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cal dir que ens
Err.rindi nt d'al¡-unas paraules soltes, ens
ba ser7b:at molt be el comentari que Pórgan conservador "La
d'" Acció CataE poca", de alaarid, ha dedicat a la propaganda
la
coi-ah:unció
de la
coliega
madrileny
el
na".
Trol;a
perillosa
la
nostra,
sense
que
hi
sigui
oposada
una
contrapropropaganda
que "La Epcca" admet
'ea,eanda "activa i eficaç". Aixali vol dir
'jareta:esta licitud de les proragandes nostres i del nostre ideari,
declaracions periodistital cera l'admet ia dies passats, en unes represrió, des de prohienes, ei senyor Ossorio i Gallardo. Res de
,bició, res d'aplicació de lleis i disposicions coercitives. Davant la
nostra propaganda, vole.n alçar una contrapropa ganda. A les nostres idee, volen oposar unes altres idees.
La sosTot 2:N6 esta molt be. Aquesta és la vera llibertat.
tener un prohom i un diari conservador. Voldriem que la sostingueas: a rie la mateixa manera els prohoms i la Premsa Iliberals.
segons la qual la
A veure ri haurem de recordar aquella frase
jjjbertdts' ha fet conservadora. En Pi i Marg all podria subscriure,
en aque=t punt, la tesi de "La Epoca" i del senyor Ossorio.
Nc trobern una cosa. I és que no sabem com ho farà "La
Epoca". ni com ho ;Jet fer el Govern, al qual demana que actui,
per organitzar la contrapropa ganda a Catalunya. Es que no realitzen aquesta feina els grups política i els periódics espanyolistes de !a riostra tcara? Vol dir potser el diari madrileny que cal
esgua zar mitings i aplecs, i editar fulles volants, imitant els
gaitode s d— Acció Catalana"?
ETIS agradara veure-ho. Seria un bon espectacle el dels aplecs
tutticataan istes que es poguessin celebrar a Catalunya. Amb qui
comptarien ? Si no descobrissin algún home nou, la feina que fessin
resultaria molt mitjana. Eis oradors de la Unió Monàrquica Nacional el:, tenim ja classificats i numerats. Ens sabem de memória, per
tiemple. el senyor comte pontifici de Santa Maria de Pomes i el
senycir Vinyals, de Terraasa. Ens portarien oradors de Madrid.
Sangre 3 , 311 intereasants les coses i les perscnea noves.
Dubtern molt que la contrapropa ganda que demana "La Epoaa" tinaues prou eficacia. Fins sospitem que, de fet, els oradora
anticatalanistes, en "loe d'afavorir lhir tesi, ajudarien a desacreaitar-la. Podria succeir que. cas de tenir èxit la iniciativa de "La
Epoca, lii hagués, no pas una propaganda contra una altra, sine)
ue s propagandas que pràcticament tindrien el mateix resultat.
De totes maneres, Hoem altament i amb tota sinceritat el
çomen lar' de rargan conservador. Ana no vol dir que ens fiem
massa da les intencions de qui l'ha cscrit o de qui l'ha inspirat.
p eró com que no volem entrar en l'esbrinament de les intencions
Iteóridizas, ens limitem a acceptar les paraules de "La Epoca" en
kir forma textos].
e -2odem desitjar res millor que el portar el plet de Catab e 1 comnia terreny del combat d'idees i da propagandes.n
pletarrent tranquils pel que fa als efectes que pogués tenir sobre
el aostre robte la eentrapropaeunda dels enernics. Per si es porta
el plet a aquest terreny, prometem des d'ara el Inés estricte respecte 1 la major consideració personals als bornes que s'encarreguin de ,entradir-nos.
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17urem retad el número de Cap-d'Ang
de a:vea Catalun, rosielion2s.
En el e c al editar/al entre altrea mees, dis:
3133arnt de tots els ataes harem defensas sempre les tradicious que ens

cases, la integritat del patrimoni catalä.
La riostra' propeg,anda no ha estat solarucia al frasseller, BUSI a Barcelona, ou el
nombre de lectors augmenta onda dia.
Estem a 1.3 negada en rela c i ó ami) les reVistes d'avantguarda de Parla i galrebe
totes les revistes regional/mies de provIntics, les qualm, gräsies a nusaltres,
neixen muvinstra catalnuista, almena ignorat.
Ultra En Just Caleeyraeh, eatalanista
fugó', col.laborrn
is rEVI:il ClItalaa quatre ¡cree dC
rEaCCda a:latinista roasellonesa: Corles Balde, Gabriel Blane, I'. Prende i
Carlee Grondó. ¡Don airy i bella gel-maStar!
CATA LANIS.11 E PRACTIE
Aprojitant el ',raspe en blanc d'uns fiad:de de Reis donats als infanta que ron-

canrencia i porernireta

Ens sorprengue de trohar en mi escrit de Mossèn Riber un hi ineorrecte: "Les animes, em contava ell, no li
feien por... car heu de creare que les
/si furtava els diners del caixonet introduint pel badall una candela llarga
i prima..."
L'explicaciér no podia ésser altra Sine, que es tractava d'un hi afegit pel
corrector es permeté fer en l'escrit de
regut en una falta tan greu. Verá, d'altra banda, semblava estrany que, després de la campanya que s'ha fet contra els hi abosiu.s, un corrector avisat,
que més aviat hom creada disposat a
suprimir-ne, s'entretingués a posar-ne.
Creiem, peró, que hem trobat l'explicació satisfactdria de l'addició que el
corrector es permeté fet en rescrit de
Mossèn 11/hier.
L'autor, mallorquí, referint-se a les
animes, devia haver emprat les en lloc
de els. Es sabut que els mallorquins
fan en el datiu del pronom de tercera
persona la mateixa distinció de gèneres que nosaltres (i, amb nosaltres, els
antics) fern únicament en racusatiu. El
corrector, en trobar les, que ell sent exclusivament com un acusatiu, volgué
fer-ne un datiu i no se li ocorregué
d'afegir-hi un Id.
Pecó si les no és, en català, literari,
un datiu, tampoc no ho és les hi, can
no ho és tampoc els hi. Si a nosaltres
erts hagues escaigut de revisar l'escrit
de Mossèn Riber, Ii haurfem fet notar
el mallorquinisme en que havia incoeregut (en opinió nostra, inacccptahle) i
Ii hauriem proposat de reemplaçar les
per els. Pesó el corrector, menys respectuós envers l'autor, sense consultar-lo,
fea la sena correcció; i hem de convenir que no estigui gens afortunat, puix
és pitjor que
que, indubtablemcnt, les
P. Fabra

Full de dietari
Anacronismos
No es galre nombran la bibliag,rafia
panyola con cernent al naeionalisme estala; a tot estirar hi trabas-tem mitja dutcena de tftols. Aquesta esisistedat no ha
d'estranyar-nos; la bibUttgrafia espanyola
As ,
co tots els ondeen, la mes prohriesona
del alón. En l'Unie ordre que dans testimoni dc vitalitat es en el pornogräfie. En
certes banden, tare espanyol i 'libre pure
seta eme
. s equivalents.
A la mitja dotzena de volums que han
trucar el p ostre problema ml afegir-bi
el que acaba de publicar el selva/ . Magdalimo de Castro
Un boa 'libre; veus arpa. Un hom no srp
quina cosa adutirur-hi amb veheméneia.
assoleix Una claredat incomparable. Jutgeu: la famélica sinuosidad ?A Ch
raclerista del fenosrmito, eatä lejos de rememorar la sutilidad homérica, etc.
Quant a infurtir/cid no podem demanar mes. Tot el llibre estä edificar giras'
exelusivamrnt sobre La Nadonalitat C'sralead traduida a l'espanyol p,-r
Royo Villanova i sobre l'Estaba d'Autonomia aprovat l'smy 1017 al l'atan de
la General/tat. Naturalment, l'obra d'En
Prat, que serva Integra la sera calor dapostolat la sera força de prosclitimme,
despres de divuit anys d'existència ofereix marge a la crítica doctrinada. El
senyor Magdalena de Castro se n'aprofita. No se n'aprofita ralee, pel que el sea
bagatge eientifie es d'istar per casa. Ah,
hados! Pensar que aquista critica que
ell vol arribar a fer la podia trabar feta
del tot en Ilibres i discursos d'En Rovira
Virgili!
Tractant d'etnografia, per exempt', sol
rebatre les teories que En Prat aceeptä.
Quius Ilstima de temps I d'esforç! Podas
buver-se estalisat l'un i l'altre,
les darreres investigado/in d'En Bosch
Gimpern
L'obra mes recent que sentida haver
llega és El Purgotori oran bibliófil, perita sätira poca-solta contra la tasca de
redreçament lingütstic que realitza el
medre Pompeu }'abra.
Feliciten) al aenyor Magdalena de Cantro. I desitgem que d'aquí a lint sises eserigui una obra escaiint les dite.4 i tetes del nacjunallsme catalä en 1b23.

Caries Soldevila

corren a les escotes pC.,!ignes de Sarrij
s'id « jinprioil

Demris
ran! naaat:

elucide
bon noi sarrianeno du-
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Estimar entalunyn, nont.ra more
i la sera band,ra gloriosa.
R.espeetar i obelr ele parca 1 ala

tres.
Parlar 1 (seriare tambre PO CataU.
Portaesc rd t e mple, a czars a l'estola
I al taller coro a un bon fill de Catalunya.
c.i un tal seimple. Si a tunt
de papases cum cle rasionaliatest (irrumpid anime:out aorilames, funcione de traed, i lot bulle, s'aprofiL'e el papar a.,brer (que no costaría res!)
pm- u lu pr osmmgammda acciona/ir:adora,
lee:Je...ere mi.; ya- 66 ¿dms‘eas - hat

EL FEIXISME I LA ItICNA7IQUIA

Roma, 17. — En el gran Consell l'adorna feixista que acaba
de tenir lloc, s'aprovä una moda en la qua) es feia coi/atar
que davant de la desva/orilzaciö
de Ira funciona històrica i política de la Corona per part de 133
cantes qus, fina ara tenien el poder, refermava !a sena Ileial devorad a la Monarquia, entesa com
a expressiö de la atritos: suprcma dels valors nado:mis i corn
a element fonamentat de la conLinuitat de la matad, de la Pàtria.
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fou tot una altra cosa
que el domini de Felip 11. qui no
coneixia ni un borrall de Ilengua
holandesa—n1 ganes.
Els holandesos estan orgullosos de la Ilur llengua perquè,
sense guerrejar, l'han entena entre els cincuenta milione de ceIon/als, l'han deixada al Trenavaai cooficial amb l'anglesa, la
parlen els set milions d'holandesos propia i cha quatre milions
de flamenca de Balgrea, i per fi
no es poden estar de recordar
que la perfidia anglesa, en sorprendre, atacar i conqu erir vers
1064, l'Amèrica del Nord, la colònia holandesa de Nova-Amsterdam, estant en pau i bona
harmonia amb Holanda . i en convertir-la en colònia anglesa i rebatejarala amb el nont de NovaYork impediren que avui dia els
Estats Units siguessin terra d'expensiei de la 'lengua holandeSa
Els flamenca voldrien adherirse a Holanda, tota negada que
la !lengua i els costums san eta
mateixos, per() els holandeses
be d'entornar-vos-en.
s'hi oposen "perquè Bélgica s'hi
oposa", per a evitar raons, pere,
L'holandès no es pas un home
intransigent ni un idealista eixe- sobretot, perqué els flamenca san
lebrat que tan sois per amor pro- católica mentre que els holanpi s'entossudeixi en fer preval- desos són en majoria protestants.
dre una idea o un sentiment que Aria') semblarà estrany de constasiguin cara. Imposa la sena tar-ho entre gant tan entenimenIlengua perquè es la cosa mes lada, pera es aixf: la qüestió renatural de la vida i perque no ligiosa es cabdal en terres d'Hon'Id pervé cap perjudici. Anab tot landa, un ver problema i deis
i esser Holanda un roble petit i ntes curiosos i apassionadors. Ja
exportador, mai no ha cregut ha- en padlarem.
Iii ha una tendencia en la fiver d'usar la llengua d'altri per
a donar eixida als seus produc- balogia moderna holandesa eme
tes ben elaborats i de bon preu; es pronuncia per l'originalitat
aixi mateix no ha cregut mai fltle de la Mengua holandesa. contra
venent-los dotents i cars des:. la tendí3nc:a a considerar-la diapala ale renegar de la 'lengua leetail germanice. Creuen aquella
prapia per a adoptar. Panglesa o filóloga, que p odriem anomenar
la. germànica, el mercal, britànic neerlandistes, 'que l'holandès es
o l'alemany Ii obriria de bat a mes antic Que el germänic i que
bat las portes d'or. D'altra 'Dan- la similitud d'arrels entre totes
da,arra anglesos, els alemanys, dues Ilengûes i la preponderanels tanquis i tate els altres par- Ha del poble elernany aan les
causes de l'error dialectabsta.
aos clients Nedarländea,
'fractant-se d'hornea de ciencia i
creuen implicitament el maten, i
d'holandesos,
cal suposar que
en donen a aquesta venturosa
terra testimoni constant 1 con- aquesta tendencia neerlandisla
no es gratuita ui deebonesta, i
vincent, enriquint-la a desdir..
nous filólegs
Pera Holanda As també impor- que les raons dels
s s e r an plausibles.
tadora i gairebe amb un tracte de ho/ande-so
porta oberta. Cerls productos Aquests Sableas no s'alufen pes
sind que adhue creuen hafrancesos i anglesos san prete- aquí,
ver cieseobert que algunes de /es
ras als igermanies, però els vira- Ilegendes i poemes de la literajaras de comerç alentanys hi van tura medieval anglesa san d'oria -fer l'article" en llengua ho- gen holandes. Tot això, per a un
landesa i s'enduen el mercat. prefa com nos, sembla efectivaPer raons de negligencia sem- ment plausible en observar i conblants la Ilengua anglesa, i so- siderar d'aprop el poble botanbretot la francesa, van desaparei- des i en situar-lo en la histaria,
xent del tracte, de l'ensenyament, desenrotllant - - se en aquest rece
particularment de les llibreries;
no volta, acurvis aquest uts deseixinient passiu, de mein que nintatifangal
un ninen aquest
que esdeae sense cap mena d'hus- ralats
gil no els hacia de_disputar l'emtilitat, únicament per manea pantanegament. on alur pacifisd'activitat deis francesas i per mo innat i Ilur humanissuret
l'activitat dels alemanys, que san bonhomia els resguardava contra
els qui s'enduran a la fi la inineutnpatibilitat amb aquel'
fluencia si aquest estat de coses ilur
de furiosos cavallers teuperdura i acose que a ildlanda mön
tons i de piratee norniancts, arnb
hi hagi una absoluta ni tan sols
aquellos feres turassades. La
majoritaria germenofilia.
sida paefiea, comercial, agrícola
Els autors moderas holande- i científica ens sembla mea prosos san trailuits a quasi Lotes les picia a la creació libaüística que
llengües, sobretot els noveLlis- la vida guerrera.
tes. assagistes i teòlegs; els
Els filalegs treballen també
grana teòlegs holandesos sön d'altea banda en la simplificaela
iorea estiniats a Anglaterra.
de la grainatica i particularment
Una prova fefaent de la ino- de l'ortografia. Hi ha nomenada,
fensivitat de la qüestió lingütati- do molt de lampa ha, una colillaca, també de la limitada, tercid oficial, encarregada d'aquesritorial en els negocia, la dona- la reforma, que ha de millorar i
ra el fet sagüent: D'enea de la difondre la llengua holandesa,
separad() entre Holanda i Balea- uní la Mengua parlada cum l'esn de la unitat geogjälica de les crita.
quals nalga no podrá dubtar,
La Holanda, que amb tot i éssei
això es, d'ença de la completa
un dels arimers centres de tusobirania de la 'lengua holande- rismo universal. no transigeix ni
sa a Holanda, les exportacions un pensarnent amb les Ilengües
han triplieat, i cada dia augmen- forasteres, que no retola res en
ton en proporeid encara mes l'a- frandia, ni en anales, ni CO alepida. Majors i mes atenses da- many, ni tan sois les "mercal,(les estadistiques sobre aquesta ríes d'exportad& 1 que deixa a;
per a nosaltres interessant qües- viatjant, comprador o turista
tia i sobre la poixerma industrial completament abandonat aa anig
del poble holandés d'ença de la del carnee a no ha curat d'aprenaq110.1.0,...a Holandrq
separada les trobara el lector en
l'exeelient Ilibre d'Ilenry A s se- da orgullosa de la prapia ¡lengua
esdevé, pera, acollidora, respeel/n, "La Hollando (lana le Monde" (Librairie Acalleinique: Pa- tueca, adhue políglota per a l'es tranger que obre la primera porran et Cae Paris, 1921).
L'holandas sent des de temps 'a. Un eslranger AS a Holanda,
/don remot un amor intens per la -com a Bélgica, cosa saaeada,
cena llengua adhue un orgull. Ja doble, certament, no parla llenen 1477, en plena Huila política gües, pera la gent cultivada i el
cumaretant initjaaant.int debliett
i militar contra els
mes eiretundants, les provineres parlen &guita d'aquelles tres
iieerlande ,Jis exigeixcn no-gens- llengües universals, o diles, o Somenys que a Maria de Elorgonya lea tren. Per aixa Pholandäs, uniste rernineiar lii m'ea ala drets i
una "carta", particutarment encaminada a obtenir, entre altres honore de la ¡rapta Ilengua,
prerogativea4 la inviolabilitat arritiat a ocupar un deia primers
estricta i idcondicionada da la llora en el contare mundial.
Aqueeta ee una Ila,a 'iota nosIleitua holandesa. Aquesta carte, a
la, com ja see sap, éš corle:pida tres timorata: eui Ileneara
el 1111l. 110 en .titteut,
amb el nom de "Oran privileol". Roma
E/ domad sobre Nederländia ,17als anirä
Jora; rica
dues sle torgenya, quj agagialeh

landa, eixordats per la cridaria
deis espanyolistes, que a tota
hora del dia i de la nit no cessen d'escridassar un sena fi
de mala averanys per al nostre es
devenidor si persistim els catafans a preferir la llengua catalana, ens havem de sentir estue
pefactes davant del cas immediatament colpidor de la poixanea
i profit de la llengua holandesa.
Ja en travessar la frontera us
colpeix aquest fulminant i radical estrangerisme. El viatger es
ferit per la més arhguniosa perplexitat en comprovar que no
enten res que la llengua holandesa domina en absolut en la
vida pública i privada. I hi domina sense cooficialitat amb
l'anglesa ni amb l'alemanym que
li san afine, sense bilingilisme
de cap mena, sense la Inés minima transiaencia ni tan sols en ela
Poca internacionalitzats o be
destinats a funcions internaeionaltstiques. De seguida se us posa
el dilema de parlar l'hodandas o

Una gran part da la Prernsä
francesa ataca violentament el
Govern de Lituania, per cremad'
cómplice, si no autor, de-le
tinas esdeveniments que s'han
produiit al territori de Memel. Es
retreu al Govern de Rosario el
seu carecter, "extremadament
germanafil - , segons eseriu "Le
Temps". E/ diari par/sean recorda una serie re fets. de l'armis1/ei enea, qua demostren. al seu
entendre, el germanofilisme Uta
directora de la política lituana.
Els revoltats lituans s'han apoderat de la capital del territori.
Sembla que a la eiutat da Memel
hi ha hagut resistencia per ()art.
del petit destacament francés que
estava a les ordres de l'Alt Ce.
missari. Si és veritat que hi
hagut. soldats francesos merla,
es de temer que França adopti
una actitud enérgica, no solamant contra els revoltats, sinó
lambe contra l'Estat de Lituania,
al Govern del que es fa responsable de la insurreeció. El cuirassat francés "Voltaire- ha estat tramés a Memel davant la
gravetat de la situació.
No pot negar-se que Lituania
ha adoptat, en els darrers temps
an diverses ocasions. una actitud desplaent per a Franca i
ädbuc per als aliats. Amb ora5 /6 de la guerra russo-polonesa,
els lituar.s afavoriren els boIxea
vistes tant com pogueren, a despi t de la neutralitat
Pera cal dir lambe, que aquellos actas pee correctes de Lituania i el germanofilisme de
qué se l'acusa, san conseqüèn-

cies de les injusticies de que han

estat víctima per part dets atiats,
o d'alguna d'ells. En el fons. l'aea
titud germanófila efe Lituania As
una contesta — ds vegades no
massa prudent — a ('ajut que
Polónia ha trobat per part deis
francem• I fralgunt alteealiats
en allá que afecta a les dieerses
qüestions litigioses polono-litua-

neo.

Dels comentarla da "Le Temps"
es dedueix que davant rocupacó
da Memel pela revoltats lituans,
e) Govern de Varsòvia darin ocupar la ciutat per trapes poloneses, encara que aix6 hagi d,a dur
xocs sag,nants. I creu PaLludit
diari que quan mlls lituans vegin
els polonesas a Diemel, es convenceran de la impossibilitat de f. r
triomfar per la forra Ilurs reivindicacions i que .s'avindran a

una saludó transaccional qu3

permeti la utilització comuna del
port pelo Estats que actualment
se'l disputen.
A. Rovira 1 Attrztll

RUZGlA CONTRA L'OCUPACIO
DE LA R111-13

Berlin, 17. — Comuniquen da
Moscou que el presidmt del Comité central axecutiu panrüs. Katinin, ha llançat una eran a toles les nacions del mar/ ara una
protesta contra l'oeupacia de la
Ruhr que "ataca el dret de les
nacions a disposar mateixes, agreuja la descomposiciú eco
nämica d'Europa i minti3 el perill de novas guerres". Aguas'
manifest és a da vegada una protesta vehement costra el Sr:letal
de Versalles.—L. P.
ELS ESTATS Inerrs
k FERS N1:1111CIPAL3
Nona York. — Segons el Printars-Ink. a la qüestió: "El poble
ameriea s'ha d'interessar en als
afers del inön enter"?, quatre
gratis associacions han respost
que si. La "The Aineriean Cankers Assuriation" ha constatat que
es esscncial per als homes d'afers i de banca la comprensió intel.ligent de les condiciona dele
paisos extra-americana. La "The
National Chantanquzi" qus rusa,
fan cada any 9.000 milinas amb
rassisteneia de milions
din, ha decida de fer ríela afeas
mundials el centre de la saya aetivitat per a 1923. "'rho Fe..
dereI Counrit of Cuentees"' i la
"World Alliancs" han erepres
una carnpanya ,intre 100.009 pas,
tors perqué dediquin l'un sermona a la causa do la pan i a la
vida dels altres pelaos. "The
Nations/ Educa/ ional Assotiation"
disentir aquest juny vinents la
manera de perfeccionar 1 d'inaeu programa d'ena
tensificar
senyament 5105 aUrs linón
e.ntsr entre . el 3 dentabiles de tes
C.Setteä delä ZatAta3.14_44,-11.
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ACCIONE COMPTAT
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Espanya industrial
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Bendloló Apasthlloa
A.

LJ

c. $.

filla Adela I Lluls, 21111 politice Denle Cbnovea, Marian /Aleesache l Rosa AlgOeseiroa, germana. Hermlnia (abeent) IJúìia, germana
política Paula, neta, nebots, familia bata I la red racial R1GALT I EIULCENA, en participar ale sou• amics I coneguts tan aenoltal• pedan, als
supliquen que II telbuUn un record en llora °racione I se earvelxin asa:ser a la cace mortadela, caree? d'En rle Granadoe, rfimero 48, este!,
divendraa, 19 del corr nt, a les trae de la tarde, par acompanyar el ccdäver a Peedifela parroquial da Noetra Dona dc 2(n:ten i desprée al
Chi oe us

y

Barcelona, 19 gene', 1523.
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ABDOMEN

Obesitat, relaxacid, eventracid,
flotant, difataci6 d'est6mac, desviació (Lils Organs de la
dona. Les incomparables faixes
anatòmiques indrformables, higUmiques i elegants d'A. CLAVERIE, de París, per a senyores i
senyors. Un model especial a cada cas. Envisni avui mateix el
restr 3 nom i direcci6 ben clares
rebreu de frane i amb absoluia
reserva un magnffic älbum illustrat,
El nostre especialista tindrä
molt de gust a donar verbalment
totes les explicacions que se li
demr.nin
BARCELONA, tolo els diumenges, de deu a una del matt, al
nostre despatx, ',birlo, 26 (quasi
al costat de l'Hotel Ritz);
EMITIERES, dilluns, 22 de gener. Hotel de Paris;
GRANOLLERS, dimecres, 24 de
gener. Hotel (l'Europa;
VlCH, divendres, 26 de gener.
Hotel de Colomb;
IGUALADA, dilluns. 29 de gencr. Hotel de l'Univers.
1111-LAFRAPI1A DEL PENEDES, ilimccres. 31 de gener. Retal Fambin (Rambla. 8).
Vii...ANOVA I GELTRU. diyendres. 2 de febrer. Ideal Hotel.

.0.0..414., •
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ronyd,

BANIQUERS

RAU! A DELS ESTUDIS, 13, i BONSUCCES, I
lek11211310113.1111

VALORS - CUPONS • GIRS -

1

Negociern el cupó del
DEUTE AMORTiTZABLE 5 per 100
venciment 15 de febrer vincnt

Liagiu Lti PUBLICITAry

-11
00 carketers (G més

La rnàquisa predilecta

eme en (les

demds

marque.9). Conalrue
t16 sólida. Pulsació
suau. Per a conSixer
tots els aventatges
la. CONTINENTAL, demaneu-la a
vaya a
de

01411133441.
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De 100 a 120 per 4 i rnée MTU., u
i t,
De 121 a 160 per 4 i més mm., 65.
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De 161 a 500 per 4 i mea mm., 70.
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Número O al 14, 84 peosetes.
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19 20, 98.
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HA MORT
Havent relbut ele Santa Sagraments
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•
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lol .efuus 1::30-1231 A

Antoni Rigalt

DE CARN 1 DE GALLINA
Aliment poderós per a persones
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Societat convoca sis szmyors Accionistas a la Junta General Ordinäria que es celebrarà el vinent
dla 22 del corrent, a lee Onle del
metí, al local de. la Lliga
Defensa Industria/ i agmereial.
Rambla dc/s Estudio, 17: pral.
{
Es escarda als senyors
nistes que per assistir a la dita
Junta hauran de dipositar llurs
accions amb vint-i-quatre hurcs
d'anticipació, almenys, a l a
Caixa del domicili social, on podran- examinar el Balanc.
Barcelona 18 (1 3 gener de 1923.
- El vaca/ secreLari, Josep Comas !tomen.
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Aquest Parle a la seva Central i a la.
Sucursi.d número 1, continua realitzant les •
opera.eions de Compra i Venda de Valors,
Renovacions, Conversions, Cinvis, Agregació de Fulles dc cupons i Revisió de Ilistes d'amortitzacions.
Admeten dipòsit tota mena de N'alors
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MAGATZEMS: Antiga flag de
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De 15
inca., 02 pessetes.
De 25 o 94 m'u., GO.
D, 45 mm. en davant, 55.
'

FULLES DAGElt DOLS
Dimenrtians fin./ 2 per 1 meire
De 8 • 25 non., 60 Destetes.
6 a 7 min., 62.
De 3 a 5 mm., C6.
Del nninero 12 al 14, 72.
Del 15 al 19, 75.
Del 20 i 23, 04.
Del 24 i 25, SG.
Del 2 Gal 27, 87.
11. 1 28 al 30, 11 3 .
Pulla estriada. 74.
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ESPECIALS
Fusells per a carros i reines, 100 pes.
seteo.
Ferro Suec, a 137.

si encara no ha

ACER
Acer Suca 1'. B. o Corona, 197 pessetes.
l'enes per 100 quilos.

EL SABÓ
HENO DE

(llarcelodeta)

Agències a Girona i Matará

iticreat

Operacions bancarles de totes clases
GOAPSA 1 VENDA DE VALORS AL COMPTAT I EXECUOLO WORDRES DE BORSA. NEGOCIACIO 1 COBRANGA
DE CUPONS 1 T1TOLS AMORTITZATS. - CUSTODIA DE
MALORS EN DIPOSIT I EN COMPTE CORRENT. PRESTECS I APERTUI1ES DE CREDIT EN COMPTE CORRENT. - COMPRA 1 VENDA DE BITLLE'llS I MONEDES
ESTRANGERS.-COMPTES CORRENTS EN PESSETES 1EN
MONEDES ESTRA'NGERES. DESCOMPTES. - ACCEPTACIONS. - DOMICILIACIONS I CREDITS A LES PIUNCIPALS
PLACES DEL MON. - PAGA MENTS PER A LES IMPORTA-.
ebONS I EXPORTAGIONS.-PBECTECS SOBRE MERCADERIES, SOBRE CONEIXEMENTS I SOBRE WARRANTS, GIRS.-ORDRES TELDGRAFI QU'ES. - ASSEGURANCES DE
CAMV1.-OARTES DE CREDIT

daba

de Bor g es Blanques

bles.

prohil i notarà des del primer cija els bengics
cfectes que li producir: en el cutis, hlanquejant-lo.
suavitzant-lo i perfumant-lo intensament.

ner

Garrotes, 7 a 8.
Ous, de 250 a 3 peseetes la dotzena.
Fruitat extra, de 27 a 28 ralo.
Olt
Fi, de 26 a 27.
Corrent, de 23 a 24.
Prez» per quartä de 3000 quilos.
Oree, de 21 a 22 duros.
Verd, de 18 a 20.
¡etnia per càrrega de 115 u11us,

PRAVIA

.

"'dar Man e, de 23 a 21.
1dem roig seca, de 26 a 27.
Ordi, de 1350 a 1450.
(-Sosia, de 1150 a 12.
(IP 17 a 17'50.
F/IVeM, de 21 a 22.
Favons, de 23 a 21.
Fesols, de 40 a 50.
¡'reus per pcsrtetert la a
ters de 4 do-

prohat
,

i1,

Pastilla 1.5o
PERFUMERIA GAL -

,6

...

MADRID

Dhrtindred 17 de genee de 1923
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Crònica Social
EL CONFIACTE DEL ME-

TROPOLITA
L'estat de la vaga dele obrera
del Metropolità no ha variat. Els
g ana continuen custodiats per
parelles de guàrdies de Seguretat. Els vaguistes celan en actitud pacífica.
Abur es declararen en vaga,
fent causa comú arnb els vaguestes, els cape de colla empleats a
la Companyia. El cas fou que
l'Empresa obligä als ces de
colla a ren4itzar treballs de peona
i ells s'hi negaren i es declararen
en vaga. Ahir al vespre celebraren una reunid al Sindicat Unte
del Ram de Construccia, en la
qua; es posaren al costal deis

obrera

.

e/9 §enyors Casaseis i P.erntge el
p rimer al Centre Obrer del carrer de M e rcaders, 25, de nou a
onze de la vetlla, i els altres dos
a l'Associaci6 de Mestres de Centres.
COM1SSIO PRO-LLOGATERS

A la barriada de Sane ha quedat constituida una comissió pro
llogaters a base d l'acci6 directa,
en ea qual s'admeten inscripclons
cada dia, de set a nou del vespre, al correr del Sant Crist, número 59.
Formen la comissió els senyors Palmir Avanti, Víctor Sore!, Josep Marques, Antoni
Pera Ferrer, Tomás Santfeliu, Miguel noca i Josep 110U-

EX

PUBLICITAT

CARNET DE LES

LLETRES

ria rossellonesa sinó aquest petit volum
anyal, de cobertes rosades i paper grua
!cut, farciment d'anacdotes i versos ingenus. Unes guantes rondalles, alguna
plasenteria local, el pont de Ceret, la
catedral, el vell Canig6, pare de les
fonts, i tota una correa de Sants caraperols omplen i animen les planes de
l'Almarac.
Es un tendre present que ens arriba
del Rosselló. Quantes paraules imprecises, quant forK-lece banal! Peró la
flaire boscatana i el sol de vora mar
ennobleixen amb la seca qualitat elemental, pura, els escrits aplegats per la
"Veu del Canigó". No lenes la gräcia
del joiell, per6 ces plan llur bon gust

3

CULTURAIV
—
Inaugural a la Unlveraltat

La Comissió de Cultura de l'Aesociacia d'Estudiants de la Universitat Bo y a (Urgen, 187; editeci de) rellotge). inaugurará dimecres vinent, dia 24, a les 8 et
del vespre, les sesee tasques
d'enguany, amb la lectura del llitire inèdit de poemes d'En J. Salvet-Papasseit, "La rosa als tiavis",
Altrament anuncia pel din 31
del que som una conferencia de
caire patriòtic, a diere° del poeta En J. M. de Segarra.
Tots dos sietes cenan públics.
Assectscló Catalana d'Estudianta. — Concert.
Complint un manament dele
seus assoeiats, l'A. C. d'E. ee:ebrarä el prapvinent diumeng,e,
dm 21, a les onze del mate al teatro Goya. el seu anunciat concert, a càrrec de telerfe6 Gracienc, i la Cobla Barcelona , no
podent-se fer al Tivoli, per inbabititace6 de l'escenari, degut als
ballets sobre gel, que ti tenme
lloc.
El programa esta cons etuit

R1

A
—

A

TOTS CUANTANT I COYTENTSI

Noca

Pedes diale eta Is
Mute any is el tercer que es publica l'Altnanac Català Rossellonès de "La
Veu del Canigó". Gairebé no ens arriba altre ressó de la producció !iteré-

-

Hetes ací una petita vale histeria:
Som a Francfort, en un magatzem de

calat:

—¡Quant valen agrestes sabates?—
pregunta un panes que acaba d'arribar
d'una tila, muntanyenca.
mil cinc cents marcst—contesta el botiguer.
Alesheres l etnes es plany d'aquest
encariment i recorda que, abans de la
guerra, amb una peça Ton es podia adquirir un sólid parell, durador, de sabates de pell bona.
—Donen-me 20 mares or—respon el
botiguer—, i sabates seran vostres.
I el pagès, que en començar la guerra s'havia fet una petita provinó d'en,
paga els 20 mares, convençut del bon
negoci que aeubava de realitzar.
El botiguer, aleshores, huela pog.tt
canviar aquesta vea de as mares rontea 10,000 mares paper i fer un benefici de 1,5 00 marcs datnunt els Beca
que demanava pel catear; perA ho liu
millor encara. Canea la moneda d'er
per un bitIlet de 20 frailes suissns, atas
la qual cesa guanya in,5oo mates per
tal ccm al banc, pel dit bitllet
Ii donaren zanoo.
Pel sen cantó, el unís, de tornada a
la seva terra, ven La peea d'or famosa
i en treu 25 francs suissos, aistó es,
guanya 5 franca
.D'aquesta minera, el pagis, l'aleTrIny i el stiís, fine i tot els bannuers
han realitzat un negozi. Tots guanyant
i contents I

LES

SARDANES

IMPRESSIO D'UN' APLEC

De tranps en temes, les nostres cabdals entitats del sardanisme sembla que
velen dorar fe de qué la cesa vida és
esponerosa; anuncien pele diaria i amb
fulles volante, trae van a celebrar
I"'

gran festival i voten atuir-vos dient que
hi prendran part eraatre cables; mis
tard Tuen que aquel' festival da en
homenatge a un tal hcce o per Celebrar un aniversari; despris ategeigen
cl nam de les guatee cobles i de les
sardanes que s'estrenaran (soler no estrenar-se per no estar acabades) i, per
últim, dient que será an exit sense precedents, avisen el lloc on es fiera la
festa. Flan arrittat a in te ressar-vas i esperen arnb dalit el dia del gran cedeteniment sardanista.
El dia abans en fea comentaris arnb
els amics; mireu els quatre cantons del
firmament i constatar que taré betunes ; l'amic as din que hi melaren aquella noia de Ins dues trenes i la del, ulls
negrencs i fins tenia un negnit perque
son temorenc que qualque esdevenimett 11.3 privi d'assistir al gran festi-

— Ahir, a lee eine de la tarda,
es presentà el proveidor de rajo- re.
de Imita.
; les da l'Empresa, En Rama F10_
traen la grikia del joiell. Nomis,
' tata, en els magatzems del carREBUJO PUBLICA SHV.- deNo
tant en tant, hi descobriu tina pedra
rer de Ribe.e. núm. 41, portant
DICALISTa
preciosa. Aixl, aquests versos de J. Seearregament de cinc vagons traSegurament, diumenge al mati basta Pons o aquasta assaonada ronval.
guen material. Un erup de vase
ceeebrarä,
a
la sala de Lletea dalla de Caseponce, que són, enmig de
Lee:dame, en enllitega.r-vos, esteu caguistes que passava per allá dauna
reunió
pública,
en
la
qual
van t privé de descarregar-lo.
tanta literatura moridora, dues autenmine sentia cruiximents a tots eta
parlará
el
Noi
de
Sucre.
menteséstos /tusen recompte de la jornada
— El Comitè de vaga ha fet
tiques perles dialectals.
i traben que no heu gandít tant com
(es següents declaracions, que ha tant ele discursos del senyor Len Sh ip - boy
així:
reus sobre les responsabilitats i
trames a la Premsa:
us creien. Al matí, de tanta gast no
— A eitimee d'aeuest rn .s, rcaPareiPrimera
part.--"Vollant
la
seheu coge sentir cap de les quatre coPrimera. Que no es cert que dol viatge que es proposa fer
sera "Monitor", omb un nilascro rodar- ns-era", Balcells; e Ills fadrinets
Marroc ansb el diputat senyor tot PcIs s:nyors
bles; aquel!s instrumenta que a voltes
e I senyor Casanovas ans a vida Sant Boi", Pérez Moya; "Sota
Fois, f.-r.
sear al governador civil amb Companys.
us han semblat massa cridaners, allí
/ola, Tomas Garcés i 111 .A. Carian yes. l'om", Morera; "La tia", Cervera;
una comissió d'obrers de! Metroni test solanunt els hatea sentit. A la
fose', Carbonell, en un e.rtess arillo, "El maridet", Pérez Moya; "La
141..9
tarda haveu ballat ins rosari inacabable
polità, com deien alguns peritacontesta ul e! cHscurs del cabdill regio- Mare de Déu", Nicolau; "Estiuende sardanes. la una darrera l'altra, sen.
diese
nalista a la Barcelonda.
ca", Morera, i "La nostra verest un moment per a prendre ale. acaSeana. Que per a resoldre el
" Monitor" prepara la publiearid d'u- ma", Morera.
conflicte. els quatre Sindiicatä
nes plameates, on es rerolliran °Igual
Segona part. "L'emigrant",
U.V CLUB DE VENE. hant ballant-les d'esma , sense trobar-hi
A
ll'n'U.Nr7iA
PROVINCIAL
afectats han nomenat aquest CoVivea; "Les flore de maig", Claestudis dels MAS ralactors polit;cs.
DORS DE DIARIS el gust. De tantes donzelles que hi hamité de vaga, el qual no ha fet
tia, no hacen trobat la de les dues
— Dissable, dio 20. o les id, ele la ve; "La noslra bandera", Balcells;
Vista de causes
A
Barcelona
cada Tenedor de diaris trenes ni la deis mlle negrencs, i acabar
cap tracte ami) t'Empresa, malDavant de la Secció primera tarda, el poeta loan Mbsguest Urgía "L'arbre sagrat", Morera; "La té la seta parróguia
i
alguna
grat fer dos dies que aquesta te
amb
La conclushi de qué amb fíeles
delle,
va cornpareixer Angel Pérez Ni- una sel-reitl de pnein.-s a PA:socia:1d sardana de 4a Patria", Morera. 1 que exerceixen la professió anys ha. són
les bases en el seu poder.
cm 2.g:restes, horn perd reis temps del
"I.es ginesteres", Media.
colau el qua l el dia 15 d'agost Catalana d'Estudiants.
• Tercera. Que el conflicte con- de 1921 1
La Cobla Barcelona tocarà les popularissims. I de la mateixa manera que a p rof ita.
en ocasió de surtir
••nn•-fil
tinua de la mateixa manera, es- d'una taverna
Un amic 'vetee que l'enderr,ä Tun
earslanes: "Per tu ploro", Pep que tat Mutada s'habitua a comprar
arnb
els
seus
amics
sempre el mateix diari, abrí mateix s'Ita- d'aquests festivali Ii explicivera els nossent per tasa inexacte que els va- Aguilar, Fernändez i Diez, va
Ventura; "Davant la Verge", Mo
liana
a adquirir-lo al mateix tenedor. A
guistes hagas fet cap coacció.
fadies dr1 dia abans ens xInné
"Rosa del (olló", Lamote;-rea;
— L'Empeesa del Metropolità causar amb una navaja a l'A"Juny", Garrota, i "La Santa Ese l'Aníirica del Nord s'esdevé, si fa no una bona idea. Deia: 'Fea tocar menta
guilar
una
ferida
de
la
qua)
va
fa,
la mateixa cosa. Els new papen sardanes, deu per exemple, i que les
'dio que el contlicte Many únicapina", Morera.
nien a l'Empresa contractista de morir. El fiscal ha emes un vetoquin les quatre cobles :t'Itera; Hatees
Aquest concert, que un entre- boys són tan populars com el joscp
l'estació
les obres, i per aquest motiu ha redicte de culpabllitat i la Sala
de Sarria. Només que allí són les podré senti" tothum i les podreu
banc impedt celebrar l'any pasmariat a Babeo un gerent per a va condeumar al processat a vuit
mis
nombrosos...
Tant,
que
s'han
agruballar
de gust".
El Consoll Permanent sal, en cireumstäneles que reviue pat en una asso'ciacié
reunir al Consell (l'Administra- anys i un die de preví mejor i
que compta aria)
Imaginen-vos ira una gran placa, al
rail a in memòria de tots, ha es3.000
pessetes
dandernnizació
a
Les
tasques
del
Consell Permis de cinquanta mil inscrits, esplen- bell mig quatre cobles tocant i una soele i trametre-li les bases pre- la familia de ea víctima.
manent van durar iota la tarda devingut per tal niotiu, històric
didament instal.lada en una barriada la rotIona, gran, ben gran, que hi (os
sentades pele obrers amb el fi
i popular. Per aleó tots els naAcusat
també
d'un
homicidi
a
del
dimecres
i
alar
al
mal'
fies
a
que reeogui la qaestia.
tothom. Ilaurf,An fet 0;1st:traes a/mecionaliste3 han de (er-se una cegad de Noca York.
la
persona
de
Llurs
de
Cingeon,
primeros
llores
de
la
tarda.
Ara, pecó, troben que aguest estatge lles paraules del poeta: "Es la densa
El Cense!l d'Administració e3
obligació rassistir-he cooperant
de
nacionalitat
francesa,
ha
consA
dos
quarts
de
dues,
i
mentre
is encara massa reduit i inconfortable tencera d'un poble que estima i atanreuní alije a la tarda. Ilani ha dit paregut a
la Secció segona ein- era reunit el Coesell, va sortir el a l'èxit que tot fa preveure que i salan proposat
que despres se delebrarä una
de bastir un magnific en dowmt-se les mans".
assolirä.
alenferencia belefpnica arnb un ton Bernabé Guirao, per el que President per a rebre els repta:J. ra. O.
Es despatxen locatitats a l'Ase palau pressupostat en 250,000 (hilare.
ters com es el seu costura de
gerent de Barcelona, el qual ho el Tribunal popular ha dictat vePer 13 (mal cosa han constituit un coPROGRAMA
cada dijous, manifestara que el soc:ache Catalana d'Estudiants mité int.ígrat per una trentena
aniria a comunicar tot sella al redicte d'ineulpabilitat, absolvent
Dinà,
deis Ma
(Menda Núñez, 1 entresol)
Consell slavia ocupat exclusisenyor Raventós; el senyor Ra- la Sala al procesal.
eminents periodistes novoyorquins i orFornett de la Sardana. Duran i Ras.
tots
vanient de la diseussi6 del Prés- pre; eis dies, de sis a vuit del ves- ganitzen seguidament
venias ahir al vespre digue ala .ASIIENYALAWIENTS PER eXtI)
a l'Orfeó Graeienc, 1. el dia
seraas arderles i Manero a Cada Catalunya.
el/post
1
confiava
que atar inateix tel concert al teatre
AUDIENCIA TERRITOIIIAL
periodistes que no en sap res.
:eraris, rifes, collectes, etc. Creuen
Agrupaciti Sardanista, Hospital, 131.
Goya.
eprovat.
— Avui, a dos quarts d'onze
que redziran. Es possible fins i tot que La Principal Barcelordna_
Sala Pelmsra. — Universitat. quedaria
leigae
lambe
E)
e
que
no
Iii
alleti
dele
mestres
havia
del metí, el Concite sie vaga ce- Mejor guantea. Don Gurnersind
realitzin llur pia. Es, fet 1 fet, segur
medí:
lebrar& nn nifting al teatro Es- Cavia contra den l'elevan Peter . cap atine noticia, ni siliavia traeIla soda el número 24 d "But
que a la sala de lectura no hi mancaAssociació Ceatalana d'Estudients.
tal 4e cap alije assuiripte.
guaya, de da plaça d'Espanya, per Jung.
„. lletí dele Mestre", que conté el
ran diaris,„
Teatre Goya. Orfeó Graciene i Cobla
a explicar restat de la vaga.
Els seedata de guata. eeseent sumari:
l Sa la segona. — Figueres. InBarcelona.
Es dim sense que responguem
cide/a. Donva Coneepri6 Ge'aErradas i n,alefetes. — Peda
ALIRCEL CACHLV
Fornent de la Sardana. Carrer AriA peces d'una comissió de ma e
de la veracitat de la noticia, que bert contra don Josep Bordas.
goia:
Per l'ensenyament do la
bau. Cobla Barcino,
res de soldal3 da quota que visiEi aquests mements que França ha
abir al vespre celebraren una enllengua
catalana. La gran:enea
taren ab& mate at senyor PreiAUDIENCIA. PROVINCIAL
la mi al coll de la seca secular Diumenae, tarda:
trevista l'Empresa i una comise
catalana d'En Pompeu Fabra, per posat
Gemí Sardanista • Noso Esclat". Pta.
Secció rimera. — Audibncia dent de la Diputar:id, ha adresaat
enemiga, la figura de Marcel Cachin,
eje d .e vaguistes.
Alorandre
Galt.
—
Vida
Escolar:
e/ aegüent telegrama. al P i. e'stcap chas eornunistes francesos i direc- ea de l'An,neL Cobla Barcelona. (G.,
— Signat pel Comité de vaga, Dos orals per estafa i llesions.
La
/luiea,
dent
natural
contra
els
in.
del
de
mal temes, Plaça
Conseil de Ministres i
.
Ee etee s ag e n a. — Universitat.
tor de L'Ilumaait,',
1 en nom dele Sindícala deis rama
sedes paräzits de les plantes traordinari. En el pren im relleu ex- 1 juventut Sardanista. Centre Moral
Ministre de la Guerra:
u atori, Joan I ornells. Jurat.
discurs
que
pronunde C . .mstrucció, Metal.lúrgic,
conreades,
per
Salvador
MaluA
penca)
mares
soldats
Secei6 tercera. — Llotja. Rode
ciä diumenge davant dels seas partí- del Pobk Nou. Passeig del Triomf, 53.
Fa Fusta i de Transports, ahir
quota reemplae de 1921,
ser- gnus', — Llibres. — Revistes.
darin, els va dir que unirá a la presó Cobla Barcino,
al vespee es repartí un manifest beitori. Josep Maria Gamboy i veixen exercit Africa, que
Noticies
lemas.
haveet
Agrupa-ció Sardanista, Ca. ,-rer Parlaper haver afirmat la seta profunda
adreçat a l'opinió publica i als cinc Mes. Jurat.
,omp ere amb excée teraps reglaSeccló queda. — Moret Das
t:dhesió a la III Internacional i els de- ment i Ifarguis del Duero. La Prinobrera afectats pel conflicte.
per resislincia i furt i dos mentari servei, elevo consideranla:la que prenguessin consciencia de cipal Eareelonina
En la premera part diu que no orals
incident,s per falsedat, estafa i da V E., per estimar-he atentliIlurs deures i yue es prtparessin per a Diunsenge, na
tagueren anat a la vaga si no ha- danys,
AssoCi2CiÓ
desig aquelles siguin repaAgrupació Sardanista. Bar ntria.
toles les eventualitats, zonstituits en
guessin estat provocats. Despree
triats llurs fills junt amb els de
front tilde anab els comunistes ale- Cobla Cathalbria,
afeedx:
l'Ensenyança
1920
-1.-•121n11e-as
per trohar-se idèntiques
411.111n41.-11».
manys.'
"Ne volem de cap manera que
condicione que aquests i demos.Tartmateix, penó, Marcel Cachinla declarada d'una vaaa pugui
trar-se amb altre rnesures
perjudicar a la clutat. Qualse172 Coneall Directiu de l'Assuciael6 brea') de soca-rel i que passa de poc de
CIVIL
adoptades Govern que circumssal accident petit pot provocar
Protectora de l'Eusenyana Catalana con- la einquantena—no ha cstat pas semle rta Per un carro tàncies extraordinàries que moVisites
pre un intransigent. En 1915, per exemuna terrible catàstrofe, ja que
tivaren tramesa dils soldats exer vida a tots els seus soda a la reunió del
Ahir matt, a quarts Tolde, feu
Abur visitaren al governadur
,
ano as el mateix la vigaäncia atropellada
cit
Consell general ordinnri, que timará Ilse Pie allá a Italia sota les ordres de Pulo- Civil:
Africa
han
cessat,"
pel
carro
10.875 la
card per cantar la caneo de la guerra
constara dels treballs que es reaA la Mancomnnitat s'ha robot diumenge, 21, a les onze en pus: del maLa Junta de es Propietat
buen com traband6 dele treballs. nena de quinze meeos Rosa Pi- un telegrama del President dal U, a la sala d'actea del Centre Ext-ursio- als obrers italians i estimular-los per
quer
Ballestee,
causanteli
bana, presidida pel sonyor ('ich
unes
a la intervenció guerrera de llar país;
l'nes Zepoques pluja i la huminista
de
;Catalunya,
l'aradls,
10,
per
de Ministres partiripant
en 1917 /Pi. a Rússia amb Lafont i i Pon, per cridar-li Falencia seo
tat posen en perill la segureial ferides tan greus que en arribar Consell
que ha n'asilad* al ministre de tractor dels següeuts assumptes:
de les obres. I l'Empresa única- al dispensari del Poble Nou ja
per predicar la continuació de bre les agencies que faciliten pi1.--Lectura
de
l'acta
del
Cons,11
an- Montet
la Guerra el telegrama que adrela guerra; en 1920 encara, al Congrés sos, les quals agreugen mis el
nient seria la responsable de; era morta.
terior.
çar-li
el
President de he ManeoEl cadáver fau traslladat
problema de l'habitad&
que pogués passar.
11.—Meredda del secretari sobre la de Moscou, confirmava cl sets patriomunitat referent als soldats de
El pm
tisme francas. Fou pocs mesos després
Els treballadors del Metro no l'Hospital Clinic.
gestió
social
de
l'any
finit.
Memória
de
quota
del
reernplae
de
l'any
1921,
El carreter fugt, abandonara
Seta retirat el permts de ese
que emprengué la seca furibunda campoden fer més del que han fet:
la Cutuissió Editorial.
que serveixen a M'ice,
el
carro
esteblir torns de guarda per a
•••n•n••nn
111.—Presentació deis esteta de comp. panya contra Poincori-la-auerra. A ho- a les entpreses Martinica, ExcelUn lime greu
evitar, mentre sigui possible,
res d'ara es un súbdit fidel de l'esglé- sior i Cireol d'Actora.
tes.
q ualsevol des,gräcia.
A la plaça de Sant Just fou
I V.—Renos-asió dels canees ser:tienta: sia terracita, acata S11111i3 els dogines
líe han fet per la ciutat; ha recollit un home d'uns quaranta
I'resient, vier -tesident segon, Lresurer, vi- soviitics i no rcconeix mes autoritat
anys, el qual pateix una metalaeguiran fent per la ciutat.
re-secretar./ i un vocal Ille8 quatre i ndi- que la del pontífex moscovita. Al cos- Comunicats i
tia
greu.
Va
ésser
L'Empresa, edhuc per a garantraslladat a
vidua per a cada una de lee cine emula- tat de Rissia i d'Alemansa, Iluita contia prispia, caldra que parli amb l'Hospital de la Santa Creu.
tra la que ell anomena la "Eranea
sions Permaneues.
Havent
acial
nomenats
els Sindicats afectats per la vaga.
els seV.—Itesulució sobre les pruposictona
Rein st,bu l comunicats i avisos
nyors En Lluís l'alache Orozeo i que es preseutin i eiguin presea en eunalNo ferens nosaltres els que volredactats en espanyol do les entig uerem agreujar al conflicte;
N'Antoni Llanos i Giménez jutge deració per la majoria dela ilUCLi8 preL'ADIIESIO AL TERRER tate següents:
i fiscal respectivament d'aquesta senta.
pecó lampee podem oblidar la
l'Inst;tut
Ara que tot socias hem de deploCooperativa de Periodisles per
Audiencia i els senyors En Donostra dignitat sindical, que pee
El Consell prega que tinguin la Con- rar la despoblada del canip a benefici la construcció de Catee Baratee.
La
lliçó
(terrera
del
n osaltres está per damunt
curs de li- /anee Panel i Nova, En Vicens dat d'assistir-hi amb rigurosa puntuali- de
les ciutats tentaculars, és bo de reComissló d'ex-alumnes del Col.
teratura francesa moderna que Riera Rodríguez registradors de lar ,per fer-se personalmeut c
Lot."
ilrrec de la treure exemples d'adhesió a la terra.
legi Sole.
A la so3ona part, del manifest ahir dijnus donà a l'"ristitut la propietat respectivament, de importància dele treballa fina ara realitEls
franceses
se
tila:,
adonat. La
Germandat d'Art de Cuiners.
Francais" el seu director AL Berre c . mtana conEança i aerenitat
Montblanch i
Tremp; don Jozats i de la imp ensa lasca que resta en- Creu dcl Mira Agrícola, que en mans
Resal Circo! Metate!.
trand, versis sobre la personalitat sep Carrasco,de
sis vaer,uistes.
magistrat de Bar- cera a fer i que nectssita forçosament de de determinats Governs sol premiar acFederació
deseegrime de Catalírica de Henri de Regnier.
celona, i don Fidel A. Sáenz, de la la coperació moral i material de tots
tes de difícil classilicació, ha estat con- lunya.
La
poesia
de
flegnier
es
una
de
Girona,
/a
Unid
Jurídica
Cataestala:cs.
OCREfie ACOMIADAT
cedida a uns quants pagesas que han
Unte Esportiva de Sane.
evocació constant de paisatges
fa pehlic una vegada mes
pogut pruvar que d'enea de quatre
111 Gran Prerni Penya /Brin.
A una fàbrica de paper de Can ranteguitat g rega i tialina re- lana
que les disposicions legals que
cents o cinc cents o s alt cents anys,
Campionat du Catalunya de
Tunee el patró proposä als tre- viseuts en les selves de França. regulen la provisió dc s'acatas de
els seus avantpassats han treballat el Futbol.
bafladors de formar un Sindical
Als hoscos de Fontainebleau la carrera judicial i
dels
regismateix tros que ells treballen avui. Pend el qual e41 (era ol presiRetal Moto Club de Catalunya.
evoca el poeta les figures del tres de la propietat, metan inspiseu el que aix6 representa; es emocioNo els publiques» per no diedent. Els treballadors s'hi nega- passat mitològic anda una emoció rados en el desconeixement mes
nant.
No
es
troben
gaires
executóries
posar de lampe per traduir -tos.
ren, i aleshores el patee acomia- de noblesa i humanitat /mofen- absolut de les modalitats
d'aquesta mena. Es més corrent trodä al delegat de4 t.uller, ocasio- des, o pinta de mä mostea en "La
i per tant en el menyspreu
bar constes o marqueses que s'envaneinant el que tots els obrers es deCité des eaux" la magnificencia d 3 les necessitats del p ostre teel aressin en vaga de
Ill flector tsa mbut la visita d ol presi- xen sovint perque posseeixen una iracortisana de Lluí 3 XIV als jan- rritori a conseqüència del qual
braços caldent de r.iiscrublea de la 31anionainj. dició secular de domini o simplement
gute Ahir rieren acomiadats Uds dins de Versalles.
els funcionaris pertanyents als
ele tre balladors de la dita :Abritat, senyor Jousaua, i el biblioteca/1 del d'ociosltat.
Avui, Sants Marina, Juli, Sadurni, I
En general, la musa de Reg- dos cossos esmentats san nomega.
Seininari.
Eh diaria parisencs han fet especial Santes Pia i Marta, martirs.
nier, no mancada d'una gran
nats preseindint de que ignorin
— lla total adruesa la rentlnela del esment del cas d'un tal Lascassies - PonQuaranta horca: Ana, a l'esgesia
torea d'imaginada i maletuda el dret, la 'lengua i la manera
&arree q ue dcsemlenya el eireeter de blan que ha poma testimoniejar que ha de Nostra Dona dels Dolors. Hora
EINDICATDE PROFE8compre d'autumnal melangia, d'ésser catalans.
l
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de Tarragona, La Ellas
seca gent la que ha conreat, d'exposició: De dos quarts de vuit del
es ressent de la repetida de LobSIONS LLIBERALS
Amb aquesta °culi% la Unió
des de l'any 1021 el sea tras de feria arad a dos quarts de sis de la tarda.
' S'ha constada una oomissi6 jeto sovintment presentat amb Jurídica Catalana, resp ectant en
—
El
Redor
ha
sienat
el
bearnesa,
al peu de les scrralades augusno/nenaevident (redor o efectismo, deis el que os neereixen les persones
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de
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d'En
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i
de
mestressa
¡No
fóra
útil
i
interessant
d'imitar
Cont de María: Ami, Nostra Dona
uaa po- ment clässica.
drà inse riure testa de l'arbitrarietat que baix
de reg enta graduada de Torregrossa a a Catalunya aquest interés envere els del Roser, a Sant Cugat
s'hi tuthom
' Una bella mostra de l'explica- aquest punt de vista suposa el
o a Moleste.
N'in del
favor de Na En earimejó Torretrib6 1 Co- estaments pagesos?
treball intel.lectual, com rle clara i precisa de M. Bertrand nomenament, i afirma una vegaAdoració nocturna: Avui, Torn de
dere. I ha autoritzat per rensenyament
eón els mestres d'instrucció, ca- foren les poesies
La
Mancomunitat
postila
organitzar
Sant
Ignasi de LoreLl (a la Pairoquid
seleccionados
mes /a necessitat imperiosa
aprticular a klu Timetten Botey, ajudant
una cuimenia, i si no atorgar una de Sant Martí).
tedràtics met-ges. advocats, en- que declarnä monsieur d'Aufray. da
de que els hornee que encarnen de la Fecultat de Farmärin; En 1,1nlo condeeoragib, MI?
erineers, eeriaeistes, etc.
a
Franca,
proclamar
Vetlles
en Sufragi de les animes del
La
conferencia
de
- dijous vitestament judicial de Catalunya
' Pelan enr
de rArco i tue llamen Serna, catedrática d'una manera selanne els casos de canarregate de recollir a na t xenwirii ouskit Faugiii ¿o, tinguin as-ob el territori una
Purgatori; Astil, Torn de Saut lose%
respeetleament
29.111dele
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tie
ZarzaedagliiOne
tinela CO la /cine clame
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LES FRONTERES DE RUSSIA

LA PRESA DE LES REPARACIONS

Sis grans propietaris de mines de la Ruhr seran sotmesos a Consell de Guerra'
El limit dels territoris ocupats :: La barrera duanera :: Es preparen noves
mesures? :: Sembla que eis italians substituiran les tropes americanes
Mr. Hughe.s din que Fraga té raó
Ti 111l Y V. I I
•terlirt. 18.-EI °oyera de Ilma
ha manifestat als propietiris de mine del Ruhr que seran

..ipeM

Indemnitzats pels perjudicis soferie rt causa de Complació i per
prchibició de realitzar remebes de urbe a compte de les re-.
paracious.-nadie.
ELS PROPIETARIS DE MINES
. ENTRE L'ESFASA I LA PARET

• Essen, 18. - Les autoritats
**hades notificaren ahir a la lara sis propietaris de mines que
serien motmesos a un consell de
perra si prolonaaven Itur acte.1 Lud de rosistencia.-Havas.
J3erltn, !S. - Bis propietaris de
les mines d'Essen han rebut un
telegrama del Comissari de l'Im.Peri per als carbone, confirmant
ela prohibició de herrar cela a
França i Delgica sota pena de
presa) irnmediata.-Havas.
BIS GRANS INDUSTRIALS PROCESSATS

Dusseldorff, 18.-Han estat
processats, sota l'inculpació de
facilitar noticies latees, sis grane
Industrials alerrenys que, amb
els altres d'aquesta conca assistiren abants d'ahir a la reunió
celebrada per les autoritats amb
l'exercit d'ocupació.
Entre els acusats es troba el
eonegut industrial Frischet i el
qua!, en unió deis seus eine conapanys, serà sotmes al Consell de
Guerra que tindrà !loe probablement al Quarter General frances.-Havas.
• Dusseldorff, 18.-Els sis inCustrials alemanys que han de
, comparèixer davant d'un Consell
,de guerra desobeiren una ordre
militar dels franceses. Ne han
salat empresonats, pene se'ls
-aplicaran sancions.-Radio.
.EL iaovEftr4 A.LEMANY S'ES-

POLS E -LES CULPES

elerlín, 18.-L'Agencia \Volt(
declara que és inexacte que el

¡Gimen) alemany hagi influit en
el trasllat del e indicat de carbons a Hamburg.-Havas.
DEL. RUHR TRASL
$ LES DUUES
Lieti g DO,."..'UNIENTACIO
gae,Era
uk
• Dusselderf, -18.-Seguint Veple del Sindicat deC arbone,
temple
direcció de les Duanes del
Bulle Ila traslladat els seus arXius documente de coniptabilitat a Hamm, per ordre del ministre Finances l'imperi.--Radio.
EL LirruT CELS TERRITORIS
OCUPATS
, Parle, 18.-El límit dels terriloris ocupats, tal com s'havia ini dicat, no ha sofert modificació.

nord, els elements belgues

Operen anib els elements trance-

després la línia balee seguint la del ferrocarril de Vorhalle i Water i s'uneix al cap del
Dusseldorf a Erkrath.
pont
Les trepes franceses que guarden aquests territoris es composen deu divisions denfanteria
luna divisió de cavalleria, en total 45,000 bornes. Els belgues
utilitzen quasi be una brigada.Radio.
tos;

LES CONVERSES l:PITRE EL ENESTRANGERS
NISTEM D 'AFERS
I LES CANCeLLERIES ALIADLS
París, tb.-Combinen les converses
entre el tniuísteri d'Afers estrangers i
les cancilleries abades. No sla arribat
a cap acord. Malgrat aix6, se sap que
Itkigica i Italia estan conformes amb
Franca sobre la qüestió de la implantad() de la barrera duanera a AtentaPya. -Radio.
NOVES MESURES ALIADE3?
París, 18.-Senibla que les mesures
preses fina ara per Franca no seran
suficients si Alemanya continua mostrant-se recalcitrant. No seria destranyar que es decidís aviat la Me:Jurad&
de les mines fiscal del Ruhr. Alzó, a
més a més de' les garanties que cs conaiderin necessiries segons el grau en
que Alemanya es mostri intractable.Radio.
NEUNIO DE GENERALS FRANCESOS A DOCHUM
UN EDICTE ACONSEISANT
L'ORDRE
Berlín, 18.-Els despatxos rehuts de
la regió del Ruhr per la Premsa herrigiese donen compte que el general Degoutte es traslladi elle. a Bochum, on

conferencia' arub els abres generals

Iran-

cesas reunits a aquella capital. El general Bourgou ha fet un edicte inviSant a la poblad() a no provocar inrijents dient que en cas de qualsevol
lemptativa per a pertorhar l'ordre, les
tropas es veurien obligada a he in de
' ip ar.mos.-Radi

leetdra g 17 dd teme de leal

PUBLICITWIC

2russeL1es, 18.-Una compansia
gnarnicid a Gant, ha sortit avui vap
el Ruhr.-Radio.
avEgs? D'UNA PATRULLA
Berlín, 18.-Segons una informació
que publica un diari, una patrulla francesa avançà aquest mati cap a Barmen,
erre es retirä tot seguit.-Havas.
SURSTITUIRAN ELS ITALIANS
LES TRAMES AMERICANES
Paris, m, -Segons el "Journal', és
molt probable que Itälia s'associi més
estretament a las mesures coercitives
kdoptadee per Freenca prop d'Alemanya. Sembla segur que ltilia remetrà
a Coblenza un contingent de trapes destinat a substituir els soldats nordameri-

cans.-Havas.

EL REICHSTAG DONA PODERS
AL COVERN
Berlín, re.-A la reunió del Reichstag, uha autoritzat al Govern perqui
promulgui tots els decrets i prengui totes les mesures que cregui necessiries
per evitar els perills i mitigar les greus
conseqüencies económiques i socials que
puguin produir-se a causa de l'ocupacid francesa -Radio.
L'OPOSIGIO SOCIALISTA
París, t8.-Telegrafien al "Journal"
des de Berlín, que en una sessió del
Reichstag els socialistes es negaren a
votar un projecte de Vd concedint picos
poders al Govern per adoptar tota mena de mesures que l'ocupació del Ruhr
feo necessàries. Aquest projccte fou rern ,:s a estudi de la comissió jurídica.'lavas.
EL coniugsAn: DE L'IMPEtil
PELS CAR2ONS A ESSEN

Esen, 18. -- El Comissari ,dc
l'Imperi eels teniente ha artibat.
inopinadament a Essen, celebrant una ?larga confe'rencia
amb els representants del Govern alemarv a les mines de carb6, enearregats, abans de l'ocupada, dels Perramente de carbó
als aliats. - Ilavae.

premsa ua a extensa crida de la
Rússia sovietica dirigida a tots
els peleles de l'Univers, prolesLast contra l'ocupa-ció de la Ruhr
pels franceses. - Hayas.
ALEMANYA COMPRA COCK A
ANGLATERRA

Glasgow, 18.-Tot el carbó de
cock produit fine a finals d'aquest mes ha estat comprat per
Alemanya.
Això ha ocasional una puja del
cartel de dos xelins per tona.Radies
L'ACTITUD DELS OBRERS
Essen, I 5. -S'ha declarat a
Kattenberg, al Nord d'Essen, una
vaga a la casa Nellermann per a
protestar contra la jornada de
nou hores
A Terneuze els obrers acaben
de fer una crida a la mediacid
francesa prop deis seus patrons.
-arel i o.
MR. HUGHES CREU QUE FRANCA TE BAO

París, I8.-"Le Matin" assegura que en una recent conversa que celebrä amb l'ambaixador de França, el secretare del
Departament d'Estat amermä,
Mr. Hughes. aquest tingué ocasi6 de donar a conèixer la seca
opinió personal i l'opinió del Govern dels Estats Units sobre aocupacie francesa en la Ruhr,
elr. Hughes reu algunes rescrVe.3 concernents al rendiment ma
teeial de l'operació, ?ere afeer
les següents paraules:
"En tot eas, França este absolutament en el seu dret.".-11a.
A,

LA PREIbISA

FRANÓESA

París, 18.-La Premsa francesa segueix contentare els esdeveniments de la Ruhr, grandestant-se en general molt enèrgica
1 aplaudint la tasca realitzada pea
Govern i pel general Degcmtte.
Dannen l'arrogància dele inEXPLILSiO 13E1-3 PAISAl119
diistrials.alernanys, diu I-Aotion
F'RANCESe88 A ALENIANYA?
laraneaise", s'amaga una gran
Londres, 18. - El aorrespondebilitat.
sal del "Daily Express" a BerUna detence5 imrgediata ee's
lín din saber que el Govern ale- esmentals propietaris "m'eje es mana., es proposa expulsar d'A- tal una mesura de gran eficäcta.
lernanya a tots els paisans franEl general Degoutte ha ptefeceses. - Radio.
rit esperar o pulsen ha teinut
esser desautoritzat per Parts.
EL GNVERN DE L'IMP7RI PR2La prudencia exigeix que reaPARA MESURES
acció vigorosa a Ale'Berlín, 18. - Segens els pe- litzem una
le/mace, el Gabinet de l'Imperi manya.
S'ha presentat ara do mes a
celebra !ore els ches una ll a rg
nies la qiiestbe de Mamel, la qua l
sessi6 per a estudiar les deci- as precia rcsoldre immediatasions a prendre clavara el caire 'nene
que prenguin els esdeveniments.
Segons "Le Journal", comenS'observa sobre aquestes me- earä aviat a reflexionar. L'opinió
sures una gran reserva-, puix les pública, sobretot la deis petits
nolfeire prematures podr-ien ate- industrials, es troba indecisa i
nuar llar efieb.eia. - Radio,
desorientada i es dama cornete
PROTESTA CONTRA LA REQUItan sols confusament de les conSA DE PitODUCTES ALI1IIENseqüències nefastes que tindrà la
politice seguida pel Govern
TIC33
Dusselderf, 18. - El Presidí-en l'Impere
Nosaltres tenim motee; per a
del Govern de Dusseldorf ha
adreçat una Iletra al general mostrar-nos optimistes, puta la
t'entices Da nvigne, protestant nostra energia comença ja a docontra la requisa de productes nar els seus fruits. Ens amenaalimenticis 1 posant en .rniärdia. cen encara amagats perills, per?)
a /es enfardele de l'exercit d'o- tenim Ifesperanea que aviat seeupeció sobre les meeures que ran desvanescuts.-Radio.
P r ete ne n separar eis habitaras
LA S. DE N. I L'OCUPACIO
del Ruhr, de la resta del poble
a:emeny. - llevas.
Londres, 18.-Comuraluen
Ginebra a l'Agència Iteuter que
LES PROTESTES D'ALEMANYA
a la Societat de Nacions han maBerlin, 18. - El Govern del nifestat qu3 manea en absolut de
Reich dirigirà a tots els eistats
foriament la notícia que una poaignatans del Tractat de Versa- tencia central es proposi de fer
líes una nota fent ressortir el al.lusió davant de l'Assemblea
fet que -ele franceses, amb mo- plenària sobre la legalitat o ilee
tel de l'ocupaci6 de la corma de galitat do l'ocupad() de la Ruhr.
la Rime Imamm pasat de einquanta
DESPRES D'UNA SESSIO TUquilignetree la zona que pechen
ocupar segons aquest tractat.- MULTUOSA ES CONCEDIT EL
SUPLICATORI CCNTRA N'ARGEL
Hayas.
DECLARACIONS DE PROTESTA
DE PRUSSIP.N.3 I 8AXONS
Berlin, 18. - En el Consell de,

l'Impere el repreaentant de
Fressia, senyor Gore, ha fet una
solemne declarad() de protesta
en la qual es dlu, entro altres coses, que si a causa de. l'atac dirigit ontra un poble desarmat es
fan impossibles les reparacions,
la pau este altea vegada amenaveda i les relacione internadonal8 enverinades, la culpa da nornris de França.
A la dieta de Dresde el president ha fet la següent declara:ab en nona del poble sentó: "Eranea vol apoderar-se deis Lerntería que sap eón el cor de la nonIra indústria i de la riostra economia. Aixb es un Rete insensat
de violencia." - Radia.

UNA CRIDA RUSSA

Londres, 1 8. - La delegarla
comercial rima pubilaa a la

CACH I

París, 18.-Cambra de diputats.-Es
posa a disaissiö l'informe de la Cornisencarregada de dictaminar sobre del
suplicatori relatiu al diputat comunista
Marcel Cachin.
El poned! fa lectura de l'informe, les
conclusions del qual sOn favorables a la
concessió del suplicatori.
Concedida .després la paraula a Marcel Cachin, aquest diu que no té per
qué detenear-se, puix no és culpable.
Explica, censurant-los, els mitjans
pe
' ls rmals els industrials alemanys s'enriqueixen a costa dels obrera
Recorda els termes del manifest publicar pel seu partit, segons els quals
la lluita no havia d'ésser contra els
soldats francesos, sinó coutra els capitaliste, rdetnanys.
Afirma després que no recomand de
cap manera als aletnanys que resistissin
els soldats Ir -sucesos, pesó si reconeix
haver demanat al partit comunista alemany quo aurn coutrs iocupacib de/

5.5
e
a
0-1 a
p eoPels re parlar atraer ornas a
f
de M. Cachin i altrm en pro del
/atore la sessió queda 'espesa en
rnig dtm enorme strmalt.
En reprendres, el entat pel departament del Sena, M. Erlith, afiliat al
grup d'Acció republicana i social, ha
pronenciat un discurs que els socialistes interronmen violentament 1 freqiient.
Seguidament s'acorda, per 326 trots
contra Ipt, que sr suspengui novament
la sessió.
Represa per segona vegada, es posa
a vutació el suplicatori, quedant concede per 371 vots contra t43. -Havas.
LES DECISIONS DELS ALTS

COMISSARIS

Magancia, Alts Condssarls
interaliats, d'aesrd amb los instruecisas
rehudes de flurs respectius Governs i tenint en compte els manean/ente soluatäriamenti comisos per Atenutaya co al
compliment de les seves oblIgacions pel
que fa referncia a lea repararlos.,
s'han reunit aral I han pres tren reealu-

cisne concernents:
Primer, a l'embarg ele l'import sobre
els carbona
Segon, embnrg de determinades penyores conntituides pela ineresssa de Duanes.
Tercer embarg d'altres penyeres coastituides per l'explotació deis boaeos domiuials.
I:Alt Comisaari britzinie ne prengné
rstrt a la votacid, pecó assistf a bata la

sessió. -11avas.

UNA NOVA OCUPACIO
Berlin, 18.-Ila estat ocupar el centre
in • lustriai de Heesten, que és un deis aneabais de Dortmund. -Has-as.
ELS SOCIALISTES DELGUES
PROTESTEN DE L'OCUPACIO
Itrussel.les, 18.-El ministre

d'Afers estrangers, II. Jaspar, ha
fe( davant la Gornissió del Senat
ileclaracions sobre Pocupaci6
franco-belga en el Ruhr.
El pretit socialista belga ha
formulat una peotesta contra l'ocupacid, latnentant que el Goe
vern no liagi pres anees mesures-Radio.
L'EXPULSIO DEL DZ:LEGAT
AP OSTOLIC DE ftlEXIO
París, C.-Comuniquen de Mèxic que
ha estat expulsar d'agiten territori el
delegar apostólic monsenyor Eilippi, pel
general Obregon.
Monsenyor Fiiippi acaba d'embarcar
smb rumb a Espanya i desembarcara a
Laredo (Santander).
A causa de la determinació del Govern mexicà obeeix, segons informes
del mateix, a que aauell senyor, amb
altres prelats i sacerdots venia barrejant-se a la publica interior de la República.
Darrerament i matgrat que tes Beis
mexicanes pruhibeixen l'exercici del
cuit fora de les esglésies, monsenyor
Filippi, d'acord amb l'episcopal i davaut
d'aquest i una gran multitud de fidels,
beneí la primera pedra de l'església que
ha de dedicar-se al Sagrat Cor, per ia
qual cosa el ministre d eCultes elevä a
la Presidencia de la República la soy!
protesta.
En vista de la protesta tonntuada, el
president de la República, general Obre,
gón, després le sotmetre l'assumpte a
la Comissió competent, ha deeretat lexpulsib del dit delega/ apr tblic.-Havas.
MUSSOLINI REFREDAT
Roma, C.-Els diaria diuen que el
senyor Mussolini no surt de les seves
habitacions particulars des d'ahir, a conoeqüencia d'un ßeuger refredat.-Havas.
NAUFRAGI D'UN VELER
Palerm, 18. - Durant una tempesta es
tomba el veler "Santamer", morint negats quatre mariners i podent guanyar
la costa, malgrat d'estar greument tetas tres mariners.-Havas.
EL3 MAXIMALISTES ITALIANS
I EL COMUNISME
Roma 18.-Els diputats socialistes
maximaltstes han celebrar una reunió a
Dlontecittorio per discutir la situació
creada per la decisió del drectori del
partir encaminada a fusionar-lo amb els
comunistes, conforme a les instruccions
de la Tercera Internacional. No s'arriba
a adoptar cap acord i tornaran a reunir - se deinä; pecó la majoria dels
putats s'Itan ti,clarat fertnament hostils
a les ordres de Moscou.-Havas.
MUSSOLINI SOFREIX
DESMAI
!torna , 18 .
E/ senyor Mus-

solini sorra alar un treball, havent d'ésser concluit al seu dumicill. Avui esth mes repone
havent rabel Pie ijijat a.•---

Els Soviets ce- rquen pretextos per
fer la guerra a Polònia
Un rumor no confirmat Un
:: complot contri
Polònia :: La cavalleria russa en moviment
qüestió de Memel i el Govern lituà :: Un ex-dj.
putat prussià dirigeix el moviment insurreccional
Lansana, ti. - En es centree Poposició sistemätica del Gaveta

oficia/5 declaren quo ne es té
cap noticia del sensacional moler que ovni recen la Premsa
do Berlín, serena el qual el Go-4
vern rus ha declarat la guerra a
la Re- publica de Pokinia. - Has
vas.
Londres, 18. - La Presea lie
tuna escampa rumore aterraje-,
tea. La noticia g ensacicrnal d'haver declarat res soviets la guare
na a Poldaia no ha estat confire
rnada.-leadice

UNA IRTELLIGENCIA SECRETA
ENTRE RUsS1A, ALEMANYA 1
LITUANIA?
Rige, 18.-E3 reben informacions que acusen l'exist ència
d'una inte1.1igencia secreta entre
Alemanya i Lituerria.
A causa d'això, regna aquí ah-

quietud pels rumors de corleantracions de trepes reines a la
frontera polonesa. Hom creu que
Resala intervindria en cas d'un
conflicte entre Polenta i Lituänia.
Aqueste noticia concorda atril) els
rumore que han circulat Despeo-)
te d'una intervenció polonesa en
els assumptes de Mernel.
S'ha anunciat, en efecte, que
en la impossibilitat de trametre
tropes franceses a Idemel els
esterien dispesats a damanar a Polenta la reparta tramesa de destacaments.-Radio.
POLONIA AMENAÇADA DE TOTES PAANERES
Moscou, 18. - Dukharin, en

nom de la Tercera Internacional,
ha trames al comunista francés
Souvarin una Iletra en la qual
declara que si Poterna ataques a
l'Alemanya revolucionària, Resala defenderia a aquesta darrera.
Si per altrepart la Lituänia burgesa ataques Polónia, Rússia podria entrar a una atiende militar i politica amb Lituänia contra Polònia.-Radio.
MOVIMENTS DE CAVALLERIA
RUSS&

Riga, 18. - S'assenyalen intensos moviments ' de cavallerta
a la líela Polotzk, Vitebsk, Smolensk, Orsha i Mohileff.
Al Nord de Drissa, a la regia)
del Dvina Occidental es construeix una plaça d'armes i
tal len ponte, pix el gcl que cobreix el Dvina es maese prim i
es trenca en diversos indrets.
Ha nestat trameses patrulles
de cavalleria de Polotzli en durencid a Breslau, regid d'ccupaci6
poleausa.-Radio.
NAVILIS FRANCESOS A MEMEL
Pares, 18. - Segons noticies

rebudes a aquesta capital, han
arribat al port de Memel dos torpediners franceses, havent d'ene
trae aviat a aquells sigiles dos
monitors 1 un cuiraxat.-Havas.
ELS LITUANS CONTRA ELS POLONESOS

Londres, 18. - En els cercles
ofíciala se sap que el Govern lituà ha protestat davant deis
al i ats de la presencia a Mernel
d'un canciller pelones.
Segons un despatx rebut de
Berlín, aquest camioner ha abandonat ja les aigües de M e- mal.Hacas.
EL QUEIHU EL GOVERN LITUA

Kovno, I8.-El Govern lituä,
en una nova nota que acaba de
dirigir a la Conferencia d'Ambaixadors de Pares torna a afirmar
que no té res que veure en ab-

solut amb els successos ocorreguts a Memee i assegura confiar en absolut en les decissions
-que les potencies adoptin respecte de la surt d'aquesta població.
Mal mateix expressa el propòsit de ter valer tota la seva influencia moral sobre els insurgente i contribuir a apaivagar els
änims per tole els rflitjans als
quals els esdevenirnents permetin do recórrer.-Havas.
EL GEL, A LA RADIA DE MEMEL, IMPEDIRA L'ENTRADA
DEL "VOLTAIRE"

París, 18.-Sernbla que l'Esiat Major de l'Armada tem que
el "Voltaire", comandat pel contra-almirall Lequerre, ne podrä
entrar a la badia gelada de MeEl glas en aquesta epoca de
l'any impedeixen el pas de la hadia i no eón prou forte per permetre un desembarc a pon terne
Donada la urgencia en que els
franceses han de portar socors a
llore trepes sitiados, s'iravia deeidit en principi fer pasear diversos turpittere franceses ?el
canal do Kiel.
Aquesta decisió bavia estat te, legraliada a Berlin, paró dialiPit

alemany i davant el temor de dic
ficultats, han hagut de renuncia1
als francesas a aquesta ruta, Tu
representava un avene de 48 be.,
res sobre la que ¡'borde- ja
marca.-Radio.
UN EX-IMPUTAT PRUSSIA DI.
RKIEIX ELS INSIMIGENTS

Paras, 16.--"El Matin" li tele,
grafien de Varsòvia que els in,
surgents de Memel estan
Os per l'ex-diputat pruesiätaa,
ga I a t.-Ha y a s.
u
AGITACIO A LA PRUSMA
ORIENTAL
Koenisberg, 11-La presa
Meme/ pels lituana ha provo
a la Perlesía Oriental una torta

agitació.-Radio.

ELS LITUANS NEGUEM LA IN
BIRANta DEIS ALIATS A 111A

MEL

Kovno, 18.-El Govern lata
sima negat a reconèixer la soba
rania dele aliats a 'Memel pe
considerar-la contraria al pan

cipi de !Hure disposició invoed
en el tractat de pau.--Badio,
L'ACTITUD DELS TUBOS

Laussana, 8.- R e- seltee let
qüestions mes importants, u
creu que els turcs no mostrari
malta intransigencia giran esas
tinuin les eonverses.-Radee
DIVRCI DESMENTIT
Atenes, 13.-Han estar deimentíts Ies
malment els rumors que han cirro
aquests dies, segons els qua/s estar:
anunciat el divorci del peinero Cado
de Rumania i la princesa Elena d. Gel.
cia.-Hasas.
EL TRACTAT DE PAU
Lausana, 18-El Tractat ele P2L1
esta a punt d'esser setmes a la de
ció turca, té carácter de delimitas,
Les grans potencies tusan donant
darrers mes al Tractar, per a pr
tar-lo a la major brevetat a te
gaci6 otomana.-Havas.
ELS SOVIETS NO HAN PORTA1
FORCES A roma
Lausana, 18.-La delegació rusa afe
ma que Es inexacte la noticia die abs
ma haver desembarcar a hfidia un tal
d'exèrcit
EL,S INSURRECTES GRETENO

ES SOTMETEN
La Canea, 18-Contestara a la cía
feta pe( Govern, dos mil insmreciet
cretencs s'han presentar davant rantslat,
tat militan-Hayas.
KRASSIN A LONDRES

Londres, 18.-Ha arribat
senyor Krassin,
qual 1-carvi
drä les negociacions arab bin. Ort
quardt.-Radio.
ELECCIONS GENERALS A 1
ANGLATERRA
Newcastle, 18.-En una elecel.
mal Isa estat elegit diputat cl •eetetti
del partit laborista Arthur Flenderea.
Hayas.

LES NEGOCIACIONS ANGLO
AMERICANES : MR. STeSLEI
SALDWIN A ANGLATERRA
Londres, 18.-El mineeller de Fui.
quier, Mr. Stanley Baldwin que, cena
sabut, presideix la COMiSeiö
ha anat a Washington per negeeisr
el Gavera dels Estats 'Cuita h
(lactó del deute britanie, fs 17301t
ble que surti d'aqueata capital dinIndics per tornar a Londres, per tal
consultar anib el Ciaren ingles so
destiltaPa aeonseguits flus ara a
aquestes negociaciona
Ea els eme)" ofiedals es declara
aquest eiatae no obeeix a ap mut
que les converses entaulades a %l'u
tun van a einer solament luterrom
que no Si ha eop usotiu per suposar
el canceller l'Echiquier (ministre de
nances) no es trobi novautent a I.
biugton d'aquí a poc temp.e.-11avas,
MAL TEA1PS PELS FERR01:11
RIS :

DESCARRILAMENT :

MORTS 1 TRES FERITS
Bordeus, 38.-Connmiquen de
kes (Charente inferior) que el
mixte de Bordees descarrile real
lesració de Tallenborirg. A cense
cía del sinistre han resultar dos
viaris morts i tres ferits-Hatas
QUATRE FERROVIARIS
ITRES DE FERITS
Roma.-Una maquina de tren
prop d'Avezzano, amb unes va
resultant quatre ferroviaris morir i
de ferits.-Havas.
EL PRESIDENT NARDOS
All&LALT
Washington, 18.-El prealdent
Itepablica, )dr. iJardii tat:a

couseeeeacie dem
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CONFERENCES
Precisament les ofiolnes teca
Diques d'aquest ministeri catan
acabant els treballs encaminats
a aquesta reforma.
Respecta a la t'afama ael.Consea d'instrucció palees ba dit
que encara no s'havia ocupat

ESPANYA
El problem a de Catalunya

Una nota de Foment

La política

de subsis-

tències

qual remunerada consistirá en
una participada en les multes,
que no excedirä del 25 per 100
del seu impost destinant-se
50 per 100 als denunciante i Faltar:. 25 per 100 a les despees de
la Junta,
Els productors, comerciante in
dustrials i intermediaris que

En el Ministeri de Foment s'ha
"A B C" comença cle d'aquest assumpte.
faeilitat la següent nota relativa
tarda ha estat
—
Aquesta
paciència
la
perdre
Palau el ministre de Foment que al Decret sobre subsistències sig- contravinguin els preus fitxats

s A B C", diu:

Cercan t una forma entice de sintepensameat espanyol, verem eser ege, aitigint-nos als catalaits, cl dik na; "Hermanos o extranjeros".
titear el

Crciem sincerament que ropinió exaltada de nombrosos catalans no relea,
mi té, més selid fonament que les mentidzs dilates en Ilur retrae propaganda
pes professionals del catalanisme i del
separatieme. que han fet un °fiel prolees i ene plataforma política de rodi

e EstelnYe•

és a tetnps de
Creiern que encara
preduir una justa rectificació en la constitula catalana, ja que es pot provee
q, al vade catalä se l'est à enganyant,
crecen, tumbe, que en aquesta obra
pean celelaborar-hi inteneament eis
traes milers de catalaes que se senten
ergulloms d'ésser espanyols.
e

Per a era i altres escrivirern el dilema `Hermanos o extranjeros" que ha-

via concreta: aquesta (l'esta:1 en termes
precisos que posessin fi a les vaguetats,
a los indecisions, a les humiliacions, als
equivecs, a les duplicitats i faLicies i
seganys dels que exploten aquest problema en dany de Catalunya i vergoriya
d'Espanya.
Es veritat que al x6 no ho escrivim
pee ab que dirigeixen missatges al FalC3121 el que

dirigí a

aquest enemic

d'Espanya el omite Nacional Catea.
Reprodueix a continuació aquest misratee i el comenta d'aquesta manera:
¿No és preferible que els qui ami
procedeixen

dcixin d'ésser espanyols de

seguida?
No hacia

d'haver anat F,spanya

a

l'ame') marroquí en compliment d'un

deure internacional; no havia d'existir,
com existeix, una ampla tolerancia perque tots discutim /a politice que se segueix al Marroc; no hacia d'haver costat entes vides de germans nostres i
seria sernpre Mic que un espanyol dirigir amiest missatge miserable a un
enemic d'Espanea.
Aquests dies França empresnna i promea els comunistes que han protestat
da la incurrió militar a la corma de la
Ruhr. Nesaltres no demanem aquest
=iseeen, peró creiem que sha de
pns.17
lfmit a aquestes llibertats. que

sap ree si secan utilitzades amb ellner
ten-e-en

Pe;ximcs les efeccions, cada districte liaaeht de donanar al; diputats erne
Aceita »e en comprometes .in a vetar 1172 ii, en /a qual es creelemnes a
la pialea de ta nacionalitat a tot cl
que de qualsevol manera insultes EsParea.
De'ea's pithlica lletres i telcgrnmes
eleJi ei-leeixen, idhue de Barcelona i
retes 1-ets drCatalunya, adherint-se
a b ev-.. campanya_
--

RENEGAT FOLITIC
minoria eocialista de l'Aereereent de Madrid es troba
reelt disgustada del canvi polltic del senyor García Cortes i
lees eueura del nomenament de
befar ,ralcalde amb que se l'ha
obseeeat de Reial ordre.
prova d'aquest disgust està ,ei següent reta
leenE la Comissió de Finances per començar la tasca deis
pressimestos.
df el senyor Ruiz Jiménez
per a oir possessie de la presidiasei de la dita comissió al se,
nae Garata Cortés.
Lela:dile va fer un breu dis .Curs abans que acabes de parlar dsmanä la parauta el senyor
aber:t.
Quan h fou concedida, el reCatilTRe UN

gidor socialista plantejà una
qiiestie d'ètica politice que afeelava a la presidencia del senyor
Garcia Corten i en relació amb
amuela a la rninoria socialista.
En eintesi, digue el senyor Saben', (las el segon tinent d'alcalde de Itelal Ordre està disposant
d'una acta que és de l'agrupació
soeiahsta madrilenya, i com que
aquest senyor ha utilitzat els
vote dele socialistes per acceptar
litt eiriTec com a mondiebic,
minoria socialista no pot acceplar la seva presidencia i en la
ene conseqüència no assietirä
a les comissions que ell presi(leal ni a la sessió, si arribes a
presidir-ne cap.
JORRAD MINISTERIAL
EI senyar Gasset no ha rebut
e l s perMdistes per trobar-se conf erenciant amb l'alcalde de Madrid, senyor Ruiz Jimenez, sobre certs extrems relaciunate
aleb les subsistencies.
El ministr 3 ha estat cridat urgen tment pía ret, per a consultar-lo en la Junta de Defensa del
rEgne.

senyor Salvatella, en
rebre aquest metí els periodistes,
ei s ha pregat que desmentissin
les de claracions que li atribueix
la Premsa professional.
• Ila dit que no da partidari de
fer declaracions.
alegit—decreto, 1 el
decret apareje a la "Geteta" perqua despree en judiqui l'opinió.
Pre guntat ai efectivament reatitzaria una immediata
reforma
Ca la segona ansenyarma,
e genat afirmativameat,
—

El

ha sotmès a la signatura del rei
el decret referent a subsistendes.
Una comissió de l'Associació Nacional de vinicullors i indtistries derivados del vi ha visitat al ministre d'Estat amb el
fi d'e „fer a li avinent la importància que per a la producció espanyola representa el que es resolgui equitativament l'assumpte
les falsee procedències d'origen
a qu3 es refereix ¡'anide 16 del
vigent tractat comercial hispanofrancés.
L'Alba ha autoritzat als comissionat perqué exposin als delegara espanyols Núñez Torroba i
Babello Lapiedra, que amb els de
Franest estan tractant d'arreglar
aquest assumpte, el criteri que
dita Associació té sobra del m a teix, a fi de que es tache interprete del seu sentit, si ho ereuen

oportu i puguin defensar els
drets d'Espanya a l'exportació
conyacs i xampanys amb noms es
panyols i declarant icialment la
seva procedencia.
- Aquest matt ha visitat
ministre de Finances el Nunci de
S. S. celebrant amb En Pedregal
una 'larga conferencia, en la qual
se suposa tractaren de les diverS2S disposicions duaneres relacionados amb el darrer decret de
Gràcia i Justicia sobre da conservada del tresor artistio.
També l'han visitat la Cambra
de Comerç, el Circoe de la Unió
Mercantil, la Defensa Mercantil
Patronal, la Societat Mercantil
Espanyola, Magatzsmistes de Colonials i altres entitats amb Ilurs
presidenta.
L'objecte de la visita era sal,
licitar la modificad?) de la R. O.
de Pollee de l'actual que perjudica l pertorba els interessos dele
cornerciants i industrial,.
Fit president de la Defensa
Mercantil Patronal recordà al /ni
nistre la freqüència amb que les
classes mercantils es veuen atexugadas pel fisc i on la present
ocasió ha causat gran irritabilie
tat la present disposicia.
El ministre ha promes estudiar

rassumpte.

viteates DE SENADORS VITA- I
LICE;
la mort del marqués de
la fiestea san tres les vacantes
que hi ha de senadora vitalicia.
— —
Amb

LA "GACETA"

El diari oficial publica aclimates disposicions:
Reial ordre del ministeri d'Instrueca', pública concedint caräee
ter oficial al primer congres nacional d'estudiant s , que s'ha de
celebrar a Saragossa els dies des
del 25 al 28 de l'actual.
De Fornent.—.Atorgant a don
Tomes Montagut i Bosch l'apeo s
fitament de 050 litres l'aigua
per segon, del torrent Roig per
rentar i fregar la casa de banys
de Rivas.
CONFERENCIANT A CATALUNTA
Ha marxat a Reus el diputat
per Bilbao dun Indaleci Prieto,
amb l'objecte de donar la seva
anunciada conferencia en un dels
ó.
centres d'aquella poblaci

nat avui pel Rei:
"aL n•ecesitat sentida a toles
les nacions d'establir una acaree
ció de poder públic que combatent les organitzacions ielfcites
d'int ermediaris acaparadora
tendeixi a rabaratiment de la vida amb mesures de Govern, m'entres no quedi frene al Hilare joc
de l'oferta i la demanda, motiva
el Decret que ha sigma el Rei.
El Ministre de Fornent no atribueix a aquesta disposició earäcters taumatúrgics que determinin la rebaixa deis articles de
primera necessitat, però este
completament convenent que els
preceptes que en el eDeret s'estableixen destorbaran fins a ferio imposisble, el lucre excessiu.
i per excessiu il.legitim, que ve a
desee la causa primordial de

rencariment.

De molt poca eficacia fama , per
altea para ro dispneat, st no assisteix a l'actuació oficial la rooperació ciutadana manifestada
en una eontinuadalabor fiscal de
l'opinió contra tete els abusos
que ara es pateasen. El públie
col.laborarä a reticäcia d'aquest

Decret denunciant aoses punibles.
Al igual del que amb bit s'im
practicat a Francia, a Anglaterra i a totes les nacions afectades
Per aquest greu problema, el ministre de Foment ha hagut de
confiar l'aplicació i execució deis
preeeptes d'aquest decret i el
desenrotllament del eriteri que el
presideix a organismes, el noms
dele/ quals, de Juntes tal vegada,
rnereixi prematuros critiques.
però que cap esperar-ne el fi que
es consegueix de la seva actuada.

El Ministre de Fornent esta
disposat a pronedir amb frenaretat al desenrotllament de le pol! tira de subsistencirs, de la _grial
anuest eDe,ret és iniciad& i dee
d'ara manifesta el neu propòsit
d'es e er inexorable en la aplicaseid de tes sancion sestablertes.
No pot subsistir rabsurd econòmic en que vivim i que s'at'a bi

aquesta dieposició,

la qual ed guany legitim trebnrä
tole els empars, per?) en la qual
re g le tindrä lee mes severes sancione.
Ln part dispositiva del Reiat
deeret sobre subsistencies esta/ideal que des de la constitereid
dele organisines que cri el matees
es mein i fent es de le,s famatate que coneix la llei de Subsisländes, es verificarà una revista
do precie de les subsistencias abmenticies. coneeptuades de primera neceesitat i d'articles de
consum di tota mena, indispensables per a la vida.
Per a fijar aquests preus es
tindran presents el cost en el
punt de producció, el benefici legitim ajustat a un tipus que no
excedeixi del marge que laxar ä
la Junta d'Abasteixements, o,
cost del transport i arrastre fins
sil punt de consum i a cesta dele
imposts municipals si existessin.
El benefici deis intermediaria
1 comerciante el rizaren les Juntes establint el mäxtru i cd mtnim
segons les mercaderies.
Es crea una Junta general d'Abasteixements, presidida pel governador civil i de la quasi fora

per las Juntes, a que es confabulin per impedir la naire concurrencia en la venda, serien castigats amb multes de 100 a 25.000
pessetes, 1 en ras do reincidencia amb el tancament temporal
o detinitiu de l'establiment, fentse públic per medi de cartells a
la porta d'aquel ls i per anuncie
a la Premsa, sens perjudiei
las penalitats corresponents segons els preceptes del Codi.
Als venedors ambulants en cas
ele reincidäncia els seria retirada
la 'licencia.
No s'augmentarà la consignada de les plantilles d'aquest ministeri al de,signar el ministre el
personal auxiliar de les Juntes,
ni hi haurà cap gratificada ainb
càrrec al pressupost.
Queden derrogades les disposimona que s'epossin al compliment d'aquest decret, per a la
mejor eficàcia, dl qual s'autoritza al ministre de Foment
portar a la practica les mesures
que la situació dels mercaba exigeixi i que es troben compreses
a l'article quart de la Ileti de Sub-

sistereies."

reetablimel4 del mellan.

part

l'alcalde.

ale l a gia a glygglex juapao/ore&

DE CATALUNYA

MIMO

MALLORCA
ExpostEl plet de l'Alcaldia
ció IVIelfren Cl Jota - :- El fred
S'ha oinfiernat la entecho que Veig te.
legrefier referent a la consulta que l'alcalde, Oliver Roya, ha dirigir al ministre
sobre l'existencia de tiOS alcaldes.
El geevrnador Ii ha remeu la contesta
del ministro, la qual diu que no es necensan i acord especial perque cesse pule
la lt,ial ordre nomenant a En Gicilens
Forte» implica el sea termine pemne la
COMVa reca pur en tot rampa In henitat
que ti conceden l'arríele 99 de la
u/anieePal. soase necessitat que hi bale va-

Belagner no es gene probable es sobre,.
d'uua forfea Iluita,
denme a
aqueix emeeetari sso eert crèd(t,
qno
e/ dia »ano mamada remogut malt le P.liStes romb In presència d'En Redes, Rito
I Sereadell. Ilota pot venre tantee entn
ffl/i

El País Segura d'En niD, »limen el mea
e. perit sinistre I ja opina »mal erro regionalista »urente 1 en un atierre arte;
de je es conalderava oree de n'Out que
A lt C dial ale anti-eatalanistes pel pie,
adhue, arriba a dir que no ee culpi els
»reinos del errad separatista a qee /m es

arene-asta
— La Zoeentut NationaliAa, »mere
atollan, aegueix entusiasta la franca Del-

ta d'ad-loen!! agrupare& Darrerament ha
fet conandn do subseried6 per le») tulles volante peri5tEgnee. Alai maten /a
cant
&cele de Propaganda ha instaurar "El
En conscraiencia, l'Ajuntament, en seta.
sió ertraordinerla del diaeabee, donara quart erivn, dinnlenger pee a ht n'Idee
al rem alcalde, Forteza, pergee I Acele", l'hm inquirir dacha i loen rea,posemaie
, guriiniein don,1 no bi baiie ä proa DO, tat bellament impreesionets. Cede
bre en la de primera convneatúria, ja qua menee ,rin quart d'hore, es eedira la Inibuena per a temes eerenrialroent ereedena
no Si assistiran ele regidora de tea drePergue trehem hl pueril intervenir els
tes.
treballa rieran llegits i DO pode» enes dir
— Ale »loes de la Societat La Veda
de 13 mlaute.
alta inaugurar nexposició de quadra del
Es demannee la paraula escrn .a deLa
pintor lediseu !dejaren.
— Segueixen les disposicione per pro- ts6mnieg, naueneennee
o9n eire tl ue edieseijetr,
le,nfeturst.
eviten
hibir el ¡os-, malerst les gestione quia es
»izada acabat el toro, el C. D. trefe les
i. a.1 molt intensa i e siaidTrä i laenmare,rAn ezrortzntesitahtel
fan—PeSe
rquet
e eiv.t nati in'afet
. El primee
Sessló suspesa : - : Contra el Joo : ten» elegit Sa importandelm: "AMO
Illblnsil,gu
1
rna
El Conservatorl : -: Un certamen C5,_

manorqui

part det In p i lota. Darrerament se cel'lwur ha rebut una como- ron importents partits amb el (‚on C ee
nicació de l'alcalde, Antoni Oliver, ma- Reporte ra gebee'eu,
nifestant que per motin de metal:je dei- reae eaneereeeets nomin,ren
El

xava

LA JUNTA DE DEFENSA DEL

REGNE
Des de les des fins a dos ovare
d'uta de la tarda ha estat reun:da al ml
eirfeej de la Guerra la Junta de Defensa del Regne, acta la presidencia del Reí,
qn vela d'almirall.
La reunió sem celetn-at al saló ruig i
aaeistiren a la mateixa el preeident del
Censen. els ministres de la Guerra, i Marina. ele ex-preeidente del Consell comte
de Romana/es, Sánchez Guerra, Sanehea
Toca I Allendesalazar, En Weylar, e/
cap de l'Estar Majer central, general Aje.
pura; el eapit general de l'Armada, almiran Fernández Lopuente; el eegon cap
de l' Es tat Major central, general Arar, i
el primer cap del eitat ore:miss» de

almirall Anton.
No aesistl En Manea per trobar-se metate
Com sempre, ere s'ha poeut saber sobre ea tractat, per'', EA teffUr que ele re/Mita 'brearen estudiat el Drene del ministre ale la Guerra, ja redaerat, reargaaitzant l'Estar Major central de lanera
ett i les liniee generals d'alta» projectea
Despees ee reiterare del reiatiti a la
recluta de York-infle« per a l'exereit
d'Afriea, tenia acolen que ja fou ebjecte
d'e.andi en altea reunid de la maten&

Junta.
IVIOVINIENT BURSATIL
El inereat de valora acusa avut
general pesadesa, essent el negooi restringit. EI Deute regulador puja a cinc centims en la Serie mejor al lancee a 7090.
Deis industrials, els Atacante
assenyalen una alea de 225, i ele
Tabacs de dos duros. Pel contrari, Felgueres i Rio da la Peala
marquen un deseene de 6 i 4 en-

ters.

La moneda estrangera es molt
oferta. baixant eta frailes vial/
centims, el &piare un i mig, les
thures 4, els belgues 1'40 i les
tires 160.
Els marcs, particularment, es
cotitzaren a 3 centime
RETORN A PARIS

els sots-dtEl diputat francés M. Andre
redore d'Obres públiques 1 d'A- Fribourg, que havia estat a Magricultura i Doses, un cap de cendrid a estudiar sobre el terreny
La qüestió del Marroc
tre en representada, de cadatl
el projecte de construcció d3 la
dels ministeris d'Ilisenda, GoverCasa de Vedäzquez, ha emprès el
nació i Treball, i altres que deretorta al »u pals,
LA BANDERA DEL TERÇ
signaran, respectivanient, el ConHa estat portada al Palau, per
ere( Superior de la Ch.mara
tal que la vegin els Reis, la ban- Comerç i Indústria, les Cambres
EL RECRUTAMENT DEL WOdera que amb data pròxima i amb Agrtcoles 1 les Associacions
LurcrastAT
gran solemnitat seria tramesa al
Ramaders, guatee vocals mes en
Terts, la qua/ As una acurada i representada) dels cousumidors,
Aquesta nit ha manifestat
rica obra d'arL
dels guate dos seran nomenats ministre de da Guerra que ha coLA MALALTIA WEN VILLAPel ministre de Foment a propos- mer/real, emb el sots-sacretari del
ta de la Junta i els altres dos departament, general Barrera,
NUEVA
Associacions obre l'articulat del seu projecte sobre
El sets-secretari de la Presie elegits per les
recrutarnent del voluntariat.
res que el representant dei m l ciencia ha manifestat avui que
Ha reiterat el seu decidit prodel Treball designi.
l'estat del senyor Villanueva con- nisten ifixaran
concretament, mit- pesit da no autoritzar el fundoEs
tinuava essent millor.
nament
d'empreses recrutadores
un reglament redactat
Aquest mati han celebrat con- janeant
per estimar que constitueixeu veami) tota urgencia els manteniEristrea
elle
doctore
Jiménez,
sulta
i adietes de consum que ritables casos d'immoralitat.
ta i Huertas, coincidint en què mente
Del meu propi despatx he tinhan de comprendres
prossegueix la milloria del mas, de moment
gut que ordenar — ha dit — l'exen la restricció de preus.
lalt.
pulsió d'una empresa que oferia
A cada capital i dependent diTRANeUILITAT
rectament de la Central, actuarla realitzar el recrutarcient de 10.000
una Junta provincial de ProvetBieldare sense cobrar intereseus
El comunieat d'anit rebut al
ministeri de la Guerra adisa que ments, presidida pel delegat d'II:- de l'Estat,
no -hi ha novetat en el territoe !senda, l'alcalde, l'inspector del
Treball, representante de les Carn
ri del Nord d'Arrice.
lares le Comerç i Indústria i AgrlQUI SERA EL NOU COMISSARI?
coles i dos consumidora que noACABA DE SORTIII
Alguns diarts publiquen foto- menaran les tres primeres autogranee del ministre de Marina,
rttats citades, amb vista a la
V 1N T CANÇONS
',luís Silvela, posant al peu l'e-. cempetäncia i moralitat deis designats, i anees dos en reprepigrar "L'alt conassari
PER TOMAS OARCES
sentada do les Associacions
¡aya al Marroc '
Hense que el marques d'Alnu- obreres. Podran esser nemepats
Pretil 3 pessetes
cemas hagi exterioritzat res en altres dos vocals femenins si la
centrar al nernenament, ens dele Junta ho estima convenient.
De venda a LA PUBLICA,
101s acorde, executius sempre,
aquesta nit un ministre que. de
TAT, a la Llibreria Naciopersistir la milora Iniciada en la de les Juntes provincials, s eran
malaltia dier Villanueva, es pos- apelables davant la Junta Cennal Catalana Worts, 613) i
sible que centinui interinament tral i els d'aquesta davant el mia lea llibreries mes impura
nisteri de Foment.
al davant de l'Alta Cornissaria
tanta
Podran nomenar bes provinen López Ferrer, fins al {12141
macan

PREMSA ASSOCIADA
CORRESPONSALS :

ere, pest els locala demostraren essen?S'ha encarregat de la mateixa el primor tinent d'alcalde En Pere Ruedes,
conservador.
En reunir - se l'Ajuntatnent, convocat
dVelICH
laa Verge do la
en sessió extraordinäria per donar pos. La coronaoló G
sessió al nou alcalde, l'il.lustre arquiGleva
teme Guillem Forteza Pinya, solament
Com era die preveure i per la inhalehi assistiren divuit regidora, no podent- litat ile »eres persones atada dia
se celebrar per manca de nombre,
ditza enea agotara Miestite
S'han abstingut de concórrer els maraEl Centre Excursionista, sortint en derins, conservadora i veeyleristes, ele tense dels ideals arderles 1 dele v,-eitte
quals formen la 'malició.
bles principie que /nene') a l'ieen ocra1 -Ii hacia un nombres públic
tris, es començar una emnpanya perquè
Dissabte, en desvió de segona convo- en fer-se la eoronarie. es Ces la reatancatória, prendra possessió e/ nou alcal- rada de la imatge de la Mere de Den de
rEstacy i del Par. Sembla, perd, spie per
da
Els fliberals li preparen un banquet premie de redes pena:meto cha eansiet
erite.ei i s'ha volgut »accionar al Cande simpatia.
— El ministre de la Governació ha ten prehibint la *inferencia que devia donar-hi
arqueeleg pesa tunee»
reptlit ordres per la prohibició del Me,
neairen
oomfi undeli.
,ata s .q.neztino,
Jcznoni
manant castigar durametal a quanta in- ma
fringeixin la disposició.
— L'empresa del Teatre Principal ha Gel
lie c,
I. ntre
err,nt a 4„5..ngar...,
decidir formar un Conservarme de Eleclarnació, el qual es constituirä al ma- Daimenge pese» se eelebra junta geneten teatre, dirigint-lo l'aficicuat /elan
" 1 Prtra 'wdlliArl° , a la qual "'III "El
nombre molt ernennt 1 »leecienat de seVázquez,
— La Junta de Dames de nAsseena- ele. El tregeTer• "'hl" Sana, dn" i MI”›.
ció de la Creu
erganitzadora dele te de la alimente de caeaeen Guded, a la
joice, piorais, Roja,
publicat oi programa quel re va juntar la sera i la del senynr

redaetat

mallorque tancant -se el pede recepció Sc ccmposicions al mes

per an ' uim ' tet Per
""'" "ro" Pletz'
Pere Punti I Sean Anclada. Ser-alelar/lene
va denaree compre d'una prepoeicie q»
coutenia ele seerds »gemas:
BERGA
1
1. — Aprovar 1 ratificar reened de la
Els acords del Centre readonaa Direetira sabre la «camela (le la »atilda :: F.lo gt del canonge doctor re de Negrea Dona de la rlern, eerimuInne-ha parque »atinad vetee lee »atines
Josop Au ej
Els det„enta naeienalietes de nestra que er*qui qaareaieata encluasades
u..
camearair que Ist réterida husten rdgul
ciutat tingaerca diumenge
»pomada al sea primitiu i natural eareunió al local del Centre Nacionalis-

TiOrie

tat.

ta.
Hi harta tumbé representante do la To-

yeatut Nacionalista Orfee-Bergede i Pi
de lee tres branques, Entre filtres ceses
nctä emeetelee unna intensa rampanya culturel i eatalanitzadora. Suca el
projeete d'establir una escota watolann
real zada »lb la Protectora. S'hi
viren divereos novia.
— Darrera llega rnalaltia ha mort
a SoLsona riostra ande 1 company de ciensa doctor En Jeep Anee, eanonee doctoral 1 seeari genero i d'squeeta dibeesi.
MI doctor Aud estimava tnalt Catalunya,
havent contribuit eseent viearl de La
Cobla de Lillet a la catalan ització de
»era comercie A. C. S.
— L'emir/e:ir poeta N'Angel Guimera
ha obsequiar a l'artista En Jalee> Sellares anab un »emplee de "Terra Balee"
i el gen retrat amb saneara dediecteria:
"II gran artista En Jaaep Sellarés
agraiment del »u mnentfle ‚medro.
seu mide Angel Guimerà.".
— na estat dernanada la me ale la
zamoaa eeneeeeta Isabel Farras Roen per
al ¡ave rellotger En Josep ((biela Riera,
La boda ae celebrare emPeeetnent.
— El batlle de Iteial orare ha fet
fer un prosa proldbint /a circular le de
»aloe 11/4138 morrie, per acabar d'una
vega» amb l'abila de lampar arreu mole
»esos, emb perill dels Mutada».
EALAGUEI1
Polftlquos :: Les tulles d'Acoló
Futbol :: Música
Catalana

Diumenge proppameat ela Pumelle de
Jeventut "Ele Neta del Camte d'Urgell",
'Capeta» Balaguerinef", "Ver g e '14 Ml.
cuele" 1 "Santa Mere" celebraren una
Disda Potnellieta, nota el fregüent P mMatf.—A lea volt, comunió en conjunt; a len done, »Alinea • l'estatge
de la Jorentut Nacienlista. Tarda.--A
lee diles, magna ezaursiel a l'ermita de
Neetra Duna de ht Meree, visita, emane,
poeeire I parlamenta luneto de »merme I

"‘t" per
"""sPe'tqqaa'
energies protesta,
la peetortacinr"6
que
• la vida del ("entre ha portar l'obligada,
de la ennterawia '1"e devia '3"qu'r>eqçiq
nar mallen GutKol, prineipulmeet gima
per la ennerant te/Miele del Centre i la
"m'erial al "reei6
aqqire:aea
ermferenelant
pot ermaidentrAe itria oteolea entinaste Que el treball a Ilegir »auge

eontenir <encepes que anesein centra el
role popular dedicar a la 3fare de Dé ,'
de la Glena.
3.—Retra una yendo mes homenatge
a l'il.lustre fundador i fina arre preeident del Centre, momeen Jeep /indice 1
Cunill, que en aquieta mude. corn seinpm, ha sabut interperer les veril:di/ea
tediado» eclesieetteee i erteitionea.
4.—Publicar 1 »muele» ameesta
acorde a lea entitats 1 persones que cregur
oonvenient la Directiva.
Molesta proposiele va »ser aprebeda
per erematie, ea» tambe une altea OO.
menant preaideat honorare del Centre a
momea Josep Guijo).
La Junta Birretina ha conepernt
aquesta acombe a l'illtratee duetos Jaime
Serrad tricari ,reeend 1 pnwiner ee.l.••i3stie de la ciieeeei. que bou qui prohibe
la ceuferencia; medie es COMODIear a
les entibara artfatiques de Careta/03.a I a
les personalitats 1 repree.utaciona del
dietriete. leAjuntament du Vieb eenahla
que tamel apelare aquesta campanya,
agteujeda avui per roten» »melonada
al Centre I e mneeen (ladina eonaervaaler
del Alieveu )fpieeepel, gal ha ahilar elerho a l'Eoglesia einh les emes »roe tan
con •givies 1 que, per tant, es fe» mereixedor de latí considereeid.
'gamba ha tetar amonestar eevernment
el doctor Milite' %n'atine:e emaeiretie del
Seminarl, per un eeplendid setiele en el
q11/11. naelt serenainent, den de hl' Orinen
de la Girarte de l'ida propuguava per la
mantisa flualioat.
SI ES

L'Escota do Forja I la Clbfloteca
bailada de »Manes. La Cesta resulta
Futbol
do la Mancomunitat
fluida.
Signar per divanes necia obrera de la
— Recentment ala inau gurar la mea
Joventut Nacismaliata la estat dirigir al
Academia Musitad Santa Cocea, malt
Causen Directiu un comunicar deruanant
len dio-leida pela amare» Bullo» 1 Fa,
que e'intereasel pele predeetee l'Esceilart
ralee.
de Furia Biblioteca de la Maixamarii— Encara en mente Sitas eineeenit
tat.
el plantenimeat de lea eleeeluns stl dinAquest pree ka eetat elevar rs l'Ajentrioe. Mea) tren, »re, que no es ja proel qual bu emprea les gestione
tameut,
de
Uiais
ordrea
hable Neme,» »mete
neelaerioa.
que patearon di» entena I» aleiiea
--e` A l'ermita de Sant lilshantlit se ore
eemblen tetar sakeemea walgrat alza,
labrar äE KIZDO D Y la diade del Salir l'ade El Ideal,
ha tetar comes/ter
de Llejda. da/ día 1.1. en ea opulenta qua trd aall) 1 aolawailat da matute.
e ran

▪

Divendres 17 He tener 8.

m-1LA PUBL1CITAT

ESPORTS
NATACIO

ESPORTS D'HIVERN

I En prendre possessió dels seus
¡arrees la Junta directiva i Ce-taitas del Club de Natació "Bar'Pelona", que han de actuar dorant el preexim exercici, dedipenen un afectuós salut a la
premsa i als deportistes, partiCipant al mateix temps la forma
ele la seva conztitució:
' Junta directiva. — President,
Clon Bernard Plcornell; vice-prepident, don Antoni Fabregat; setretari general, don Emili Sole;
!eco-secretare don Josep Maria
tCamps; tresorer, don Martí Oli.Ya; comptador, don Josep It. Garles; conservador; don Alfons I0 b6; bibliotecari, don Josep Maria
Mallé; Yocal primer, don Neracsi
Ponsati; vocal eegon, don Santiago Garcia; vocal tercer, don
Venteen' Vilamala.
' Comité Tecnic de Natació.—
resident, don Nemesi Ponsati;
Secretare don Santiago Garcia;
comptador, don Lluís Esteve; cap
lee material, don Joaquim Rosiell;
'Comissari d'entreiament, don
Jordi Ludwig; comiscan i de propaganda, don Rosend Font; argiver, don Marian Trigo.
Comitè Teenie d'Atletisme.—
resident, don Antoni Yilamala
Becretari, don Joan Trigo; vocal
de rugby, don Xavier Lasplazas;
yocal d'al/cliente, don Marcel MaBip; delegat de la Federació de
Rugby, don David Cuyäs; cap de
1pIalerial, don Llufs Lavilla.
' Porque representi el Club a la
Presidencia de la Federació Catalana de Natació Amateur ha es-tal. nornenat don Joaquim Rosich.
Atenent que cn aquesta poca
el e l'any sulainent ingressen al
tClub eis veritables entusiastes de
la natacin, s'ea acordat disposar,
a l'objecte dP prestar facilitats.
Que durant el mes de gener el
dret d'entrada sigui de ¡O pessetes, tota vegada que mes endayant sofrir un augnient.
. Les oliera de la paseina avent en considerablement, eixf cera
ele treballs reiattua perque sigui
in fet la enervació de Paigua
'galerna a lativern prexim.
Dissclucie
De come neeed el cansen di'motín i Comita Espartiu de l'At!Oletee Club. en frera del dilema
'tconómic [' lenteja: pel seu priteeer bàndol, ha acureat dissoldrel
}QU'Amena
EXteefellelONESteiE
k
El propvinent dituneng‘ e l'Agrue
pació Excursionista "Júpiter"
realitzarà una excursió familiar
• Mataró, Argentona, Gestell del
Burriaeh, Vilassar de Dalt. i Nitusar de Mar.
Sortida a les sis del mate de
reatade M. S. A.
t, En la reunió general tinguda
al passat diumenge fou elegit el
rjegOent consell de Govern:
President, doctor Josep Toree; vice-president, En Josep SuMeche; secretare En T. Sitjar
errer; y e:e-ser-retare En Eran'peso Yerro; tresorer, En Josep
9imeao; eomplador, Ea Josep
Masco/e; bibliotecari, Eu Santia*. Esteva; vutals, En Tomás Colon i Evarist Cuadrado.
G. E. IVIon!cau
Horn rebut el segiient eomunitot del G. E. Montean:
't "Ens complavern a posar a
pormixernent de tots els depone
retes ale quede interessi la macaca
rae. Excureiunista que tenim
prganitzada pel dio 28, proper,
ums exteneificant un article del
eglament de l'esmentada cursa,
tarä perrnes als participante
n ella rentar pantale curt a lisil deis Boy-Scouts, estant ter¡nsinantment prohibit portar el
ts antalonat usat en els deports

Novament la Secció d'Esports
de Muntanya del C. E. de C. torna
a organitzar els seus enyete concurs o s d'Esports de Neu, que
amb tant dexit es venen celebrant des de ja fa molts anys.
Enguany tMdran lloc els dies
2, 3 i del vinent febrer, i per
primera leona es correran en les
pistes de la Molina, que eón de
les millors que a Catalunya tenim per practicar-hl els esports
del ski i de la higa.
Amb el nou ferrocarril transpirenenc inaugurat fa poc de Ripoll a Puigcerdä existeixen
tnalment mollee facilitats per
tras:Jalar-se a aquest magnific
centre d'Esports de Neu, i per
aixi, la Secció d'E. de M. ha decitlit fer-hi en endavant els seus
concursos que fins ara se celebraven a Ralee o a Comprodon,
on es topava sovint amb la manca de neu i amb la distància a
vegades considerable que separa y a la població de les pistes.
Com no es possible allotjar a la
Molina el gran contingent d'excursionistes que allí s'aplegaran
amb molen dele esports, s'anirà
a pernoctar . a Puigcerdà, utilitzant els trens especials que la
Companyia posarà tant els vespres per traslladar - so a Puigcerda com al mate per tornar a
les pistes. Dereee, a Puigeerde
s'hi celebraran festeixos en obsequi als exeursionistes, i denles
ha cridat força l'atenció l'oferta
feta per l'Ajuntament de Puigcera d'una extensa pista de gel,
once podrà fruir les novitats d'un
esport tan popular a Pestranger.
Sabem que el sol anunci d'aquests esports ha despertat molt
d'entusiasme entre els amants i
els virtuosos del ski, que avui ja
formen considerable legió.
En altres edicions seguirem informant als nostres llegidors
d'organització
tots els detalle
d'aquests concursos.

hueties.

1 Referint-nos a l'artiele quart
bel eilst rea/ament, en el que
La fa esment de l'equip que haura de portar tut partieipant i que
0,8 racosturnat pels excersionise
lee en general, i en el que es
'prescriu essencialment usar beatas i motxilla, encara que es faci
ronstar que és lliure Ilur pes,
Kr e i e m innecessari indicar que
Alutura de portar algun pes dins
e'oils, estant prohibit, per censeViena portar - la buida, cona alE ha vingut a suposar, i no ese
eant tampoc permes portar dins
ile motxilla pedrea, sorra o cosa
gemblant, per significar auf Ilur
pea.
. Toles les entitats que no ha'gin rebut la invitació per pren-

gre part a nostra cursa, preguem
:as donguin per invitades, i recele,
¡hm també que al dia 21 del corlrrent, a les nou de la nit, queda're tancada la inscripciú per
aquesta cursa.
e La Copa de l'Excm. senyor al' balde de Barcelona, senyor mar,
pum d'Alella, serà concedida cura
.9. premi d'honor a l'equip coroat da cinc participante, tots
3 perteneixents a una mateixa
eiatitat, que resulti millor date-,
¡Lincea
'i Ena t'avene perras fer aquese
Lea petites obzery acions, que a
l'en/erro do posar en clar certs
dubtes que peden surgir a la lecu ra del reglament, evitaran seas
p
dubto pessiblee incidente, en el
gis que es Pate l a termes la rase
Jera cursa.
'lle
Barcelona, 19 de gener de 1923.
.--R1 Garnite organitzador. Fr%91.n
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Sinnament de duce escrlptures
Al deapatx de l'Alealdia han
estat signades dues escriptures,
una relativa a Penajenació d'una
pandea, procedent de la casa
número 42 del carrer de 13asea
i la número 5 del de la Tarangeta, que s'afegeix al solar A.
illa número 5, seeció primera,
de la Granele Laietana, adquirida pel Banc Espanyol de :elle i
l'altea adjudicant a Na Canilla
Casas el sellar Iletra A, illa número 15 de da secció segona de
la mateixa via.
Feren autorilzades, respectivament, pele notarle senyors Recodee 1 Lapuente.
Llet decomissada

Pels veterinaria municipals cecarregats de la inspeccie de Rete
han estat decomiseats i llançats
a la claveguera, e86 litres de liet
arribats per Pestacie de França;
526 per la del Nord, i 625 a la
plaea. d'Espanya. Tots ells vefien de pobles dels voltants
Barceeona i anaven barrejats
ami' gran quantitat d'aigua.
Els mejore contribuents
Dissabts, dia 20, acaba el perlcide de rectificació de la llista
dels 200 mejore cuntribuents per
territorial i industrial, que tenen
dret al nornmament do compromissaris per a l'eleceió de senadors.

Dita llista ,,estä exposada des
del primer del corrent mes als
Paletos de la Casa de la Ciutat,
perque tots aquells que es creguin amb mejor dret per figurar
a /a mateixa, puguin examinar-la
fer l'oportuna reclamació,
El suptcment de "vida cara"

Han estat assenyalats els dies
19 i 20 del corrent mes per al
pagament del suplement de "vida
cara" als professors que pereeball ele seus havers de l'Ajuntament.
Visita de compliment
Ha complimenlat al senyor ale
t'alele per oferir-se en el seu eärrec, el president de l'Institut
Agríceela Català de Sant Isidro,
elegit recentment, En Caries do
Fortuny, acompanyat del secretari d'aquella entitat senyor Maspone.
Mocione a la Cerril/está de
Foment

Davant la Comissió de Foment
han estat formulados les eegüents
mocione:
Dels senyors Nonell, Cararach
i Iglesias perquè es destinin 1000
pessetes a l'adquisició i treballs
de coll.locació de les plagues per
rebotar els carrers 1 numeració
de los vies que convingui.
Del senyor Battla Miquederena
perquè es destinin 2.000 pessetes
per a les obres de consteucció
de la paret de la plaça d'En Pep
Ventanal nitres 2.000 a la urbanitzacie de la plaça Superior dal
Funicular, tutee dues de Vellvtdrera.
Del senyor Tusell parque es
procedeixi a la instaLlacid de
tres bombetes eläctriques al carrer d.3 Mari, per l'apariament de
la part baixa del mateix carrer,
1 que es destinin 2.000 pessetes
a la trbanüsaci4 dj °mur, do

lt
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MUSICA ELS TEATRES

Licr.u.—Iebut del tenor
Caries Hacket
Amb l'äpera "Tosca" debutà
ahir vespre el tenor Carlos Backet, que venia preceda de gran
fama. Posseeix aquest cantant,
an afecte, qualitats d'artista brillant. La seva Veta de timbre especial, as extensa, potent, segura, molt mes en els aguts que en
la mitja yen.
Caries Ilacket interpretä sense
extremisme,s de mal gust la figura del pintor Mario Cavadarossi.
Fatigue molt raes brillant al primer acta que al darrer. La romanea "Recóndita harmonia"
fou dita de manera nies correcta i amb mes bon estil que el
"Lucey an l'estele", no obstant,
es vele obligat a bisar tots dos
fragments davant la insistencia
del públic. Es pot dir que el tenor leacket obtingué una excellent acollida.
Debutava lambe en aquesta
vetllada la cantairiu senyora
Baldassarre, que es donà a coneixer en la part de "Floria Tosca" com una cantant de correcta
escota. Fou molt celebrada la seva tasca en els tres actas de lbpera, especialment en el "Vid
darte", en el que fou Hargament
aplaudida.
El baríton senyor Zalesky interpreta amb la seva distinció
acostumada el personatge Seanpia.
Eis restante artistes treballaren discretament.
136, com de costum, el mestre

Padovani.
Amlos do la Música
El vuitè corleen del present
cure que aquesta entitat celebrarä el die 31 del corrent, anirä a
eärrec del notable "Quintet \Venling", de Stuttgard, que un tan
gran èxit assoli en nostra ciutat
quan, com a quartet, fou presentat per la "Associació Intima de
Concerts". Aluesta eminent agra
pació instrumental, que despees
d'una 'larga "tournée" pels Estals Units acaba d'obtenir un nou
assenyalat triomf en les diverses associacions de Música de
Catalunya on ha actuat, es prosentarä de nou a Bareelona en el
predit concert dele "Amics de la
Illúsiea" en el qual ultra la interpretació del "Dese QUartet",
de Beethoven, conegut pel
"nuartet de les arpes", executarä, amb la cooperació de remlnent pianista alemany Alfred
}loen, el "Quintet" en "mi bemol!" mejor de Schumann i el
"Quintal," en "La mejor", de Demraceu.
Demä, divendres, tindrà lloc al
Colisseo Pompeia el sete mere:eta
del present cure organitzat per
la Associació Intima de Concerta,
càrrec dala celebrats coneertietes N'Alexandre Vilalta (pialaste) i N'Antoni Brossa (violinista).
El programa, molt interessant,
el composen obres de Tartini,
Bach, Erlanger, reale Kreisten,
Chopin, Schubert, ele., etc.
El comeert començarà a dos
quarts de den en punt i ac.abarä
avene de mitja nit,
• ••
Avui, divendrcs, a la sala d'audlcions intimes del Conservatori
de l'Ateneu d'Igualada, tindrà lloc
el semen dels (muecas organitzate pel present curs, dedicat a
la novella Agrupad(' d'Arietes de
la Música, a cärree del mestre
director i pianista En Manuel
13orgurtyó i dels senyors Serra i
Sagrera, professors de Vi011 i
violoncel, respectivament, de
resmentat centre, els quas ejecutaran un Trío, de Viotti; el
Concert en re menor, de Tartini,
per a violí i piano, i obres escollides de Bach, Haendel, Cooperin i Martini, per a violoncel
piano,

UNA TEMPESTAT DE NEU
TUBA UNS AUTOEIJOUES ALS
PIRINEUS
Bagneres d'Aigune. — El día
15 tres autoeug,ues que havien

sortit a les vuit del mate de Luchen, per passar el coll de Peye
rezourde, e'llagueren de detonar
prop de Guiri a conseqüencia
les gratis masses de neu que destruien la carretera. La nit anterior havia nevat copiosamente
L'expedició fou penosessima,
havent d'obrir-se canif amb peles
avançant a rae d'un quilennetre
per hora. A cinc cents metres de
la collada trobaren tan enorme
quantitat de neu que hagueren
de renunciar a seguir endavant.
La boira espessa impossibilità
tota temptativa de marxa. La caravana ha hagut de renunciar e
la provatura.
Diuen que la neu acumulada a
la collada representaiva uns
quanta centenars de metres cúbica.
VOS, NACIONALISTA,
que us heu lamentat de la poca
premsa catalana, que heu enyorat
anys seguits un d'ad Sittogralment nacionalista,
Je bou aubserit
"LA PUBLICITAT"?

L'elene drnmätie de la Soventie Nacionalista "Psu Garle" el dive nt diumee
cinc de la tar--ge,din21auqrt
da, posara en escena el drama en tres
actee de N'Angel Cuirnerä "Sol Eolet".
La repreeentacid de la dita obra tindrà
lloc a l'estatge electa! de la Joventut,
Cunee del Asalto, 16.
Teatro Nou
Lea funeion, de moda de la companyia
ha cabe un gran encert de
l'empresa del >ion, la idea de lee funciona
de moda d'aquest teatre, que ve celebreran cada die a les cinc de la tarda, lee
gneis es veuen enneorregudIssimes per un
Ftmiic se-lacte 1 distingit. Le "high lile"
de la soeletat barcelonina ha escolle les
funciona de trinia per prenenciar la tasca
dele &Mistes argentina, que remillen grans
i raerescuts apiantlimente Les llotges
butagnes s'esooten gairebe cada dia i es
d'esperar que els plene se succeiran amb
els nuestres estrenarr,enta que es pr e paren. L'empresa del Non, acunare atenta
a complaure els denigs del prIblic que freqüenta el sen teatre, té el propase d'imprirair la letra 1 música de les eaneone
argentinas per oferir al públic el e les funciona de tarda, atenent a 0 nambeemes
soalleituds rebudes per eserit de diverees
senyores i senyoretes que s'interessen per
poseeir-les. Amb aquesta nona idea pot
e asegurar-se que les funciona de moda
de la eem n nó V la Muitio-Alippi continuaran comptant-se per plena a cada funcid.
Venus Sport-Pal ce Balls
Ahir va anse.r sorpresa la concurrencia
del Sala Venus Sport, on se evlebrava
un ball a benefici de la Germandat de
Ootzers, amb la preseneja de l'eseellenttssim alealde, que portà una a l'extrem
la condese endencia compartint amb ella
un debe ballet-des. Al cap de pon; momento de retirar-Se, una serena grata
e o rprera fou la presencia de l'excelleaifesim governador. L'empresa, agraiessirna
per l'Imeor que II dispensaren, els ofer1
una copa xampany. Durara llnr permaneneia breo molt aplandIts i e% ton
demostrada la sirapntia que in e eira Ilnr
conducta.

5

a

Secció

Marítima

Moviment maritim
vaixells entras
Vapor italiä correu "Giulio Cesare", de Buenos Aires i escales,
amb càrrega geaaral i 56 pasea",
gene. Amarrat moll Je BarceloAmeConeignatari,
rica,
Vapor espanyol ''Trial", de
Vapor
Cartagena i escales, amb cärrega
general u 66 passatgers. Arnarrat
moll d'Espanya W. Consiguatare
Ramos.
Vapor espanyol "Rey Jaime I",
de Palma, amb càrrega general
i 96 passatgers. Arnarrat moll de
les Drassanes. Consignatari,
Companyia Transmediterränia.
Vapor aneo "Canadia", (rA.
lacant, amb càrrega general.
Amarrat moll de Sant Bertran.
Consignatari, Talavera.
Vapor gree "Zenovia", de Pore
tovechio, en Ilast. Amarrat moll
de la Quarantena. Consignatari,
Loverdes.
Vapor espanyol "Escolano", de
Cädiz, amb càrrega general y 9
passatgers. Amarrat moll d'Espanya NE. Consignatare Gomita-.
nyia Transmediterränia.
Vapor espanyol "Salvador Giner", de Gijón i escales, ame' càrrega general. Amarrat moll d'Espanya NE. Consignatari, Companyia Tranamediterränia.

Valxells despatxats
Vapor espanyol "La Cartuja",
amb cärrega general, cap a Dile
bao i escales.
Llagut espanyol "Dos Amigos
Alfaques", amb cärrega general,
cap a Sant Caries.
Valxells sortits
Vapor italiä corren "Giulio CiIsare", de trànsit, cap a Genova.
Vapor espanyol "Cabo Iliguer",
amb càrrega general, cap a Bilbao i escales.
Vapor espanyol "Navarra",
amb càrrega general, cap a Melilla i escales.
Vapor espany-ce "Almazora",
amb càrrega general, cap a Villar«. i Castelló.
Vapor angles "Cisneros",
eärrega general 1 trànsit, cap a
Tarragona.
Vapor espanyol "Ramón", arrib
el seu equip, cap a la mar.
Vapor espanyol "Orän", en
Ilesa cap a Garrucha.
Vapor espanyol "Crletina", en
'test, cap a Huelva.
Vapor Mandes "Perseus", de
tränsit, cap a Tarragona.

GAS ETA LOCA
033ERVATORI METEOROLCOIC DE LA
1 31VERSITAT 011 BArCELONA

.

Dia 18 de gencr de 1922.
Hop os d'alee/meló: 7, 13, 13
Barametre a zero i al nivel de la

mar, 743'5
Term6inetre aec,

3'2; SS;

Termametre !sumir, 1'0; 5'7; 32.
:
Ilumitat (centaaimes de eaturaej6),
GA;
Direceló del vent, N.; SIT.; SSW.
vent en meras por seVelocitat
gen,

1;

3; 2.

Etat del ce), quasi ser:,
aasve de narola atentas-elan:ralas: Fr.cúmulus.
Ten.peratures extremo. a lambes

bläzimn, 9'G.
Mlnima,
alluirua erran de terca, '04.
05(11.1f/ció termométrica, 7 9. Temperatura aleja, 5.0.
Precipitació asumas, des de /es 7 tersa
del dia anterior a lee 7 horca del dia do
la data, 0'0 milttnetres.
Recorregut del vent en igual temps,
185 quiltenctres.

LA

PUBLICITAT

PREUS DE SUSSCRIPCIO
Barcelona: pues pessetes cada
Por-tugal, 750 pessetes tres meses;
15 els sis ideen; 30 un any.
Unió Postal: 25 pessetes tres
mesos; 50 els sis; 90 un any.
MCB. Catalunya, Espanya i

En Rosend Serra i Pagés donara
(letra, dissabte. una conferencia a resdatge social del Gata) Exeursiosiista
"Barceloneta", Sant Miguel, 3.
Tranara del folk-lore en l'excursionismo.
L'acte serä palie i tindrä lloc a les
deu de la vetlla.
CARTUJANO
Vi blanc, 0 . 85 ame. lit.
Cellers ARNO & WIAMSTANY
Aquests darrers dies, uns estudiante
patriotes han repartit unen fulles als
companys, al.lusives a Vaabitrarietat del
nou nomenament del nou catedratic de
Botänica descriptiva, doctor Corta
Sembla que davant de la justa indignació dc la majoria, slaura desiste, per
part d'alguns alumnes, d'homenatjar al
dic doctor Cortes, amb un äpat inopor-

tú.

joiEs 1LANO V A UNJO, ü
La tomessió de festes de l'Arenen
Obrer del districte segon (Mercaders,
38 i 40) ha organitzat lluita baila de
disireses pels dies 2o i 27 dcl corrent i
3 i ro del próxim febrer, per rorquestra Ilarmanica Barceló, adjudicant-se
vuluosos prernis. A més a més, ru
ile febrer, a les quatre de la tarda, hl
haurà un gran ball infantil de vestits,
repartint-se premis de vadua a tOt3 chi
nens que es presentin.
STUAPAPEREN HABITACIONS A
15 PESSETES

Font de Sant Miguel, número 4
(Barrera la casa de la Ciutat)
L'Associació Barcelonina de Meeres
nficials ha organitzat una eaccursió collectiva a les Caves Nubiola, de Sant Esteve de Sesrovires, per al dimarts vinena dia
Els socia que vulguin anar - hi han de
comunicar-ho abans del dia 21, a Joan
Gaspar, Sant Honorar, 9, negra, segona.
Per noticies particulars rebudes de
Buenos Aires, se sap que en el transatlamic "Infanta Isabel de Barbón" hi
vatge el Rnd. P. Gabriel Palau, S. J.,
ideltistre sociöleg i utAritissim ex-Director de l'Acció Social Popular. El
dit vaixell es creu que arribara el vinent dia 22 i restada de l'esmentat Pare en aquesta capital sera brevissima.

L'antiga cota de malles era
Una armadura Contra IC8

tordos
ELS VE5T1TS DE LLANA
INTIZMORS DEL

DOCitt a R A SU R Et
Eón una a rmadura centra
Ice retrocede

yk,

tresorcr, Enric Pedemonte; coar ,
Albert Rovira; arxiver, Francest
sis; vocals, Víctor Gely, per, k
fien i Agustí Busquets,
IlESTAUTIANT ROYM.
Ealó de Te
cada ella te dansant dc s a en
8 i dinar a l'americana de 9a

Orgaaitzades per in. Secti5
Muntanya del Centre Excera
de Catalunya tiadran loe, els die
i 27 al veepre, i 8 a la tarda, In
jeccions al Palau de la Masita
lana de la interessant pel líenla •
belleses de la munbnya".
de

fa

.

Ii Ca trr03, nerrelats, Preteren,

seques, es cerca rapeatmeat
ré g lale Cemenai Mimen:.

I

Amb mofitl de l'arribada de 1'
xador dels Estats 1;nits d'Amèriq
Barcelona, la Cambra de Comete
americana li dedica un sopar d'hm
l'Hotel Ritz, el 27 del cerreta, e
deu de la vetila.
L'abonament de les aireces abre
des registrades a les cdicines de 7
grafs ca/ renovar-les anyalment,
tot el mes de gener. Attrameat
siderara caducat l'abonament, iels
no es posin al corrent no rebran
els telegrarnes amb una sola a-

d'adreea.

MONTAN

Vi neere 0'75 ame. Lee
Cellers ARNO & elaMSTRII
La Socktat de CinCie.1 Naturds,
Barcelona, "Club Muntanyenc",
gil pel present any, el segiient fadirectiu:
President, doctor Baltasar Ser
vice-president, Roben Ferre; smr
Carlea Franzi; vice-secretari, Boas
luna Raurich; tresorer, Anteil G.
pera; bibliotecari, Josep Terreees;
eervador de Museus, Mateu Satt;
calo, Timoteu &dominas, Miguel
minas, Francesc Bertran i J
Fotcht presidenta de secció, doctor
me Maree, Conrat Xalabarder,
Serra i Pagas i Jaume Marea.

si Eutara

itP11

eua

V IRGAN 1 12 WA1
aihgeu-la i l'adoprkeu

Rambla Flan 26, baliß
—

A l'estatge de "La Violeta d'Ea:
sé, Rec Comtal, 17, tots els
ges, de deu a onze del matí hi
ensenyança gratuita de sardanes per
el que vulguin apendre la nostra
triótica i formosa dansa.
i pene de lee
G IU3I.L.:3 Nous i elegaee
sima models. Bateria de cebe!
alumini extra. Llorens Gemían
Rambla de lea Flors, 30.
Deme, dissabte, a dos quarts de
de la tarda, bi llauca Conversa peda+
gica a Vtassociació tarcelonina de
tres oficials, Princesa, 14, prime:, pe
mera, actuant de ponent el prests
mestre Llorenç Jou i Olió, atub ci
ma "A propósit de la vinent asgade la Federació, a Giran".

El dilluns, dia 22, sortirä d.
recte cap a Sant Joan (12 N'e
(Avilds), et vapor "Santefiree
de la consignació de Ramir
gado Alvarez (Meree, 8, ere
sol, telefon 5555 A.), mímele
càrrega a preus reduits...1eues
es rep des de d'emä al moll
Balears, cobert número 1, Ce
Rico,

hb rica d'Orfe treri a

A n:d e s

&I a P/E3913 ./131);)

Wncles a n detal l
Prcus sen s e mu n dic ia

aduna.

LA LLIBERTAT
DE CATALUNYA

PILOOENO es la fricció
per al cap. Do venda a les Pr°
cipals perfumeries.

PER

A. Rovira i Virgill

La Lliga Espiritual de Nostra
.2••••n•nnn••n•••n•men2.2.

Do venda, als quioscos, a los
Onolnes d'"accId Catalana"
(Trafalgar, número 14 1 a
LA PUBLICITAT

Ca saseis;

L'ex-president de l'Ateneu rack.
dic Popular, senyor Manuel Alend
mira, molt aviat, al local de la
entitat una conferincia pública sabre
edificis eseoLus de la ciutat de

DE

Preu: 25 centinis

President, Josep

sident, Manuel Raleas; secretee,
Marco; vice-secretari, A

4 - Forta lerrissa -

-1131111112BRIZIHSergellal eleD12111310Seea

ELS CAMINS

A la retmió general de sana
buida el dia 12 del correal De
feó Mossen Cinto, va quedar n
la següent junta directiva:

Uipositaris a Catalmiya:
g o'u

6.12 I E F U RO

1113ti E tal, 10 I P. L ti t li, 12-1 4

Vemaneu Cates

de Montserrat, Parróquia dcSeal
vasi, ha organitzat per a la vi ci
niana, guatee eme fe, ie i es eab..•
tímala, dues de les quals secan
jesti,
grades a la litúrgia
dcl biodal.
Aquestes eonlerenaies tindran

Temple parroeuial de Nostra reo
la llonanova, cls dies 23, 24, 26
del corrent, a un quart
viit
vespre, emir/lean deaau disp.4
preparació musical,

eteellOrerfunenr
Dieendres 19 de ganar de 192::

LA PUBLICITAT

-..
4Ife

ELS ESPECTACLES
...TEATRES--u l
•
01 • kfira
e 9J Ualä
rig al
— I

Teatre

de

Novetats

Cada dia
Tars, a les cinc, nit, a les deu,
el film-opereta
d'indiscutible halt

TelOfort, 3,500 A.

we ffri
Il
Vir?'
t
i!' t.

1-3 9

e
1r.t

Avui, diumenge, tarda,
a os troS:
cstaN ELLES VOLEN...
i Civdtzats tan:natal)/
Ns. a les den:
cI: ar. LA 111:18lin
,s•.ea. en/sal/te, tarda.

BALL GROG
El dia 8 de febrer, a dos quarts
de guatee de la larda: Gran Cer-

IMMIIMMI•IMIMEMel,

OSIMIEZ1312130NEBBIZEIRED
E

ee

ei
ei

11:13 03
Prono

ei

i detalls per carlells.
...••n••n••n

annumaceir>ariaaramscu

e

2 7.

28, 29 i 30
riiapariciii del

••• Ermete Zaccon:,

seniarit les Sevds

ereaeions
po issic i modero.
sed fabonainent

weY-Vire9PVIr2,701y,e;IGas

Asta, dliiendres,
nrandiCs programa.

*s.

s..--

Tentre Nou

FREI)EL. LlCrU

for..
In 7, .7 ""d-ee ra remenentarid
en olnure art . a de l'immnr:
1 • mor,' er migan rel% ces
! cine. Gran moda, "El último gau"imano. Marrimr,
cho" r La borrachera del tango.
ort, Rerner. 7Lintre,
Nit a tes (leo, e:Tee . al. El últi• .
Stiendry. Mio') ir,s cd a,
mo gaucho i La borrachera del
••.`,- t tenor Cerio 117,etret,
tanga,
artista See'ope
, la
: nroin,on
lt fleld,-"sarre.
stsinerreetberisseereurzoezes
77 ,11 Illvira
t'A
•,

"

ei
ei
ei
ei

PILAR ALONSO

s••ninr,

114'eser'22.1sefissiataissters.nrill

ei
ti
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pels

10
reta II

hit

rp , "dres
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Lo Cbariette stRECAOUr
ar,t,
p•-neltglós

GI'L

11.\

11

Tlal

u
a

titden en rada dla

serolleses ovacione
r".t:Nt: Seheherarade, Tatn
- 1; • 11
1),v•rt ssrmenta. Ni

;11,e de la mete de sal, a l a sala
ser : e ittrn 0 tea una temperatJr•
vern-aen: confortable
•
'
• Id t larda rvt dluu

1

(olossaLs tun- •

a

E La

t=r;CECDLZSICEilleiECEElla
o.
3
15

Celosa] peno-rama. (letrina 1 Frenen,

Chsses du patinatoe sobre gel
,.essers l professores
dios abona-

t,tllflia

setruanals de
un d't al del

te d't a 3 de la

enobrrecs

a COM1:-

- : • , 7 8 a cine de la lar.: n :.tz e de la nit.

n l . doaulent, dll1uns,
g•mer

ti
ti

PIL,12 CLONS0

mt, rpl:rtla sessal d'art,

El

D i armuge, larda, rdlossal nregriroa, Nii, sessid ol arf, vindicta pai t
tette euo g ele .Tpjpepls

le

GUELL • TUDELA -

N

ei

N

/9

ei

Avui, (torcer) Els filia do In3
tenebres, La *,,:mtrera, Catarina

Karensk;n, Casualliat contra actúcla, Simi herab,

Tezires Trirtmi
onsonsz mou
Avui 1.7.1 rn:steri do la carrera
greca, En Tern&set vol casar-sa,
Animes cerd;:dzr, A Ersväs dit la
EDNZI, Se pt do:znta, Els glories

ei

Nit,

paisaran butaques ouwerades per a

BLLICtfoilla.

ti

o

01

la sessid especial de les us del dlu-

3
ge Menge. — Dlurneuge, nit, gran ea-

sa comedia en tres actos, de
u Revoire i Bernard, tradueN
eiú de .Antoni Palomero
EL AMIGO TEDDY
iiixosissima presentac/ó, des coral ,ou de Butbena t Gir-

xa

ttCs.75 cm.
Pies. 7'5() m. 2

StraWInsld, Tebalkowsky, Glazon.

../

que Oplarala SU corazón

l'erszo; raoidamente las desaló.
Ai e/re no.1:, de la puerta Wu-Fang
'
seguía conversando.
de su voz era mas alta
p alabras que pronuacisban llega' a h clar amente hasta el oído de Ciare'.
-i tkradine que dos remate, maestrol
'l' ed id Lui:g-Sin.
no ha llegado su horaltestaren, su interlocutor—. ;En casa de
IjUi4 el fuego apenas ha debido ems
issar I
•Te davia esta terrible amenaza? Esta
tis enaza
que producia un escalofrío en
curszen intrépido de Clavel.
, OVO, dentro de algunos segundos estos So /ubres Man a entrar de nuevo. Era
todo, que no tuviese la
siener soante
s p echa de que aquel que Oliüs
,i.,ctaft en su poder había recobrado la
"ues tad de sus movimientos.
aniente• Justin se ató de nuevo
o atilad
Tri
lnl,• Irtroo a la columna, de modo que
,32 er
gesto cayesen sus ligaduras.
khfa Isiosss4
awiliärt4t La puerta

se abrió. Wu-Fang y Long-Sin reaparea

eteron.

Iban seguidos de otros

teog chinos.

El jefe de la Secta de la "Serpiente
Negra" se acercó a la colionna, ciemos
ñaudo en su roano un cuchillo de boja
muy afilada.
---) Si hemos

floaerado en matarte—
dijo el—, es porque teníamos uir inoa
tivo que es preciso conozcas!
--;llabladl

Wo-Fang dibujó en su semillanle una
sonrisa de triunfo.
--jEstäs impaebentel Naturalmente',
es muy propio de tu raza. dLos Diablos
Mancos son desconsiderados e irreflea
xivos! Tú mismo, si hubieses tenido un
poquito más de juicio y de reflexión no
hubieras caído en nuestra trampa.
—1Asimismo—confirmó Long-Sin-tu prometida no hubiera cometido la
imprudencia de acoger en su morada a
la mujer que la ha perdido!
Ciarel irguió la cabeza.
—iNo puedo creerosl—deelaró este
con voz firme.
Wu-Fang le observe/ con curiosidad.
--¡Verdaderamentel—dijo éste con
ironfa. ¿No crees que tu prometida se
halla en nuestro poder?
—1Nol Es un medio que vosotros ha -1
häid usiaikd vara intentar aumentar asa

de

gl:?s, desala e:A.1022CM, de
bou esdevenaldr. Escriure al

d13, 6, 8.1:1.111C15.

21, al matl, i

; ildAll de dos onarts de once al
dos tmarts d'una,
4 combato lnternoclenats
Goaton, 66 kr.. contra Ortiz,

72 kg.

I

Cura rapi£14
Cada »fut. a

los

don.

AR NICIDA

DIJous.

dIssabtes, Mumenges 1 rest!us, malinee, a das pulirla de cinc.

Tots els dimarlie, rnatinee a
prens pupulars económica, a dos
quarts de (matra.

pil
*d

RABEE].

`raiço4IttA,saltv,28
diE6, • Farinacio •

.....

•

1-n.teressant!
Les existències de calcat de la fabrica

i

SIMON C.°
les vendrem al DETALL i als baixos
preus amb que han estat valorades
en fer l'inventari
abans de la guerra havia venal mai ningú
a tan baixos preus .

LLULL, 21

meeames ese.
Cij regami

Joya

2.3 anrs ben Irrindsal

nam. 2554, nata. eses Estu-

Qpy3 Dlunienge.

111

Lonaaa.

(Darrera

el Pare)

seeuemefirneemaem.

E.2

le +O x 4.'0 cm.
1P3Itraise.uPO Da.

PER A TEEILAZES
Materials arnsat ab urniant exclusivament
JOSEP ESTEVA I Cia.
Portal de ¡'Ángel, i 3, pral. :: Teläfon 334I-A
ISAIS,tELONA

Fabrica Sarri:s

Folletín DE LA PUBLICIDAD

A cada representneld, el-s (Manes
ACZJOATES, ECUYEAS, ECUYE-

PAUL

Pa e esig lis Graola,
Aval, dIvenares, lo, a dos cplarts
de sis (555 maneó), recital de fil ann, per la notable plantsta Ftptia
lICIC arnb alomad del gran orpt,
I5 laceradas. Prauera par'. "Las no- id
ei daS de Flgars", ulertuta, Mo01
tan: "Maestros cuota -es". cpantet,
LI
-Alaesiroa cantores", Ei
\'çVtier;
U mercara, Waaner. Amb e/ gran Or',echar,
Srmana pan "Pne y ruca en la masor-, itdCil.
ei
"smnaia" en fa, lieetnaren. Pepida
Rels. — Terrera pall: "Pultätine • •
6 De", fiarla,' inainlf; "Papi:lona", la
Ole-Olsen; "Jarilln sous la plue", Ile
el DebItSy; "1111 alai ridao". Alen- •
ei delsSben Llszl. "Allogro apassiona- •
lo so-, Sala! Saeria, l'enea( Reir. —
CC Denla, clissabte, a dnA infame de sis le
comer( exlreordlnarla, e Case •
ti gran
Cani:ons ruines, per la eran so- u
13 de
pran Ilriee - clraublItea Mirla i lo Olor- RI
lbrel lbe r 0 01150 ' la
113 teuse de 1Mpera dc moseiiin, qde
all "Volca",
llitra les raiiçons
FI
"Stleuks Catan", "La guttare" 1
"Les Tzlganes talases", can t ara
teressants obres de Maninscnko,
n RachmanInott, Glnika, Ilutnnsteln,

cou subserlt

comptAbilitat, corresponclAnct2. 1 ora-ala/sacie comerclal,
connixent el fraSeeS 1 Van-

fina 1 CLOWMG.

e
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Avui, divendres, larda, a dos
quarts dc quatili. Dos escollits
sartas de pilota a cistella. Nit,
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--tegia la seguridad de la guarida de Ropa
Llng.

logró su objeto en el prea
Viso momento que llos chinos se lanzdj,
brin sobre el para sujetarlo. La puerta
se cerró sin que lograran su propósis
to.
Ahora so hallaba en plena calle, pros
tosido por lo s . viandantes que circula-4
ban a su lado. inconscientes y atareados,
Pero no era ya en él que pensaba. So,
lamente la imagen • de Elena ocupaba
SU pensamiento. Delante de sus ojos no
tenía más imagen que la de su adorada
a punto de sucumbir en la muerte ma
terrible.

¿Llegada a tiempo para salvarla?
•.s
el granero, la llama eeguta propasa
Ondoso poco a lomo. El paquete de fi- a
liras acumuladas junto al fósforo se bao
liaba ya ei completa combustión.
La cajita de madera que contenta
aquel chiporroteaba bajo la neeión del
fuego que empezaba a devorarila.
Los adornos del traje hablan empezta
tio n inflamarse.
Dentro de algunos minutos todos 102
trajes colgados en el perchero, junto a
Ja pared, serían pasto de las llamas.
Elena, aterrorizada, tanto por loe
e/t ampones ste hierro que la aujetabaa

•

En

019
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to de la habitación que se convertía al
poco rato en un brasero.
Imposibillilada de hacer el menor
movimiento, en los garfios da hierro que
la aprisionaban, la cautiva vela acercersele la muerte poco a poco. Una
muerte atroz, a la cual, en su cerebro
todavía aturdido, en vano, Elena, un
medio de substraerse,
Por On, a tuerza d2 una gran voluTitad, saltó un grito de loe labios de la
joven.
Pero, detrás de esta pesada puerta
cerrada ¿quién podía oir este d4bil
grito que procedía de una buhardilla le-1
jana que era visitada muy raraments
Pol. los habitantes de la casa?
Mientras ella inteatabe inútilmente
escapar de la lenta agonía que la ames
nazaba, Cdarel, fuertemente atado a la
collumna do roble olacis que ocupaba
el centro de su prisión. luchaba en vas
CO, tambiSn, para deshacerse de d1.13
gaduras.
El único resultado que pudo obtener,
después de veinte intentos tan dolorosos como estériles, fué el qua sus besfos molidos por las cuerdas que le ros
deaban, pudiese moverse algo inäs 114
bremenie.
Clarel dejó escapar un suspiro de dea
Iss,bia dicho III

-
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arerda; los nudos que hacen los chinos
goa de los que no desatan.
Toda esperanza era ilusoria y loca..
Se sentía irremisiblemente perdido, a
/a merced de sus enemigos vencedores,
los cuales, sabiendo la importancia que
tenía para ellos el apartarle definitivaMente de su camino no le dartan cuartel
in esta lucha.
Lo que más le mortificaba era la ¡des
de que hacia un momento, estos cnisczab..es, hablando de Elena, no le habían
mentido.
¿Era posible que la joven se hallase
tanabien en su poder y amenazada con
la rniwrie que Wu- Fang le había anima
alado? A no ser que estos expertos InalA
vador por uno de esos refinamientos de
crueldad que la eón peculiares htibie
sea encontrado en aquellas arnanazaS
un medio de causarle mayor tortura.
¡Y no poder hacer nhdal Hallarse lima
posibilitado de intentar nada, incapaz
do defenderse y de moverse tan eiquie-i

tin, cuando este, de un salto, derribó al
Sudlo al asesino.
El asalto fue tan brusco e impetuoso,
que Long-Sin profirió un grito de es,
patito.
Antes de que se hubiese rehecho de su
sorpresa cayó a su vez.
única arma que
Claret e ,Kió
hallaba al alcance de su mano, un tabibi
rete pesado y macizo, y rechazando con
fuerza irresistible a los otros chinos,
derribó a dos de ellos, que ..odaron por
el suelo..
Luego se precipitó fuera de la habl-i

Ta.

Si aquellas ligaduras implacables quó
Sprislonaban sus manos y sus pechos
huta el extremo de clavársela en
carne, habla, sin embargo, reconquisii
Lado un poguita de liboriad en el cso,
4e Sus brazos.
T'Zo sin gran: dificultad volvió uno ds
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La

Los fumadores a los cuales la drogS
no había completamente entumecido, se.
levantaron sin comprender una palabra
de lo que ocurría.
Uno de ellos quiso arrojarse sobre
61... Este le derribó, arrebatándole su
revólver.
Sin embargo, Wu-Fang y Long-Sin,
vueltos en sf de su estupefacción, sa
hablan levantado y se lanzaron en pera
sectición del detective.
Clarel, redoblando sus fuerzas con It(
voluntad de acabar pronto con esta
había situado a un lado dp
tuaeiún,
la puerta, esgrimicnto con una mano el
taburete y esforzándose con la otra en
abrir la complkgasla carradura qtte,pze

,
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--Sufrimiento; uno de estos suplicios mo.ii
ralee, en los cuales sois considerados,
maestros!
I
—Reflexiona en las palabras que te.
hemos dicho hace un momento—interi,
vino Long-Sin. ¿No adivinas el por quq.'
no te hemos matado todavía?
--r/ no has podido comprender que
hemos querido unirte en la muerte con
aquella a la cual no habrás podido unis:-/
be en la vida?
Al pronunciar catas palabrasi, Wu.a
Fang se había acercado a aquel que el
erela todavía su prisionero.
Y, levantando el cuchillo que 61 er114
podaba...
--HEn el instante que esta cuchillo
atravesará tu- cuello podrás decir qua
Elena se Italia tan próxima a espirar!
Una angustia atroz hizo extremeee.4
Clavel,
' ¡Los miserables liaban dicho la ver'
dad!
Con el arma en alto. el amarillo proa
—1Esta minuto está al caer, Juslin
d'arel{ ¡Y vas a morir al mismo tiempq
quo ella!
La hoja afilada y brillante se aproi
Ximó.
4ba a intru.tkeirsg ea la piel de du4
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ellos, de manera, que la parte exteriat
del puño contrario frotase con la cuerd
da.
Un rayo de. esperanza asome ea sil
cerebro.
'E ¡gemelo que cerraba sal puño, ea'
te juguete infantil que inventó en broa
ma y para distración de Jähneson, eln4
pecaba a quemar la cuerda que el ha,
lila logrado poner en contacto con aquel
pequeño mecanismo.
Mientras qua, lentamente, demasiado
lentamente, las fibras da la cuerda se
consumían, Justin aguzaba ansiosa+
mente el oído.
¡suponiendo que esos malvados 11 5
volviesen de nuevo todo marchaba
maravilla!
Sdbitamente, Clara profirió un grito
de dolor. Al consumir la cuerda, el hilo
ineandecente habla alcalizado la otra
inuñesa, quemándole.
Apretando las manchbulaa, una cona
tra la otra, debió sufrir el atroz supiii
mo de esta quemadura hasta que la dl 4
bula particuta de la cuerda que le iI1,4
movilizada fue coasumdia.
Claret se hallaba ahora algo más ha
bre. Pudo ya bajar su brazo hasta la
otra alano, cautiva todavía, librindola
poco a poco de sus ligaduras.
S.27— å Asl, Puei....sta__getiat_ie

