeief
gociacions pel· a la conclusió del nou
Blanc de primera refinats, de 173
Mt de comerç entre Itàlia l Au»irin. han fet gnin* prognaaat. des- e J7Cf pessetes
Terròs P. G. d'Aragó, d* H i a 177
prèn de la visita a Roma del doctor
-chuMr, del rfcinlflteri de Negoci» paaaetas
Terró» P. 0 d'Andalusia, de IBS »
«^irangors auçtríac.
••J.·I'
,*
pessetes
La «Nene Frei Presse» diu què AtisEUò
«n pans, «te 188 a 190 pessaies.
iria ds>lt}3 per a ies aetves exportaTallat, de 2M a 207 pessetes
:ÍÓM una disminució dels drets ft'lCafès.' — Ha arribat el vapor .Mon'2 Volàrla que els coeficients
d'augment foasis suprimits 0 malt lív.deo.-, amb 6.£^S »ac3 da .dKereuU
continuant ois pi tu
dlsmnuïts. i això en especial per a proosdèncles.
«O iots ai» fuercau, i coliuantles màquines, la cel·lulosa, els auto- fcrias
se aquí com segue^X:
m'/b.U el paper, els mobles l alguns
Moka legítim, de COS a 615 pesse.•r-f^ls treballats.
tes ets 100 quilo».
Semi-Moka Hartar i ofrkans, de
LA CRISI TÈXTIL
ü*) a AM passotes.
' L'Agrupació de rfladors del FoPuerto Rico Cuacolillo, Ue 605 a
loeni del Treball ba dirigit la M* òl3 pessetes
gQent exjKBició:
Puarto Rico Yauco c»pecial, de SW
a (00 pessetes.
«RAaeUentlssim senyor:
Puerto Rico Yauco superior, de 575
Cs precís reconèixer que els tractats de comerç últimament cdiebrats, n 985 pessetea.
pesi als bons desigs que paguaren
Puewo Rieu HiMUdo. de
a S50
pirnr-lo*. nó han aconseguit da- peasete».
feosar la producció agrícola nacioCaraeas. Costa Rica i sembanu, .
nal, i en canvi han perjudicat greu- de 5ú« a 5 » pensetes.
ment la indústria, guc ha de veuTrülall extra, de
ds 513
912 a 5S5
5fi5 i^essa.cessa- >
re com la invasió dc productaa es- te*.
trangers cn cl bostre mercat, va adjhierto Cabello i corrents, de Mo a
qalrirn prap·)r·:iorL< alaruants. grè- 520 oessetes.
pesí
.. es a les focildeis duanewa oue et»
Palímbarg, de 470 » 480 pessetes.
dits lr.iclu1i% concedeixen, i a la deaPasillcs. de 455 a 445 pessetes.
mesuniJa protecció, oficial i privada,
E l vapor .Montevideo^
que Diguna *aísos vànen dlip^isaot ba Cacaus.,-—
portat 1.175 sacs de Variades proa llur exportació.
oedèniles ameiicants.

Ï
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CATALUNYA.

Ha arribat el vapor .San Cario».,
correu de Fernando Póo. amb uns
deu mil sacs de la dita procedència
per al nostre port, i ans tra» mil per
als del Nord.
Els preus segueixen amb poca variació, podent-se cotitzar per ol consum coïa ssgueixi - o v » 1 •• 1 • '
úuayaqull Arriba, de 370 a 380 pessetes els 100 quilos.
GoayaquU Ba'aO de 3S6 a 360 pessetes
'
|
Fernanao Póo d* prunera, de sii}
8 3SS pessetes.
Fem afí do Póo de segona, de 300 a
S10 pessetes.
Feroaodo Póo de tercera, de 890 a
3uO pessetes.
Fernando Póo da quarta, de 280 a
£90 pessetea.
Caracas de primera, de 485 a 495
pessetea.
Caracas de segona, de 280 a 890
pessetes;
Canyelles.—Ceilan extra, a 7'8ü pe»,
aetes el quilo
Ídem número l , » 6'80 pessetea
Ídem número 8. a 6 55 pestetea. 1
Ídem número 9, a 6*80 pessetes,
ídem número 4. a 6'10 pesaetea.
Xina; a 5-50 pessetea.
itvm+O
RMures de Ceilan, a 4 40 pesaetas.

LA
La

m é s

de

la

FARRATGES

Dia 10 de icbirr de lft&
A U J U d'tírgeU dc nrliDM», a M
pessetes els 100 quilos estació de Barcelona.
Alfals d'Urgell dc ssgonu, u M50
pessetw.
Polla de l'Urgell, a U'Stf pessetes.
Palln del pals, a 12'50 pessetes.
Pallo curta de l'Aragó, a 11 pessetes.
Palla per a embalatges, a II pessetea.
Canvis facilitat*
pel
B a n c de C a t a l u n y a
OIVISEP XECS HO OOTITZAOKt
OFICIALMENT
BarceJona, 10 febrer de 1 0 » .
Portogil
i)*3I ple», escut
pes
Argentina
2'37
florí
Holanda
2'535
corona
Suèda
1*70Norucga
l'IB
Txecoeelovèquia 19*25 r JOOcnea.
Polònia
0*04 >• Iftl marcs
Romania
US» » ICC' lela
Off
Alfons
J24'00
Llnces
]23'Sü
Isabel
l'/T'SO
Quarts
I23'50
Petit
IWóO
Dòlars
6*40
Lliure» esterlines
31 00
Franca
laS'SO
BITLLETS
Francs
3970
Lires
31/40
Lliure» esteriinea
29*80
Marca
0*02
Coroflea
O'Ol

Els
Els

esports

C a m p i o n a t s del

món

llur bona voluntat l en més d'una
ocasió feren Jugades boniques que
els valgueren aplaudiment»: le» au.
gleses s'imposareh neiaoiant, o « pant el fon» d una
manera impecable Mrs. Beamish 1 rematan; c«n^
tantment Jugades a la xarxa Mis»
Kane. cada una de les quals era un
punt, i a.M no té res de portlcul&r
que .guanyessin el compionaL per fri.
61. roren Justament ovaclonades.
AI mati es féu el partit semifinal
del Premi Consolació entra Laraen
l Fiaquer, que guanya aquest par 6-1, <
64, 1 En LacòTte «3 d o s ^ c à pa*
W. O. per abandonar En Petersen
Així «s féu el partit final entre Flaguer I Lacoste. en el qual el primer
tingé moments esplèndids guanyant
pilotes amb aquella seva tàctica « r *
ciri que li ha valgut tantes vlclòrle·',
però també, com de costum, estigué
desigual 1 apàtic, mentre el sao con-trert. cooelx··t-11 el Joc no «í dAxava acostar a la xanta, obllganv
lo a fer joc As tons 1 a viatjar con»
tanrroent: amb la qual coea «1 fatigà 1 el dominà, malgrat una bonica
defensa el segon set. apuntant-se la
victòria «l íraarcàs per W ; ^3. L'alt 1
nivell del partit els féu «acoltar aovint oplaudimeois.
Avui és la sessió Üe comiat, fentte «I» alues pan-is final» del Carn
plonat!
A les i m Mfa. Beaihlsb lluitarà
contra Mc. Kane. i a la» ï CocbelCoultéas contra Tegner - Rovslng I &
continuació Mrs. Beamish - OÜbert
contra Jdlss Mç. Kane • Crawley.
^ Acabats els pamu es farà el rapartlmem da premií per 1 Infant Bo
Ferran, en representació del Rel.
COItKEDiSSCS
Futbol
£1 partit jugat ahir a la tarda entre el F. -C Serveue. campió u.- Suïssa, 1 ely iP. C Barcelona, va easer
guanyat pel bàndol local gter Jo*
gols a aero, entrats eo el segon temps:
»1 primer per en Gràcia rematani uoa

CAMPIONATS
DEL MCfl DE TEMIS
P A R T I T S FINAJ.S
A un quart de dotee;

de T e n n i s

Mrs.

Beamish

Abir, dissabte, una itombrosa concontra
currència, entra la qual destacaven
belles, dames, bi acudí a presenciar
els primers partits finals del present
Miss Mc Kane
torneig.
A les Uuea:
El final d'homes fou entre En CóChet 1 En Oilben. 1 com era d'aspeCochet - Couitéas
rar, atesa la gran categoria del prlmer,
l'anglès no féu mes que una
contra
brillant defensa. emprant-M a fon»
constantment i donatit da sl tot «i
Tegner - Rovsing
que pogué, perinelenl-ll en més
d una ocasió pendre un cert av«n- A continuació:
tatge. per.', vüda cop que allò socoelu el franeM treta ton el» recurGribert • Mrs. Beamish
sos def seu formidable Joc 1 el remiuitava de la matien que volta l
contra
,W)
així el resultat li fou favorable per
8-4. 7-6. 14. Tot» dos torm molt
Crawley-Miss Mc Kane
aplaudits.
£1 final de la prova dobla de senyores entre Mrs. BeamUh-Mlss Me.
R e p a r t i m e n t de p r e m i a
Kana 1 Mmes Coldibg.Vausaard fou
gairebé una repetició de l'tnterlor,
car davant la formidable parella an- Fclan fle la S í r i a Jel Parc
glese, les TTanccsís amb prou feines
existiren, xqftlgrat qu» posaran toia

3

I

Entrada: Quatre pessetes

<C

P r e s e n t a c i ó

Pebres. — Slngapore Wanc, a SW
pessetes el quilo.
Ídem negre, a MW- pessetes.
Penang i TaUloberri, • 5'75 pe»setei.
Tabasc 0 Jamaica, a PTO pc»a»te».
Clavells e'nécles. — uasse supe
rlor. a 8 pessetes el quilo
DesUUats, a 4 pessetes.

M

m o n u m e n t a l

r ¥

E

U

p r o d u c c i ó

d'art

S

A.

DONA DE F A R A Ó
g r a n d i o s a

e v o c a c i ó

h i s t ò r i c a

de

la

v i d a

del

vell

Egipte

L'A
..orufi. j el scgca
l'AlcàtiUra.
El peni: va íss^r «jul-sap-lo ensopit
PD la primera part 1 moit mogut en
la .vgona, O òàndol visitant. «I M
compta amb alguns clements notabUissíms, on conjunt oe'ns va mostrar Iníerior al tolau •grana. Aquest
va tenir moments su^peobs «le Uuiment •individual»: petà cn l'aooid
conjunta no va voler o no seitó treure partit de la seva superioritat. Estam segurs que el segon encontre,
.lue tindrà lloc avui, diumenge, resultarà més luteressant; puix «n uns
1 altres contendentt in hm tfaoultsts
per a brindar-nos una larta magnifica.

VEU

D E CATALUNYA

P í g . 15. — D i u m e n g í , 11 de febrer de 192^

Awul, diumenge, tardo, a nn quart blic sobre l'etecttva economia que
L D O R A D O
d» tinc. i nit. a dos quarta de deu. CkMé amb els noaires TKMS, sobre cla
COLISEU D l VARIETATS
L'ENCtó DELS D1VITT ANYS m corrents en ciilrcs locals, ja ipie en
aquests os divideixen les peUírmafl
.Vvui, dUnuengo, extraordinàries BCte). i L . \ C.ARCri.OMN.A (tres « • incnmpairables a L A D O N A D E FAsessions. Ma^nfücs programes ds ci- kaj.
R A O , «n petites fraccions, cbligant
nema 1 atwfcccion*. Tarda, a dos
aisl al pilklc B ^·límr «liverees se*
quarts do quatre. "Primer: CINEMA,
siotiï per u poder veurc-K-s comploamb projecció dnnteressant pel·lícula;
tes, i ha\vnt, deutes, de suportar tee
T E A T R E
N O U
segon: 6 JU.METOO·S, notables equi
pel·lícules per o omplir cl programa
Ubristes; teocer: SOLEDAT MIRAEMPRESA S^RANO
que sol *86«r poc .interessant.
I-I-BS, JtiaUarina: quart: «SLSILLA
ESi'KCTAOl^S IIUS-PALMER
AitTJàRO, cançoneUsia; cinquè: el
•
Mtarnto SOBRE A I X Ò
popularissim 1 notaifle ar(iA!a. DAi •
61 a n C o m p a n y i a d l B a l l e t
DER. A les sis: Prlxtk-r: ClNHM.\. InS a l a
E m p o r d a n e s a
•.ereRsants fUms: segon: 3 Vr.RA'S. ftos o b r a gel
Espectacles per ai infants. Carret
taibles .•iiambrisles: l·Tv'er; SOLEDAT
dol 'Pi, U .
MLRAiXES. íiallarina: quan: BALL a Charlotte
DER, famós ventríloc; cinquè-. PJliAT.
Avui. dlumonge. a les quatre de 19
aiab la seva emocionant, i meraALOJWO, en les grans creacions del
tarda, i a le ssi·s.
veUosa dansa «La L L U M E N E T A »
sou repertori. Nit, a ies deat. Cartell
t EI. SENYOR CARBASSETA, pcfoS
coJosaal. Projecció de notsWfti peUIKrecklow
Utelles.
cules. Oi au quadro d'atraccions. 6 J1 l'únic, l'incommensurable rel del
U. E I , TITELIíA SPORRT.MAií.
NF.TRO'S . equüübri/tóes; SOLEDAT
pa: I-ganiveta.
III. Entrada còmica pels divertits
M l R M i r S . l>aJlarjia; : VER.VS,
pallassos,
alambristes; aUJJER, ventríloc; sucLa Scheherazade i E l
PUPY AWD ZEPY
cés cxtraordlnazi de la genial anista
f'JLAR ALONSO, entescreacions del
C
a
r
n
a
v
a
l
d
e
S
c
h
u
m
a
n
n
seu nou repertori. —- Molt aviat, senBOXA
P u t x i n e l · l i s
M i r i a
Ttltra Català
R O B B A sacionals debuts. — Seguidament la
veritables obres d'art, en les quals
Telèfon 3000 A.
Una gran animació que demostra
Rosselló, 206, davant del Frontó
eminent artista Antònia Mercè, L A
tan ovacionats són tots e&s artistes
que el públic s'interessa més per les
Dies 2&, 27 i W dol corrent
Avui, dlumlngc.' de cinc o aótt,
ARGENTINA.
de la oompanyla
vetllades de gent que coneix que per
Gran funció:
les Internacionals d'homes tan desco.
Primer. LA FADA, dos actes.
34 m m m k divertisisenieots
neguts aqui com al seu pala on no
Segon. iiFORAII, un acte. BAIX •
Tres
úniques
funcions
T
E
A
T
R
E
N
O
U
té més valor que entre nosaltres
URHANO • TURURUT, amb acompaEls ncAbillssims clows musicals
TARTUPFE, de MoUère
un Sfcochex qualsevol, malgrat els tíCOMPANYIA ARGENTINA
panyament de platerets. Entrada I
tols de campions que. per atreure el
L AUTORITAIRB, d'Heury Qme
MU1RO • ALIPPI
Germans Ferronis
seient numerat, 1 pesseta.
públic li pengen a l'esquena
LA RAKOUILLEUSE, d'Emlle Fabre
Avui, diumehW- COMLVT DE LA
>F TMANA POPUi-AB
En quatre rounds, en Oarrofé l en
sobre la noveUa d'U. de Ralzac.
COMPANYLA, TARDA, a les quatre.
ymtiiclcsàlesaliereMilelpIic
B o h è m i a
Modernista
Garcia feren match nul. i en sis en A Comptadurla s'abona i s'admntén Palmar, LA BKVRRA PROVINCIANA;
ADEU A E.^RC1CL0NA
Manuel Conaàlez va vèncer a En To- encirrecs per a totes exes funcions. «gon: £ S ZONZO E L CRISTIANO,
Casanovas. 3 15
màs Cola després d'un bonic combat.
GUVNDO E L AMOR LO OC^ONA; lerCARNAVAL, IS de febrec
oer: E L GVCJOUE BLANCO. NIT. a les
DÉit dinarts, dia 13 de felif er Dilluns de
Eo Martínez va ésser declarat venT
l
V
O
L
I
A les deu do la nit
deu. iPrianer: (EL CACIQUE BlANCO;
cedor (fen Deprade>: per parar l'àrÜüTACV S'M pessetes
FENOME.NAL BALL DE DISFRESSES
bitre senyor Munic el combat al ori- Aivui, diumenge, a dos quarts de deu ^gon: FS ZONZO f.L cniSTlANO.
CUANDO
E
L
AMOR
LO
I>OiUN.\;
mer raund per inferioritat d'en Da- de ia alt, comiat de l'eminent tràgic
POPULAR DEL» ADROQUBRS
tercer: F L E S T A .íROENT.tN.V.
prades.
A benefici de l a Caixa Mutual dSl
ERMETE ZACCONi
P A L A
C E
C I N E
MONTEPIO SOCIETAT
Abans del combat Vallespir-PerL A BISBÉTiCA DOMATA
rand aquest va ésser declarat campió
LA UNTO ULTRAMARINA
Oran Saló de Moda
de W, SKtake^peare.
per no fer el pes en Vallespir, perd
(Societat de dependenta)
Avui, diumenge, sessions d'onze a
en el combat que havia començat Demà. dilluns, a les cinc de la tardo,
10 valuosos i artístics premis, 10
Avui,
diumençe,
tarda,
a
les
quatre.
una
dea
unati,
de
tres
quarts
de
quadebut de la
amb un gran domini moral i mate1 nit. a dos quarts de deu. E L SOL tre a les sis, de sis o vuit de la tarda. seran distrlinilts entre les dlsfreaafli
COMPANYiA M M O • ALEPPI
rial d'en Vallespin, aquest va ésser
que més es destingeixln per llur
DE LA HUiMAMDAD (vuit actes) i I a des deu do la nit. Programes exdeclarat vencedor al sisè round per oortb ies formows obres: E L ULTIMO LOS CRLMEXES DEL FANATISAIO traordinaris. Crans èxits. La pel·lícuorlginaUtat i bon gust
desqualificació d'en Ferrand per pe- tiANUlO i LA BQHRACHBRA DEL (tres actes}. — Demà, dilluns, nit. E L la d'inieressont argument, AQDR Banda dirigida peü notable mentre
gar baix precisament quan el com- TwANGO. — £ s despatxa a Comptaduria SOL DE LA HUAtAAlDAD 1 LOS CRI- PRED; la cConica, ift/VBY RX1ADOR
É«nyor IGLESIAS
bat es decantava cap a la banda del per ix tarda l nit i «Is dies que actuarà MENES DEL FANAT1SMO.
DE OOLF. par la pe«ita i ja cèlebre
GRAN
PLUJA DE CONFETTI.
aquesta
companyia
petit Ferrand que va fer un gran
artista Bnby, i eade^enimen* clneSERPÜNTKES
I BOLES DE NEU
combat
T e a t r e
V i c t ò r i a niatogri^lU:. tercera Jornada d* la La gran sala estarà nicament exornada
pelllcula
superproducció,
de
l'acrediEn fiilnd. quan semblava que ana1 iUuminada com els dies de graq
ULTIMES FUNCJONS.
tada marea aiemonya. U . P. A.. L'HOva a perdre el campionat, va tenir la
ULTDIES FUNCiaNS ME SENSE NOM, titulada LEMIT.
solemnitat
sort d» pegar algu-v cops dels sous 4 úoka dies, 4, de comiat a Barcelona Avui, dlumenee, 11 de febrer de 1922.
Que ningú falti al més extraonUnail
que van apagar la fogositat d'en Vi- idjiluns, dimars. dimecres i dijous) A dos quarts de quatre i sia TARDA RADOR DE S.AJlARA. A la sessió de i original BALL DELS ADROGUERS.
ia nit, ESTRENA de la grandiosa
llar. No obstant, va acabar el comde la
NIT a les dea.
peUku'.a. POLS OPOSATS.
bat amb un match nul molt justet.
A ics trea FUNCIÓ POPULAR
I P I Q P A D k T 1·0"líl· dillaos. Car
C O M P A N Y I A
El públic va sortir satisfet de la
I n 1 3 r / \ K i V naval. A le« den nit
L LTIMA aBPBESENTACIO
MUIRO - ALIPPI
vetllada, en la qual al menys no sel
Extraordinari B A U , DE DISFRESL'opereta en cinc octes
va enganyar amb estrangers pela-pa- D-mà. dilluns, cinc tarda i deu nit
SES
TRADICIONAL. ANY IX.
MIS8
VENUS
DEBUT
tates dels navilis, que aquí se'ls ta
El.
MAJOR
EXIT
DE
L
\
TEMPOfLAD
V
UE
t<A
COMPANTL^
ARGENTINA
Programa
per
a\tii,
diumenge.
passar per campions, tot sovint.
amb lee íoranosea obres, grans èxit» Tarda, a les Als, i nit. a les deu Tarda, grans sessions. Nit, augroen*. B A L L
DEPENDENTS
ULTIMES. U L T I M E S
d'equesto companvia
de programa, X estrena de la sensa- dedicat a les DEPENDENTES i MOEL ULTIMO QAÜCHO
de lo Joia musical
cional sèrie VJtagrapfi, per Carmel DISTETES. E l local estarà ricament
1 LA BORRAOHERA DEL TANGO
LA PROHIBICION DEL O E M
Myera,
adornat. 15 magnífics premis. 15.
£
s
despatxa
a
Comptadurla
per
a
NOVL·lSSM ESPRCTAiCLE DF. MUNL'EPOPEIA DE LA DONA
S a r d a n e s
Premi d'honori, a les disfresses més
' --' - i nit, de les quatre fundons.
DIAL EXIT, BL MES GRAM
distingides.
episodis
primer
i
segon;
CRUELUVT
A BARCELONA
DEííTI; LA VALL FLORIDA;
Demà, dilluns, randa. Prç;.!rama mons- DEL
BERMÚDEZ FUTBOLISTA, cínnica F r o n t ó P r i n c i p a l
Palatí
tre, i nií, funció extraorelinàrla
Teatre de Novetats
PER AVUI
d'extraordinària Itroma; in Hi L'ENdiumenge, tarda, a un quart
Comiat
dc
la
companyia
Vuit elegants
CORREOSRIiF,. .çuperprottucció del deAvui,
cinc. Tres extraordinaris parlKa
Mati. a l<-5 onze. — E l Grup SarUaPrognana AJúria — Demà. noves i de pilota.
Primer a cistella, M A Z O X
BALLS OE DISFRESSES
nlsUc Hius 1 Taulel '..» orgaultzat
insuperables .
••. eatre elles: P^\J.AU contra
i S.\lfiAuna audició de sardanes, a la pluç*
Gran Teatre Espanyol
AURIGEMMA CASADO
a\BY 1 E L VAGABUND; L . \ CARA- MENiDI. S««on a OELAYA
paüa.
YRAUREGUI
4
d'En Rius i Taulel. Cobla Cathalònla.
VANA
Dl;
U
\
MORT,
primera
jornaLes noces d'or. £1 cinquantè na ri
Companyia de vodevil Josep Santpere
JAURGU1
contra
ARAQUISTA1N
i
E
R
El Foment Sardanistio de San;
da,
i
L'EPOPEIA
DE
LA
DONA.
Avui. d-umeoge, l i de febrer. Tarde sa fundació
MUA. Tercer a cisteUa, OLASOAGA i
Marti celebrarà una audició de sar- £1 dimarts, 13, últim dia de Carnaval. da, o >s quatre. iPirtaier: JA DOIW;
MARTIN contra ONDARRES 1 Y C H A danes oi carrer Bogatell, encreuasegon: FJ M E L NANO; teíwr: D. JOAN
• A L L FLORID
Z O . Nit ,no bl ba partit. — Demà, dlment al de Mallorca, a càrrec de la Localitats: Caaa
DF.
S
E
H
R
A
L
L
A
R
G
L
V
Nit,
a
les
dsu.
Auri gemma, FernanUuns, no hi haurà partits, — DimarU,
cobla Bardno.
S
a
l
ó
C
a
t
a
l
u
n
y
a
EL
MEU
NAíiO
i
D.
MMM
&E
SERRA*
do, 63. i a la taquilla del teauv.
grandiosos partits de piloto.
UI A R G A .
ORAN CINEMA DE MODA
D^mà, dilluns, tarda. AfflETA...
Notable» .juintet JORDÀ
Tarda, a les cinc. — Plaça ds l'An
T e a t r e de Novetats
CIRRUTACOl Nit. E L MEU HAHO.
1 tercet TORRENTS.
F
U
T
B
O
L
gel. Audició de sardanes, a càrrec de
Aivul, diumenge, tarda i ola
Avui, diumenge, gran matinal d'onla cobla La Principal Itarcelonlua.
CAMPIONAT
OE
CATALUNYA
L'audició é» organitzada per l'Agru- I.a sensacional peUlcula de la revolu- T e a t r e
P o l i o r a m a ze a una. Tarda, PER SESfilOKS.
Avui. diumenge, U de febrer. Al
ció italiana de les «camises negres»
L'èxit mès gran del Programo Ajúrla, les 3'i0 de la tanda.
pació Sardanista Barcelona.
Companyia
de comèdia
qua només as projectarà demà, I
E
l
.
RANXO
DE
L'OR.
la
més
preada
Güell • Tuc'eia • Asquerino - Cortès Joia d ' O » de WIL·LLVM S. HART;
UNIO S P O R T I V A D E S A N S - E S P A dimecres vinent
N Y O L (enanp Unió).
En
DEFENSA
DE
LA
PÀTRIA
Avui.
diumenge,
tarda,
a
dos
quarts
PORTEU
l
PATIUOTA,
per
TOMANit, a las deu. — L'Agrupació SarA l l E T I C SABADELL • MARTliNENC
(EL FEIXISME A ITÀLIA)
de quatre. Primera SECCIÓ. L'ÈXIT SIN, còmica. Nit. programa insuperadanista Barcelona donarà una audipotroelnada per la •Ca- \EiRlTAT en tres acte», dfi Joíwp A. ble. ULTIMA RROIECCIO de l'exltàs. (camp Atlètic).
ció de sardene» ai seu estatge, a car- sa Projecció
Fer entrades itacoAUais,als camps
degli Italiani»,
1 ferren Femàndea Portftro,
EL RANXO J'i: L'OR, per WUU.VM
ree de ta coblo La Principal Borcsde joc.
S.
HART.
—
Demà.
dilluns,
grandiós
LA
MORAL
DEL
AMOR
LLUITANT
AMB
LA
MUNTANYA
l,fintn^
Esplèndida visió dels Alps suïssos. A les sis. Secció especial, i nit. a tes esdeveniment. Estrena de In roonumental peUlcula Mstór^a, LUCRECIA T e r r a m a r - S i t g e s
Perillosa nscensió al Mont Lyskamm. deu,
el a>rHIant èxit aiUatlc.
BORftlA. Més de 30.000 persones en
PARC HOTEL, deliciosa carreter*
CL OURA i » LONQUBVAL
escena. Veritable davassall en pre- asfaltada. Telèfon 1341.
Demà, dilluns, popular. Taida: LA sentació, projeoloni-se senoere. 6.000
E s p e c t a c l e s
MORAl. DEL AMOR. Nit. E L CERA melrea. Dues Jornades. PREUS COllReiai Circol Artístic
C a s a
B e e t h o v e n
RENTO.
DE LONGUEVAL.
ORAN BALL DE DISFRESSES
Tenim
un
gran
assortit d'òperes aru
Es despatxa a Comptaduria. - Telèpar al dilluns, tt da febrer, al
tigues i modernes, d'ocasió, que rea»
fon 4W4 A.
Gran Teatre del Liceu
AVIAT, estrena de la comèdia «n P a t h A C i t l A B i a Bbla.CatAlimTa.37 liizcm a preus sumament econòmica.
Airul. ULTIMA FUNCIÓ OE LA T e a t r e d e N o v e t a t s
tr,"-- ivt..-* ,. eti prosr.. de duu Manuel • «UU» V U W « a . Telèfon 68Í A i
TEMPORADA. 19 de propietat i aboDecoració i Cavalcada, a càrrec
El saló de tnAs confort de Baroelona E D E N
C O N C E R T
rum^ntf a tanks. A les quatre. Co- de tols ala artaitee. Venda de lo- Linares Rivas,
Avui. diumenge,
extraordinàries
miat de la companyia amb l'üpera
Asalto, 12. Exit. PAQU1TA CASA.
calitats i entrades al Reial CirLA MALA L I T
sessions matinaH, taavtu i nií. en les NOVA, BOSINE i altres importama
<v. tres actes, de R. Wagner, TJUScol Artistic. de deu a una del
qualH P.$ projectarà complet #1 gran- c amo ros. — Cada dia, Aperitiff Grau
r . « I ESOLOA.
mati, de quatre a vuit de la tarda,
rabarín Americà.
i de deu a una de la nit. 1 aivui T e a t r e d e l a C o m è d i a diós e^peciacle cinematogràfic,
LA DONA DE FARAÓ
Companyia Claramunt-Adrià. Avui,
a la taquilla del Teatre de NoveGRANS BALLS DE DISFRESSES
I A peUlcula més bona del món.
tarda, a tres quarts de cinc. Nit, a
tats.
Gran
Teatre del
Liceu
Aquesta
tnoauiaeatal
cinta
es
proTemporada de Quaresma. 4 grans
Disfressa obligatòria, podent ad- tres quarts de deu.
Primor: la comèdia ea tres actes. jectarà a totes Oes sessions, atesbo- Si encara DO usea la iàmpara
onoerts pel genial pianista EMIL
quirir-la ie* persones que així bo
res següents: Matinal, a les ll'lO.
SAL'ER. Dies S£ nit, 25 tarda. £8 nn. desitgin ail vestíbul del teatre, o
Tarda: primera sessió, atesi ' ü . TarL a c a - a tranquil·la
de febrer, i 3 nit, de març. — Couli- la case Bastida els lacültarà des
da: ae&Aa sesaló, a tes 6T0. Nit: a
Segon:
dal Preu de dotze pessetes.
nua obert l'abonament.
V Ü L C A H lA W A Ï Ï
tes lO'K.
ELS PARANYS OE L'AMOR
A restatte -í.! Circol es podran
A tot«s les sessions es projectaran
adquirir
Ucksts
per
al
sopar.
1
easajeu-la i l'adoptareu
Ttatrt
Català
B O X B A
tes visites i acta* als quals assisteix
s'acceptaran encàrrec» da reserC o l i s e u
P o m p e i a l'infant don Ferran de Bab'.exa,
Telèfon 3500 A. — AvsiL diumenge.
R a m b l a Flors, 26 botiga
var taules.
B 1 » tt«» de la iaida, Utima « a aqueaTravessera. 8 1 Jffi. • TWBtoa «78 CL 1 N O T A .
CUdem l'atenció del pa- ,
ta temporada de la famosa rondalla
d'En Folch 1 Torre?.
LA VENTAFOCS
per a deixar lloc al mutfatge de la
popular i divertida obra del mateix
autor. AVENTURES D'EN MASSAÜRA.N.
A dos quarts de sis. La meravellosa
comèdia «1 quatre acles. de formidable èxit.
L'AOMIRABLt CRIOHTON
Interpretació i pfrsentaclo eawtpendee.
iN.L Dues obres meAtrea d'En fre
deru. Soler.
LCt CARBASSES O I MONTROIC
(dos actesj
LES
JOIES
DE LA ROSER
Avui. a les nou del mall, l'A. C
(Ires actes)
La Veu de Catalunya, jugarà un partania. Magnífic programa
tit de futbol amb «Els Segadors», deDldluns.
Teatre Sededíc. E L PAQLKBOT
al camp del primer, situat a Les TBNACITY 1 CIVILITZATS TAJOklACorts (Coriaencj.
tEa despatxa a Comptadurla
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quantitats per a imposar
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GIR

en l'Administració principal de Correus
C e r t i f i c a c i ó da
carta». Valors
d e c l a r a t s , Sobres m o n e d e r s

a

Casa fundada l'any 1915
Director propietari: J O S E P MARIA D E L A R A
OFICINES CENTRALS A MADRID:
Carrer Hortaleea, 75. Telèfon 5357 M.
Sucursal a Saragossa, carrer Cervantes, 37.
Sucursal a Barcelona, Rambla Flors, 18.
R E C L U T E S I

i gestionem la tramitació de tota classe d'assumptes en les Oficines
de Correus

dels r e e m p l a ç o s d e 1922 i 1923

O I*D A T S

T els q u e e s t e u

en

rJ^S/ins a SOOObugíes

EMPRESA I D E A L
OTNFOBUAOIÓ
Rbla, Flors. 16. baixos.
Telèfon 4863 A .

S i us acollia als beneficií que concedeix la Reial Ordre del 6 de setembre
de 1919 («Diario Oficial» 205), podreu ara, en é s a e r cridats al servei els del
reemplaç de 1922, i abans del sorteig de l'Ajuntament els de 1923, romandre solament en files sia mesos el primer any i altres sis mesoa el segon
any, passant d e s p r é s a situació de llicencia il·limitada. D e m é s , l'any que
estareu en files servireu • la P E N Í N S U L A , no a l'Africa, on quedeu lliures
cfanar.
8

v
^ Watt

POSTAL

i f i M s

files

E s t à de

E l mateix si feu ei servei a l'Africa com a la península, acolliu-vo» als beneficis de l'esmentada Reial O r d r e i podeu anar a Ics vostres cases amb
llicència il·limitada.

moda

de

A P O P L E J I A

l e s

f / o r s ,

( F e r i d u r a )

Exigir les l à m p a r e s per
-

A u t o m ò b i l

Per a mès detalls fllrigír-se a la Gasa cemral o a unalseyol de llurs sucursals

P

A

marca

T u n g s r a m (Buda
pest).
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Los sintomas precursores de estàs enfcrmedades: dolores de cabeia, rampa o calambres, eumbidos de oidos, falla de lacto, hormlgueos, oahídos (desmayosj, modorra, ganas frecuentes de
dormir, pérdlaa de la memòria, Irritabllldad de
caràcter, congestiones, hemorragias, varices,
dolores en la espalda, debllldad, e i c , desaparecen con rapidez usando E n o l . Es recomendado
por eminendas m é d i c a s de varios países; suprlme
el peligro de ser víctima de una muerte repenlino;
no perjudica nunca por prolongado que sea sa
uso; sus resuitados prodigioses se manifiesfan a
las primeras dosis, continuando la mejorla hasla el
total restablecimiento y l o g r í n d o s e con el mismo
una existència larga con una salud envidiable.

i
L a millor estrangera

PIANOS

COMERÇ

R

^ t f A n g i n a d a peofao. V c j e s p r e m a t u r a y I
d e m í s enfermedades oríginadas por la A r t s - '
I
rlesaolaroala e E l p e r t e n s t ó a
S a c o r a n de un m o d o perfecto y radical y
s v l t a n por completo fomando

1 6 .

= .

C a r t e s
C i r c u l a r s
rçrroduïilaa en '"P»16,1,
MULTIQ RAPH, tocontnaü
blea d'oilKlnal· mecao*
grafiats.

Mobles
Fitxes
Carpetes
Qole* t tot el material per
alaeisteaies mcxlerujdor
guiltzaclò d'oflclna».
COPIES
originals & maquina
H A M M D N D
pur a escriure, de U*us
can viables
Casa Garcia Süàrez
88 • Rambla da Catalunya
Telèfon 4886 A

VENTA: B e g a i a , Rambla Flores. 14, Barcelona,
y principales farmacias de Cspana, Portugal y
Amèricas.

I D I O M E S
I

nació

\ L S

DE CORDES CREUADES
AMB MARC DE FERRO

senyoretes

Sublim marca

l a R e i n a

de les

A i g ü e s

la de la V A L L
D E S A N T
D A N
CDKA LKS AFECCIOKSS.
MANANTtAL MIRALLES
PEL F E T G E , UOSYÜN
Ricarbouauda. eàlclco*»*B8T01LAC INTEBITNa,
dlco-mancaDosa. varietat 11etc atc.
ttnica-sraeBleal.
E l aeu d i p o s i t a r i : J O S E P P A G A H S , c a r r e r

de

Casa fundada el 1870

T a u l a

AL

I E L
G i r o n a
Eafiaiasima i earMnW.'a oom
la de Apolliaarb. Doraui l'estiu resolta deliciosa bebentla fresca.
P o n e n t , n t u n . 28

P

O

T

È

N

C O M P T A T

PLASSOS I'LLOGUER

laPIdçaCdídlunya.lB

E s desitja
un senyor sol a dormir. Boig,
19, ier,!,»

La Pelleteria Martorell
necessita un «prenent per a reA senyora o senyoreta cados. Sahuernn. 127.
donaré societat encarregant-se
4W la taquilla un touraé per
Aprenents
panya o Kstrnnger amb pelales avíumpn- muudjallde d'ambús sexes as nucesoiten
( r a n resulcai Ksci lure Lmpre- per a treball fàcil. Raó: Casa•a Ideal d lutormaolO. Rambla noTaii,m.pral.,l.· Entre Diade les Flors, lt> (Anuncia).
gonnl i 'iravessora.

A

potnüones itocturnas, espermatorrea (pérdidas senunales), cansancio nunlal, pérdida d»
memòria, dolor de cabesa, vtrtigos, fatiga
corporal,tkisterismo j traslornos nemosos
de las mujeres j todas las manifestaciones de
la Neuraaíenia o agotamiento nei vioso, por
crénicas y rebel des que sean, se caran pronto T
radicalmente con las

AXEL S i t c n MAORIO C
S«"4 ClTJJJÍV» 8-TU 5H*H
G r a d e s de t r i b u n e s
i llotges capaces
per a 2.000 espectadors, complataraent nores, utllitiablea
per a camps d esiiort
E S
V E N E N
Dlrieln Ien proposicions per
escrit, abans de dimarts, a les
Oficines de la Fira de Mos
t r ^ I Palau de U Fira, Parc d*
la Ciutadella).
Pwíessorfie piano isoltell
s'ofereix- Cousell de Cent. 391

C A D E N E S

F

Dormitori íennell
P i a n o s i pianoles
complec pur a aiatriíuoDi* panòplia atub armes t ateniu una' nous l d'ocasió. Planeta, 41.
d rua a l'oli moUerní i molt an- Casa Camps
C a s a o torre
tics. Corts. fM. qiuut.
amb Jardí compraré de I a 8-000
I duros. Paris. 8 S. G.
A termini sense fiador
Caixa rçfistrstóora
Robes, de totes classes, del més
venc per OM peasetes. Clarla, 73, senzill al més ri. Üran reserva.
Col·legi nens
4Jt, L"
Raó: l'iat-a del Bonsuccés. númeto 2 (ouiow: de 1 rodats .
< cumpro u m'associo, Escriure
•i·*i, Empresa Ideal U informa
interessa vendre
ció. Rbla. Plors. 16 (AnuncU).
menjador complet, süloria I al- L l o g u e r s
Plegadores de paper
i
•
1
1111^^ i tres efectes. Maquina de cosir I
Dispeses
• B b hores disponibles casa 0
altra d'cucrlure, tot Junt o per
apra. KH-rlnre apartat 318, ca
3oo p t e s . r e g a l o
V e n d e s
separat. Urgell, 83. entresol.
Casa particniar
er pis de 12 a 24 duros. RameJa.
lera«, t, botiga
cedeix habitació per a matriOcasió
Piano d'ocasió
moni. Saln.oruu. 53. 4-arl 1,*
E n s e n y o a tallar
Venc 30 parells du fuimea pvr a T r a s p a s s o s
Es doneu i s'exigeixen reteren j Corden. 13. botiga
ImiíDtar a eua i a domicili dea.
albarques. S. OU, 23 (neomaBlaabeu, 19. cuuvent. tica).
i
L I M O U S I N E
G a n g a
deemoBtable Etlzalde, ajustat
Litografia
Caladora
Sala amb dos balcons
I de nou amb patent 1 taxímetre
Traspasso pis 40 pi·.-.·ete· llor acaiau- a mftqulua Wilson. a un o dos senyora de referèn- veoca preu sumament reduït. en marxa, es ven per no p')der- guer amb mobles I noiroci per
iball tol l'auy. Hospital. 73, cies en reduïda familla. Ta- Ronda Sant Pere. 43, despatx. la atendre. Raó. Balmes, 10, ü mil pessetes. R. IXuclà. 8 bis.
Srimcr.
ller», « bla. pral.. t "
delSal lde6«7.
l.er. 2."
qulonv.
D e m a n d e s

I

HIELO

Dos dormitoris
M E D I C A M E N T S
oimicameot p u r s . específics matrimoni moderns, complets.
Íannactutics i aigües minerals, auOpila amb armes, qouaros a
es reben directament dels punts oi! antics t moderns Corts,
U'origen. Farmàcia de Botia 1 ..'4 quart
Aseasoria t representació d'ajuntaments, cumarciants 1 uarliHabitació
Balta. Baml·la de Catalunya,
Wilars, davaut ln Illaenda 1 altres oficines. Oonsaltas i tràmits
au>t estar amb bonep refer du- mim. 1. cantonada Itouda de la
referents a la
Ouiversltat.
dee. Corts. 6M, porteria.
G a n g a
Llei
d'Utilitats
i
Jllxte, motor 1 veles venc. EsTenda
criure a M. R tioo Bameaa
Llogo ínes baliítacions
C o n t r i b u c i ó
Industrial
de comestibles tranga. Cecs de Ideal d Intormaciú. Rambla de
'.es Flors, 16 .anuncis-.
Ona amb dret a cnina l altra la Boquerl». 3.
JOSEP A. CUA VE, n." 7, «egoa. Ueepatx: de S a l l i de « a C sols adormir. Aneels. 8. l.ur, 1.*

A g è n c i a
A d m i n i s t r a t i v a
d I s i d r e R i u s Pr-ats

C

Grageas p o t e n c í a l e s dei Dr. S o i v r é
Indieadas especialmeote a lo* agoudos en la
juveutud por toda clase de excesos (yiejos ito
aios), y para conservar basta, la extrema vejex,
sin violentar el orgauismo, ú vigor sexual, propio de U edad.
Ajern» «cluiivo: Hiio 4c Jojí Hítl »
S. H C,
Moo«da,ai. V · n t a . 6 pta·.-^sall, R-mblj FIOKJ,
<4. raraida S*Urt, Pi nceia, 7, y prncipiln ímnudai

R . M A R I S T A N Y

E s

M

(DEBIUDAD-SEXUAL)

«T I T A

N»

Pera TOTA MARCA d'Antocamlons Ce QUALSEVOL
TONELLATtSE d'acer eromu-uiqucl garantitzat
P E X . A Y O , 16, E N T R E S O L

C o m p r e s

E

f

K

PublleaclC' de la HOSPITALITAT DE XOSTRA 8ENTORA
DE LOURDES, associació aprovada 1 beneïda pels l l ims. Senyors Bisbes del Principat.
Dues edicions, catalar.a 1 castellana, sobre paper oonaha, a
duu» liníos. Surt cada dot mesos, amb vuit planes de 211(2 per
31 1|2 centímetres, cunteniut escollits gravats 1 UuercsKant text.
Acaba do sortir e! número de gener-t-brer amb tre< gravats 1
el següent siuuart- Lourdes éa una apologia ds la H a n d*
D i n . — H t n ü i r d · t a Subirona I
aparloloos. - Traa DOTM
«pariolons. — Ela noatrea milalta. — Z-sa onraolooa da LoarSM.
S'envia de franc, 'luraut un any. a tots els r-eb grlna. .
Podran rebre-in lambóelsqnl vulmilu .jontrlbulr a l'obra de
HOSPITALI'i'AT aiii'< el donatiu mínim de.^°50 pessetes annals.
INSI IMPCIO: Llibr.-ila XA H o n n i ç a de Oro, Pia^a da San
ta An- 2' Af artat üo Correus nilin.
Barcaloas.

X,rfeeratori
MiMial
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Demani's el foDet U4natrat
Dr. v E L L V t , Prolessor Aux. de la
Facultat tia F a r m à c i a , Fernando, «0.

