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L'ocupació de la Ruhr

EDITORIAL.
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FRONT

A del mes passat va celebrar-se a Barcelona una
sectors del Catareunió oit acudiren representante de diversos
tanisme radical. No hi havia entre aquests representants els
Fern constar
d'Arc: Catalana", que no va ésser convidada.
aquest detall, no pas com a retret de censura, sinó solament per
¡teclear el ca.acter de la reunió.
Segons noticies completament fidedignes, els reunida, desr.r.a d'un canvi d'imuressions sobre el tema del front únic naciofront ja
ralista a Catalunya, van recombxer que, de fet, aquest
ENiste ix entre tots els patriotes de diversos matisos . que defenaca ferarnet.talment la mateixa causa, i que no és necessari ni
ient el constituir un Directori de conjunt, ni cap altre

er.vcc
creaninie comú.
El nostre criteri és exactament igual al que predomina en
ts reunió al.ludida, a la qual eren presente—ho diem també per
de la Federació Democrática Naciona•
P recisar—representacions
iuta seabdillacia pel senyor liada, de la Unió Catalanista i de
socl-tat denominada Esquerra Catalana. Si dc_sprée d'aquell
tend han succeit fets proa importante per fer canviar de criteri
Idgens dels elements esmentats, cosa és aquesta que ignorem.
Ter la ito , tra banda ens creiem en el cas de dir, amb tota claredat
¡ami, 1. )ta Ile:altat, que ene semblaria una cquivocació el formar
mixlos i directoris superiors. No hi guanyarien res,
--• entena:re, ni la causa de Catalunya, ni la força dele
nuclis nacionalistes q ue avui actuen.
sigui indispensable
venir ases tempestuosos en que" —

cohesiö entre els agrupaments catalanistes afins. Per
tra .ieió independent i deslligada de cada u respon millor
-e, les unions permanente a les altes conveniències del
-!ee patriótia.
-ivar es coincideix ea les idees essencials, hl ha entre
12nts d'un moviment nacionalista diferencies de matis,
i de temperament. Mentre cada grup conserva la
:?ne.ncia, els patriotes poden afiliar-se a aquell que
K.Va
.• , a llur personal manera de pensar i sentir. Les tendènres:.
n)cediments i el llenguatge que plauen a un sector nacies.
poden desplaure a un altre sector. Si es va a una actuacid de conjunt, amb un organismo que diri g eixi les campanyes
i çue efineixi les actituds% sobrevénen sovint, àdhuc havent-hi
la rnj , Jr bona voluntat par part de tots, els xocs, les incompatibilitats i els ressentiments. Prou s'ha pogut veure aixó en les
.continues unions, coalicions i conjuncions del republicans cepan17». La mateixa cosa succei arnb la Unió Federal Nacionalista
Re:-,clilicana.
Més val, dones, que continui en aquest punt ta situació d'ara.
Cd grup dels que arui existeixen dins el Catalartisme té per
trAT.1.7 una missió especial. La Conferencia Nacional Catalana
a la unió de patriotes que en sortí la màxima latitud.
per-5, que hi hagi catalanistes que prefereixin una
i soparada. Cada patriota ha de triar, amb tota Iliasal polític que més Ii plagui, tot mantenint ben viu el
;le la solidaritat nacional. Els qui defensem l'ideari de
..cia Nacional Catalana no exigirn a ningú que vingui
Vais
1-..3e per força. Aquells que trobin més ben interpretats
per nitres agrupacions, faran molt bé restant
una r.

noJtre criteri en la ctilesti6 del front únic. Per nos. ront Unir esta en la coincidència del pensarnent i
, rnú. Mai no havera entäs el front únic com una mecoalició permanent, que tindria malta més inconveno las avantatges. No volem imposar als altres el
:ni. Paró sostenirn el dret a obrar segans el nostre eriCatalunya ens jutjar:i a tots. Creiem que nosaltres
un bon balanç en el judici.
Ire=;a7zat.azza ar.--raemaxusetrez
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ra meada Ea-

miar readieLnaliata ha quedar constifi' d r a te aegilent forma: S'reeinient,

sep Janyent; 'rice-preside/a, Salvador
1'aaliorO3a; rerrefari, .lose Al. Marqu,'.8;
tÄre-te , retari, loteo 31. Tekrider; treacre r , Jsainim Isrtm; recala: Co.rlea Baeli,
*han
Janen-, Ramon ifanfanyd, nteui lfir.
P.I primer oe,xd en prendre ponnennió
del, e j,ereeo fov el de trametre tu En Jai,
me de Borbd Tatilteri6 m,11 entaiduata,
tent ”910 por la restaurada de la CMrerailat rata/ano autónoma.
Tumbé Asteria relearar el diumenge,
• un tintine de protesta contra la diop stici4 tfL,, P'atcatella auprimint la Icgla
de Sant Tomje 3 ser rerspter nnremeni
1.1 imp lantirió de. Eautenontio neir^reiCATA LANISME PRACTIC
PaPalar a rtmanart rafelaaieta La

Tralla g'hp cfert amb bell rceultat per

a la te cvlacciä
eorrecri3 al catalä
tog g aisa de restartats q ue a egurst
Seran remeso'.
Relea tic; un altre es e rayle de cataramame e r derie. Ezemple que rabieta que
1.9sit per totra lea radial, S aniffiq uea de diefriete , /ea quala, amb una orla:ad:y(1d adegitada, podrir» prcrip:tar la
mialas itarrió de la ciuta1.

M ITIX0,8 D'EROUERRA CATALANA
L4 Jo acatut

de rEegtten•a Cata7ala
fiVereele 04~ itafiemeció

mlarmarsinnria="maurrammil
narionalidta republicana, a lea tegüents
crtitata:
Cutre 7t'acionaliatet Sane Nora, per
asui. dirsabte, a Ica deu de la estila.
A tema Colon, del carrrr de Cordera,
pe/ dia 27 del corrent, a lea deu de la
velPa.
Centre. Nacion a lista n ep ablieä tral
Clot, per al dia 28 del arrea:, a lea onza
del molí.
Centre Ilepubii, a Dentoerätic Federaicta , del p oble 27cu, pel dia U de fcbree, a les anze del metí.
.41 Centra Noeionediata Rang Nora
parlaran, entre nitres: Joan Pujol, Bemon rija!, doctor J. Boni/a, doctor
Montanyä, Joacp Pou Sabater i N.
Pla i Carrectia.
ACTE NACIONALISTA A
CONSTANTI
Ele aenyora Joarp 3/arta de Segaren i
Pare Civera, en representació d'Acció Catalana, ama dialtabte, a la tarda, parlaran ala patri,tee de Cong ranti en un aote dr propeanda naciemaliata eue
ogOonitga amb férrid entuaiaam.
PERTA PATRIOTICA A
ARENYS DE A/Ali
Dem)., a la tarda, tindrd lloe a Arroya
de Mar, organitzat per lo Jorentut Nacionalieda de la loareis° vilo i Nastia
l'orla, de Barcelona, un ante crliememapa a la !lengua catalana, al qua parlaran ele ',angora DOPIQUCC l'allende, Segre-Bakt i Civera-Sormant.
NOU CONSELL DIRECTIU
Nou Cenad! Directiu de Joventut Nacionaliata de Balaguer:
Presiden?, Xa tics Rabie:.
Vire-pecejdcnt primer, Josep Angcrri.
'den' irgan, RAMO» Balcella.
fieceetari g r ucral, J. Saura Delzama.
Coraplador general, Jogrp Vback.
Vkc-tomptador, Joan Bolinee.
Calme general, Ariete Pujadee
'Mitote . mi, Salvador Bonet.
Vocal,: n'anee/O Betbesd, dimane tie,

itsieje

TALLERS D'IMPREMTA

BARCELONA, dissabte, 20 de gener de 192-3

1451-a.
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L'actitud d'Anglaterra
Un deis

aspeetes mes Intlities-

sants de l'actual moment europeu, es el de l'actitud de la Gran
Bretanya davant el descabdella-i
ment de l'acció francesa a la con-.
ca de la flutr. De bon principi la
Premsa anglesa manilestä el seu
desacord arnb l'acció de Frana.
Posteriormente, es produf en algens diaris britänics un canvi
to, en sentit favorable als franceses. Perú els último comentarle coneguts de la Premsa ae
Londres indiquen que en aquest
punt s'ha operat una reacció i
que la Premsa de l'altre costal
del Canal de la Mane g a torna a
mostrar-se hostil.
A qué són deguts aquests canvis? Probablemente, en veure da
facilitat amb qué les trepes franceses ocuparen la nova zona del
territori alemany, sense que hi
hagues els greus esdeveniments

que temien, feren pensar ale an,2-lesos que potser les coses anirien una mica millor del que havien cregut. Tanmateix, da resistencia passiva d'Alemanya ha

portat aquests darrere dies greus
complicacions. La nova baixa del
mare i els perdis de guerra que
apareixen altra vegada a Europa,

han ocasionat una recaiguda de
l'hostilitat anglesa envers França.

El corresponsal de "Le Temps"
a Londres ho diu usant eufemismos, perd ho deixa entiende° ben
clar. "L'espectre de da guerra-

eseriu-- que certs propagandistes gosen a evocar i la baixa sen-

sacional del marc en el mercat
de Londres d'ahir, han produit

deturada en el desenrotllame nt de les sinipaties angleses
per la Franea."

una

Un deis argumento que més
gan vetee ara els periodistes
britiraies esi que slan confirmat ben promptament ele vaticinis de sir John Bradbury, l'economista angles que forma part
de la Comissió de lea Repara-

veieu?, venen a dir eis
diaris anglesos. L'ocupació de la
Ruhr portare una fortIssima re -

Mons. Ro

caiguda de la crisi econòmica
dins Alemanya i a tot Europa,
i remourá tots els ea/ius de guerra, -de revolució i desordre que
hi ha al nostre continent. Tal es
tracusaciú que avui s'adreea a

França.

Consideren els aniglesos que
estä confirmara-se llur tesi, o

sigui que el pla francés Id, per
a Europa i per a Freno mateixa, molts mes inconveniente que
avantatges. No neguen als franc eses el dret d'obrar com obren,
Perú (roben que obrara aixi encara hi perdran i que hi perdra
tothom. En veritat, esta fent-se
una prova, i una prova molt arriscada. El Govern francés ja no
pot recular, perqué la reculada
seria el fraräs pitjor. Al contrari, un hit final, fins a traves

dificultes, de crisis i de perdis,
consolidarla enorinement la siNació de França dins el sistema
europeu. Si en aquesta partida

França guanya, els anglesos acabaran per donar-4i la red. Per?)
pobre d'ella si perdes1
A. Pcvlra 1 Vir3I11.
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Converses filo-

lógiques
Agafàvem l'altre dia un diari catala i, a penes comeneada la lectura, hi
trobavem el mot acontrixement; tot segun hi trobarem el met elide). ; tnés
rollt, el mot afro ¡'11. Es en veritat
saiutjús de trabar a cada pas, en les
nostres publicaciens, mots híbrids o purament espanyeis, cont es ara lograr e
acémila. Pera, mes endavent, en un
article en qua es donara compte d'una
estrena, trobàvem una cosa, en opinió
nostra, encara pit'aor que aquells castellanismes: unes ratlles que deien:
"De la traducen' n'és autor En P. S..,"
Aquesta construcció barreera, que
ocorre prolusament en la prosa actual,
és pitjor que aquello castellanismes de
lèxic; perque aquests un M'in els yeti
facils de ranciar repetint un cop i altre cop, en cada can, que tal mot dolent i ha d'Esser reemplaçat per tal altre, per excmple, aconteixement per esdeveniment ; mentre que l'extirpació
de construccions com la mencionada no
pot aconseguir-se amb simples aceptes,
ans poden solament evitar-se mitjancant una formad() gramatical que la
nostra gent esta, en general, lluny de

posseir.
I, d'altra banda, tan natural que sembla que hauria d'ésser que hom escrivis "Es autor de la traducció En P. S.",
i no pas "De le taarkaccia, n'es autor
• re rei
gla ?a.
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Des de Paris

LaA ESTADISTICA ORIGINAL
La trobem al Baluard de Sitges. No
es per Ventura original. Es, peda interessant. 1 des del punt de vista patriaimportantissima, per tal com cercene
per canaixer els avenços o els retroCeSSOS dels noms patronimics i el favor o el disfavor de qua gaudeixen els
watts del santoral roma a les diverses
comarques de Catalunya. La recomaneta. co' i a exemple, a la Premsa cemarcel:
"Any 1922. S'han posat els següents
noms: 8 Jacas i Joseps, 7 Antonis, 6
James i Franceses, 5 l'eres i Manuels,
3 Miquels, u ((ateto, Ramons, Cantes,
Lluisos i Eduards, r Isidre, Ricard, Te'estor, Cleolas, Andreu, L'arene, Jordi, Ramir, Vicens, Rosend, Bartomeu,
Prudenci, Don/anee, Toma Joaquim,
Daniel, Adolf, Nardo, Angel i César.
I, femenino, 6 Maries, 5 Cannes, 4 Reses, 3 Dolors, Me4s i Josepes; 2
Marguerides, 'Maria Tereses, Canecocions i Tereses, i i Araceli, Antónia,
Adelsida, Núria, Enriqueta, Maria Elisabeth, Glória, Filomena, Júlia, Sehastiana. Lluisa, Remei, Herencia, Tuies,
Eusibia, Grisekla, Francisca, Angela,
Maria del Pilar i Maria Rosa.
¿Quines reflexions eso suggereix

Les vetllades del

aquesta estadística sitgetana? En aqucst
petit mina p ostre os lii ha tants de

milers de coLleccionistes de feteses,
gairehé mai originals, el que ce iliurés
a la d'estadistiques per l'estil de la
Use comenten gaudiria de sorpreses
insospitades. 1.—Que els noms dels patrens de les localitats san gairebe aran
i, cada dia més, preterits. Aix6, tanmateix, entristeix Abano un Ignasi, un
Harto/11mi, Vicens, un Tomás, una
Eulalia, etc., sabiem d'ea procedía. Atsb

el notn del pateó del poble, un manrest, un sitgda, un balagueri, s'enduia
el color i fins la ranciar del seu llogaret. a—Que una estadistica completa
anyal, cotejada amb leí altres estadiorieres anyals anteriors, oferiria al colledeionista original Sin bell camp per
a la reflexió. Per exemple, l'avenç i
el yetrocis d'un nora co una comarca
determinad-o s ati un que llangucix, allä
un coet revita; mes en111( un que triemla i un abre que desi.parcix. 3.—Uue
els que pugnen: per la catalanització
integral tindriem un neu camp on intervenir L'euadistica de Sitges, per
exemple, ens &atta Carrnes, Tereses, Pilar., Cte. Noms honorabilissims, sense
dubte, pera, fet i j et, extiiics. En canVi, no ens (lana cap Montserrat ni
Entalla i manes una Naria.
¡Qui cns diu que d'aci a paca anys, a
Sitges mateix, els nonas avui afavorits
no seran substituits pels mis catalaníssitas abandonats? A la o, gala, és interessant d'indagar, pel nom desusas,
qui eón eh pares. ea que mes d'un lector bausa entlerinat la paternitat de
Cesar o de Griselda?...
UN REGIDOR COM TANTS
D'ALTRES
Aix6 ho canten d'Oto:. El ¡ove Din'Sor Vayreda ens ho explicaría millor.
Pera" intentem ho nosaltres: Heu's
un senyor, afortunat en cl sets negoci,
que esdesingua regidor. Diuen que no
sabia de 'liara, pecó tenia tant d'aplum,
que arribava al Consistan i, tot d'una,
demanava l'acta anterior i "la Itegia"...
O be, al &siesta de la seca indústria,
es lela dur la correspondancia encara
no desclosa i, repassant els sobres un
per un, de tant en tant, esguardant-ne
algun a contra-claror, exclaman:
—Qua deu soler aquest simple...
S'esdevingué que una tarda d'estiu,
aquest ball regidor, assegut al Ilinclar
de la porta de casa seva, "Ilegia", tot
prenent la fresca, el diari.
ací que passa
collega amic.
1 li pregunta:
—Què porta de nou el diari, senyor X?
—Pse i Una tartana que ha volcar I
Efectivament. El senyor X, que com
a bon analfabet tenia el diari cap per
avall, esguardava, astorat, el gravat invertir d'una tartana en venda...
L'ESCOLA DE BUKHziFtN
Arrib la salut de Lenin hom juga excessivament. Adés us deien que entrava en estat agónie i ara llegiu que un
consell internacional de metges dictami-

na una salut envejable per al cabdill
vernaelL El cert és que cada negada que
es parla de la mataltia, assrt, solemnement, la figura de Bukharin com la del
designat per successor. Bulcharin és el
líder d'una escala dissident, segons la
qual Lenin, Krassin i cls altres abolidors o reformadors del comunisme san
heretges i uns i tot rettegats. Ara, pera, sembla que l'escota de Bukharin
(regio el seu report al IV Congrés
la 111 Internacional "Les aliances deis
soviets amb els Estats burgesos"), reconcia dues veritats: una, d'ús intern
anoseoeita; d'ds extern. Així,
per exemple, el patriotisme es un sagrat evangeli a Moscou, pera, ha d'ésser condemnat als nitres paisos;
FEstat sovietic pot aliar-se amh Estala burgesos per combatre altres Estala bargesos,
lksprés d'aixa. Es evidcat que els
Estats burgesos poden rielar amb l'Estat sevietic tranquillament. Aixi és
ilalW ¡ l'e!! el?"12.411 414

"Camaleon"
Manimartro, que solia inflamar la imaginació de .tants estrangers en oint-ne ells el nom,
es avui destronat per Montparnasse, i això que el scgon es troha mes baix que CA primer en vist
el nivell del mar. Els poetas, els
músics i els pintors d'ara pugen,

sense cansar-se gaire, en aquest.
N'out Hetice) de París, un xic americanitzat. Un noucentisme de
cultura (laica penetra dins aquest
ambient, molt distint, a fe, deis
Willette, Toulouse-Lautrec I el
Chat-Noir, en les acaballes del

vuit-cents, on una deliciosa Ileugeresa de color de sati dominava.

L'Alexandr2 Mercereau exerceix alli, dins un petit reialme,
una corta dictadura espiritual
darnunt d'una important fracció
del jovent literari d'avui; i es
una dictadura d'un benifet sense preu per a les helles lletres i
per a les hiedes arts, car — oh,
paradoxa I — obre les portes de
bat a bat al pensament de l'extranger, a la literatura de fosa
casa. Ileu's aqui, dones, com En
Mereereau compleix una obra
mes positiva per a l'enaitiment
de Franca, i sense pretensions', i
molt humilment, que aquests

senyors encarregats d'enverinar
eis conflictes entre els públes
des deis llore da la diptemheia en que han estat col.locats

ainb dret a una llibertat d'acció
escandalosa que hom no sap en
virtut de quina privilegis sels
atorga. De quins?
Tres dies per selmana, en el
cafi3 del Camaleon, dins *'austeritat acollidora de les seves pa-

rets enguixades, sota un sostre
que sembla ensorrar-se al pes

dels anys. En Mereer2au dina vetllades destinades a fer cone.ixer la lliteratura i l'ar t deis
altres pobles. II: organitza tamexposicions. pintura, escultura com la d'aquest nostre Juli
Gonzalez qa3 pinta, esculpeix i
treballa l'orfebreria amb laut a
religiositat de sentiment. Les figures d'aquest artista prenen un

relleu de santedat dins l'esculpiment, dins la modeLlació de la
matéria pietúrica; i aixt, vol dir
que, abans de crear-les. ell les
ha viscutes fortament i les ha treballades en el seu espera. Juli
Gonzälaz arriba a la plenitud del
sea art, que les ales dele somni
protegeixen de la vulgaritat. Es
dels que más honoren CateAunya,
ell. La "causerie", vessant de gust

alic i drbeiosa de gracia amb
que d'Aubalh d2 la llaulle Chamice el presenta a l'auditori, encisa
mollIssim.

A càrrec de Schneeberg, sempre generös per als poetes r1,3 la
nostra terra, t'oren tot seguit les
glosses que escrivf sobre ells amb
una ploma 'luminosa de fervor i
amb una simpatia vibrant de coneixement. Els fdu viure, als
nostres poetas, davant del públic culta en l'evocació dols nostrzs paisatges, ara endolcits,
ara avivats pel sol, sota el cel
blau de la nostra terra. Mar!' BeIlini, en francés, i de Curell, en
eatalä, recitaren els més bells
poemes deis nostr2s autors per
al mejor encisament de l'audilo-.
ri, el qual, després, fou encara
mes agradosament impressionat,
si pot dir-se, per aquellos cançons d'una sabor tan catalana
que cantaren En Maga, En Sarto, En Badea i En Bartrés, amh
tanta cura com sentiment. En el

cor de Franca, per esser-hi amada, apreciada i celebrada en tot

el seu valer, visque aleshores
una vida intensa et millor de la
costra Catalunya. 1 hom sortia
del Camaleon pensant: qui ob/i-

darä mai aquAla "C.aneci del fladre", que cantil En Badia i aqtte lis
"Tres tambars" aun canta En
Sarta?

Full de dictad
Ultima paraula al
senyor de Castro
Ahir vaig pistar d'un Ilibre del senyor
Magdalena de Castro. Na tinc nitre remet
Binó tornarme a parlar. Es molest,
Qué hi farem; no aa pos de Hei que em
quedi al pap una última aiirm • ciG curiosa.
Retreta el nenyar de Cistro lo "Pesetama ría cathaca" adreçeda pelo eittalaru
de 1510 al Rei d'Espanya, planyent-ia
deis allmjaments i dele altres abuses qui
l'oren cama propera de la guerra diu
dele Segadora III coba un teatinsoni
la manca de aentit sien/marista, Que atri
Miela a aquell moviment.
Si el =envite de Castro llagues conegut e
cant de "Els Segadora" hauria pegut
traure nitres argumenta del !natal: ot
dre. Efeetivament: a la famosa eanç
diu: "Ara el Hei sastre senyor &ele

rada ens té la guerra—ea gran amad
d'Olivam sempre Ii baria l'arena".
cançó dones, cara la 'Proclamad
cathalica", fa semblant deehrar n
sentiment d'adhesia a le hfonarquin, ma
grat les atzagniailes del Manaren. ra
el ,enyor de Ostro. En canvi cuan ydeduje d'aquesta decleraci6 una cona
eincia contraria al separatiame d'E

Clarta, en particular, i de tatalunya
general, en ericlent que s'equivoca. E
tete ho demotitramn a bastament.
De mes a mes, ignora el »Payar
Castro que gairele.5 tota els moments
derillieranga Len començat auth una cm

inseguretat de lérie?
En el vell ldmne holandés, per ese
ple. Iii ha un verset que canta
"Som una bolas sounesos del Rei 6'1

(Pitar'

I tot cantata alza alela:leen desear-!
1'en's-ho aqul
Carlea Sola:levita
1:10111111111•1131211adteantr21:11"21211a21

La veritable situad
d'Italia
Un amic sastre, que acaba dorr'
d'Itilia cas en Jana tela impressi4
cercariem debacles a les correspond
cies i als telegrames, sounesos a
censura.
Dio el nostre ande, després de 1
nos jurar que no revelarem el seu nc
— Italia no ha trobat la pau ni
sols una promesa de pau ca el tric
del feixistse. Les fetes de les gt s
dies régies, responent al decret de
solució donas per Mussolini. han e
greus. A Näpols, per exemple, hi
hagut mes de vint morts i un cenit
de ferits. El dia primer de mes hi
harer un pänic a tota Italia penqui
deia que el cap feixista hacia estat
tima d'un atemptat. Tau una
alarma Talimateix, el perill no
esvait; racha gent el creu inevitz
Els guardia regis llicenciats s
passat amb armes i bagatges al no
nalisme I els nacionalistes, que són
instrurnent de la Casa de Savoia,
rolen desarmar-se dc por d'un cop d
tat republicà. Cal saber que el fe
Me és tendencialment republicZt i 3
sol/ni mantindrà el Rei fins que li

vindrä.
' Mussolini fa una perillosissima
tica de classes. El seu darrer de
restablint el régim de 'libertas er
arrendaments urbano, ha produit ut
bombori enorme. Mal mateix, l'in
sobre els salaris. D'altra banda, la
1itica d'economies comença ',a da
sense feina a una pila de gene E
sap a on anirà a parar tot plet
L'edifici s'aguanla a base de reví

L'afer del Jut.
de la Bisbal
Per al dilluns próxim, 22 tic
rrent, este assenyalada a l'Au
cia provincial de Girona la

d'admissió de la querella de
da contra don Benito GarMa
inez, jutge de La Bisbal, ami)
tiu de la seva coneguda ac
ció anticatalana.
Informara en defensa de

Poner-Jor ha

L'ocupació de la Ruhr

part querellant l'ex-fiscal
Tribunal Suprern, ex-degà
Col.legi d'advocats d'aquesta
tat i vocal del Consell plena
Uo niö Jurídica Catalana, E
il aadL
senyor don Joan Maluquer

El Govorn alemany pren ntzwes
mzsures 1 eta nliats neves procaucicne: El director dols ferro-

carilla ha robot ordre do paralitzar el trefio. Eis trancases es
disposen a eeiltar t a fugida deis
funelonarls
Han estat clausuraes les su-

cumels del Reichsbank, ce alagel-mis I Cabionea, peró no eta
pogut traslladar un oentlm.
Avul catnesteaarh In incautac16
da !os Duanes, deis hoscos 1 deis
hnpostos sp1;ro al cilebit.

San mollts els advneats
-iXona 1 Barcelona que es prop
presenciar la vista, la qual
des perta t veri tabla expert

per desee el primer cas en cp

ciutadania catalana, malgra
estar conforme amb la Llei
de Jurisdiccions, oxigeix el
nimmst del seu dret, o sigui a
a/tei vigent sigui igual p
tlots
Els ndvoeata i represent
d'entitats sortiran de Barca
d1 ee si tgaiicilk5 41Ule Zriesen£2a4adn1

•i e

Dissabte, 20 de gener de 1893

LA PUBLICITAT

I

FINANCES

AVIS
La DIrereld de la Dental Clases Paalves,
avisa a aquesta Junta Sindical del Col.leD
d'a poda de Canvl 1 Borsa 1 de la Persa
Olida! de i.omere que ha posat en circulada. Els 111010 de la Deuta ArnortItzaale 5
per 100. en11316 de 22 de febrer de 4920,
lins la numeradd segilenti
si Orte A, madero 260246.
" 10. item 78043.

SESSIO DE BORSA
19 de gener de 1923
ISORSI MATI

Raix
70'30
70'45

Obertura Ala

7olo 70•49
A/arants 70(55 70.55
/lord

Tanta
70'io
70'45
6713

"

Colonial!, (755
601166 TARDA
Tanta
la(dx
Obertura Alt
Woo
Interior 7100
7&5o 7c1 .5o 7 0 l0
110rd5
70'50
7o'40
Ataranta 7,550
7050
57'05
Andalusos 56.05
Erro
Censes j6to
tl`5
('leeres T.34 .4o
34'50 34'4o
67'15
07 no
Colontals 67oo
6715
421'oe
Platal
44. 2co
157'75
UzeroPe60-44127•75
r. C. MolroP.11 5Sea 115'e0 11473 11475
17275
112'23 11175
dignes

19 de ¡tenor de 1523
DELTES PE L'ESTAT
j'ente Inter!or 4 0/0 F
Enterbe 4 Se

AVIS
La DIreerlA de la Deuta 1 Clanes restves
arlea a aque‘la Junta sinatesi del Col.legi
d'A g ent de eme( t Borsa I de la Ilorsa.
Onda/ de c omerç que ha posat en circo/ad i ele titula de la l'On/ta Perpetua Interior 4 per 100, emissil de 22 d'egos/ de
1911 nns la narrertie24 seraent:
Serle A. /Minero 2 338400.
" II. Idern 205310.
"
taern 300273.
" 01.mena 115171.
• E. Inern 57830.

"

ROA DZ IY1ADRID
inleriee enripia!, 7105.

Amor/lima. O per 100. 9710.
Exterior. OSOS,
Sane d'Espanya. 58850.
Mern Tus de la lata, 7 2700.
Tobar', 72700.
u :in

" Arable. 4% E
• Arabia. a % F
Obs. Te. J. 1 101101 1921 S A.
S. 111.
P
•
4 jener 1924 S. A.
•
•
*
S.
10295
10330
•
1 ?cree • S. A.
•
o*
B.
10300

Sacreres meteren19 7'7 7 5.
Idem ord b narles, 3875.
Cedules, 1050,
Nords. 35100 ,
Alar:mis,

Libares. 2182.
2. 9/13 /ANCA
Cantis 9. Lorglres. 67935.
Ideal nelgica, 9000.
Mera Espan y a, 23350.

AJUNTAMEITTS 1 DIPUTACIONa
Peste niunimpai S. 1903
1904
7'8'50
1905
1906 Ser. N,
79'75
1506 Ser.
1905 Ser.
79'15
1907 Ser. D
78'00
1916 Ser. D

" 8545

/34 ,133 iSaDM.

•

*

/I

•

0.004.020 p.
O 040,000

"

13.070,000

•

Csbra Credit Comaaal
eiigi Pa p i Ra-oe. 4 1;9.
OSLiCiAC:LINS
BMOa
xier. OVILLt....1.1SdeS
Ser.
•
• 5.. Ser.
° 4. 1 Ser.

• •

Ser. A.,
• B.

O X
p p
• • •
e>

tv

-9-

•

•

França. 69995.
»va

Lopetdaigne, 241175,
Yokohama, 7118.
sel g tea, 7680.
Noruega, 0475.

SOLEFt 4 TORRA GERAIANS
Eariquers
13ITLLETS
Franceses, 45 30 per 100.
MI/tesos, 2500 pessetes.
Itahaus, 3050 per 100.
Betgues, ue . :so per 100 .
Sinsaus, 120 p: /OO.
POrlUßlieSUS. 020 pesselea.
Alemanys, 005 per 2 00.
Austriaca, 0015 per 100.

5125

50/0.

Verme...treta de Cata.unya
Condisnyta general terrols. Catalana

Sidandesos, 7'40 pessetes.
roerla, 1'55 pessetes.
Noruega, 103 pesseleS.
Dinamarca, 111 pesseles,
Rumania. 3 7 5 p er 100.
Estala tnits, 635 pesseteS,
Ganada, 005 remetes.
Areentins. 2'30 pessetes.
Uruguays, 510 pessetes.
CO !lees, 0000 nessetes.
Brasilenys, 060 pessetes.
Bonvlans, 1'65 pessetes.
FU/puma, 273 pessetes
OR
Altans, 19450 per 100.
Onces, 1:400 per 100.
4 1 5 cluras, 17100 per 100.

07'50
Conapailyia barceianess Lleatric062
Ge Earcelona 4 0,0
Catalana Lis 1 Eietat. Ser. E.
74'35
•
• F.
fuetgle Electa'. de Catet e 1 0/0
"
0/0 9600
Bocletat Prudoetora Porteo Motrlue
lIttalitsn y la g eneral TaLaes Id:palee
ACC2060 COMPTAT
Catalana Gas iaitctrle(tat
Canal d'Enceli
- E s Pa n Yi industrial
'gua. Oral. iieleions.
• 1- eme:sal3r inem
Amertea d'Elegir:citar.
DIVISES ESIRANCERES
Frases, 4280.
Id e en 05 i000.4, 11970.
Idea/ behrues. 3910.
'Alares, 2990.

tS0'50

1 nitro, 12100 per 100.
Isabel, 12050 per 100.
Franca, 12400 per 10 0.
LliureS, 31'15 pomelos.

DOlars, 642 riessetcS.
cuba, 140 pessetes,
atextca, oca, 10600 per 100.
l'enmiela. 17300 p(r 100.
Mares, 14804 per 100,

Lires, 3080.
DOlars, 640.
/dares, 003.
Corones, 002.
440Frai NIT
Obertura Oil

Nords

70.30

Alatles

1125o

Bala.

Tensa

70'3)

Mercat de Tárrega

112'5

VALORS QUE NO EST 0 :1 INCLOSOS AL
BUTLLETI CSIVAL AL PRE5ENT 503
COTITZEN A 130110A
)10nos Mnals. Exp05c,6. O
per 100
1700 op.
Barcelona Traction and Ugt
7 per 100, 1921,
10025 nomlna/
Barcelona Trattlon and Lind
7 per 100 Prercrents
107 op.

Al merced celebra t aval, dia de la data,
en aquestd pIaçß, /tan ngit els següents
proas:

i

NAVES P3 1.HERT S. en C.
Nagoelem Iota els COPOSO renaltnent 1 penar 01'6xlm.
I

Rambla del Contra, número g
Telefous 1230-1231 A

mea
,

Yo7k. 40612.

Suena. 177/5.
Portugal, 231.
ArgentIna, 4343.
Montevideo, 3720.
Chile, 39/0.
p erno, 0030000.

0925
75'75
55'00

E.. OraL Tramv.ea 4 0/0

Blats blanes, de 45 a 46 prometes.
Ideas roig força, de 4 da 47.
Ordi, de 30 a 31.
Moresc,
34 a 35.
leavons de 43 a 49.
Alfals, a PI
Preus per 100 quilo!.
Vins del pana de 13 a 15 pessetes.
Ido md'AregG. de 30 a 35.
Aleoboa de IDO a 200.
Mistcles, de (10 a 65.
Anissats, do 120 -a 320.
Preus per 100 altres.
Oli, de 0 . :70 a 7 el quartä.
Otts, a 3 la dotzena.

121111~2=ItEalita.

SOLER i TORRA

•MANS

E RS
A DELS ES l'UD i S, 13, i BONSUCCES, I
BANQU

d ?val

varona artbats, Nord, 9.

EE. UU, geoc
mes de therr.1 (Plata ven).
•
e
not31'50
Citsda ExVeinatiura.

3175
35
34
$8
45

TJ;in

Faves Prat

e

Valenda

47

Pavono Barroco,
"
3erei fi ne
VeCeS de Sevilla
Vera
Escalda Sevilla
Mill
Fstranger

•
Harte
Tlluo

45
49
56

Camama

Teta emiente prime ebn per 100 pollo
O Pe r m e rearl erls sobre carro.
Garrofa nee.sx noca
35
"
Matar e ra
33
• Portugal
"Roja
Si
"Ibiza
25
"
Mallorca neves
25 1,2
DESPULLES
', trines 00encr0 4
27
Serenes
23

Terreres
Quartes
Prea per EVA de 60 quitas.

10
19

Ralo

Mennt.
Seconet

17

Ses0

15

161/9

Vagons arribats, Alacant, 1 (l'ovni.
Nord, 1 de c/vada.
ARADA
•

iciumnsrnsiznont

VALORS - CUPONS - GIRS - CANVI

" 10.

114
103
105

43
58
00

Va"Cdia a r r i balE: Nord, 5 de blat.
Alacant, 5 de Idern.
C4C4101n18
Sane InDa SI,
190
leen
•
1,
134
•
• 8,
1: o
•
•
11.
414
Paleas
•9

Mercat de Calaf
de 25 a 26 peseetes cls 55 quilos.
Oedi, de 22 a 23 els 44.
Veces, de 24 a 25 els 57.
Cultos, de 21 a 22 eis 44.
Patatsa, de 7 a 8 els 40.
Faljna prünera ‚leime, a 58 eta 100.
5 50 els
Se ll o , a :
Segonet a 1050 els 30.
Chilena a O'SO els 40.
Cana de pedra, de .11-1 a 38 la toaa..
Gallinea, de 16 a 20 parelL
Coni'sls, de 7 a 10 Idem.
Pollastres, de 10 a 13 Lleva.
Couins de bosc, a a fdem.
Perdius, a S Mem.
Liebres, a 22 hiera.
Ous, a 2" 550 la dotzena.
I'alla, a 12 ela 100 quilos.
Mea tle 8 a 9 la roya.
Pore, d 375 a 4 la carnissera.

Tertnametre huella 1'1; TI; G.O.
Humitat ientifiarir

de

astarreie, e";

Mreeciii del real, XIV.; calma: TISTV
Velocitat del veut en metres per' 9egola, 1; 0; 3.
Estat del era m'ami sesee sera.
('hasse de /nivel,. Fr.-etImulus.
Temperatura% extrz soes o FIPPbt%

alarline, 117.
3lOoil,ln, 177.
Mínima erran de terma 0'2,
termointrica, 132. Temperatura mitja, WI.
Precipitació famosa, des de les 7 horas
del ¿la auterjor s les 7 llores del di• de
la. data, 00 inilfmetres.
Recorregut del vent en igual temps,

Tyne Prime% 21.
Ilastings, Crarulington, Carro, lieb-

side, 19.
Huevada, Bentiek, Newbiggin, 21.
lj uranope, Pries110.111s, Conselt, Sneris ton, Debbuen Similar, 22.9.
Pelaw Main, 219.
GARBO ala:SEU PER .4. VAPOR
Larnblon, South Iletton, 19.
Borden, Eldon Bast Betuna Itandolph,
Sherburn, 186.
Davisona, Vowpen, Bothal, 133 ,
Tene Prinws, 11.
Ilastings, Crandington, Carrs, Bebside, 10.
Wearinoutat, Londonderry, Thornlea,
Easintgon, Siikswortb, 25.
Bolden, Hohnside, Nevapelton, 219 ,
Ltimbton, West Leversons,
Main, Ilebbrun, 226.
Dueliam Gas Duft, 15.
Tovnley, Miekle, Tanfield, Whonton
I7nsereened, 233.
Priestmans, Consett, Bearpark, Eranrepeth, fledheugh, Peases, Montague,
Sucriston similar, 23.
Any Durham Coking Gusereened, 22 3.

.Any Durbarn Coking Smalls, 22.
CAltle DE COK
Priestmans, Consett, Marley HM,
Teams Patent, 336.
Trimdon, Grauge, Bolckomm, Randolb,
Similar, 33.
Nvveastle, Sunderland Gas (lobo, 31.
Nevvcaatle, Sunderland Diatriet Gas
Mame.

Lid condensada

P X.TZL I CITAT
PREDI; DE 0U B SORiPCIO
narcetona; Daos pessetce cada
mes. Catalunya, Espanya i Por-tugal, 750 pessetes tres mesos;
15 els sis idem; 30 nn any.
Unid Postal: 25 pessetes tres
mesos; 50 elS SIS; DO- un any.
Amb moho de la renovació ansia],
/a Junta directiva de la Cimbra Sindical de Fustes, ha quedas constituida
en la aegiicnt forma: President, En
Ricard Prat; rice-president, En Erancese Minguell; secretan, En Joan Lino OS; vice-secretari, En jan Carbó;
comptador, En Joaquim Plans; tresorer, NV1g-usti vocals, Fa Josep
Pujals, NTsidre Blanco,. En Salvador
Ter/o, En Donulnec Oliva i En Vicens
Ramoneda.

E.

FUREST

Passeig de Gràcia, 12 i 14
Fins al 31 do gener

I;SCOMPTES
Secciö de
Cenyar, 5, 10 l 20 per 100
Sunyora, 6,10, 20 i 50 p. 100
Per a la rua del vinent carnaval es
concediran:
A les rurrosses ertístigues de grans disn,',ecïons no cono:dadores:

Primer premi: r,5oo pessples, de
Excm. Ajuntament; segun, de líalo,
del fabricante de Confetti i Serpentines; tercer, de 5m). dels Tramvies de
Barcelona, S. A.; (luan, de 230, dels
rnagatzems Jorba i Companyia; quint,
un objectc aelistie, de la Societat
tracció de Forastero.
Als catres i ,autom4bils
Primer premi, 5 00 pies,, de l'Associació de Fóndistes; segon, de 250,
dels fabrirants de Confetti i Serpentines; terco., de loe, de l'Excm. AjuntaT A KE A ment; quart, un objecte d'ad, ofert pel
Vi legre 0"/- 5 amo. litre
senyor alcalde; quina una cigarrera de
Cellers AEND & AlARPSTAIVY plata, ofer t a per l'Hotel Ritz.
A les ecerrosses enuneiadores
Primer premi, da ao pessetes, de la
Deuda aiumenge, a les onze del maCon-Tm-aria genera/ d'Autómnibus; eta se celebrara a l'Escola cl 'Administrack') de la Mancernunimt de Catalu- gos, de 230, dels Magatzems El Eanya, catrer del Bishe, La seguna sessió rato; terc.: e, un objecte d'art, ofcrt pela
d'intcrcsnvi del prcaent curs orranit- llugatcrs de carruatgea.
zada per l'Associació de Inc e aciats en Als by nat.,, bieirletes, motos i s2e-ca1's
Administració local, en la quat el cosas b Primer, sama!' i tercer premis, de 250,
150 1 roo, respectivament, de l'Excelsoci Joan Pardo, secretan de l'Ajuntament de Manresa, dcz-nrutilara una lentlssim Ajuntament; quart, quint i siponencia sobre el tema "Bel:reintenta se, olsectes dart, oferts pels senyors
municipals".
Camba i Pich i la Confiteria E. Romea.

LIARE I SERRA
Els nostres selectes bornbons i xocolates competeixeu amb e% de les millors
marques de l'Estranger.
desp a tx:

de Ciencies Mediques re donara En
Josep Grau, tindran 'loe els dies 20 i
22 del corrent, a les set dol vespre,
tractant els tenles: "L'emiasió d'energia. Qué s'entén per radiació. Per'ode,
frmaiiCncia, 'largada d'ona, fase, amplitud, concordança de fase, ressonäncia. Els quanta d'acció de Planck".
El "Centre Comarcal Todos'', en
compliment del que disposen els seus
Estatuts, convoca els socio a Junta general per a l'aprovarló dels cumples i
elecciä de la nora directiva, la qual tinalrä lloc al local social, Anbau,
entres61, denela diamenge, 21, a les onze del mati.
Com a tribut d'admirad() al que fou
president honoran del C. C. T., Vino,
blidable mestre Pedrell, es repm tira als
socis una artistiza fotografia 0,1 mateil.

S'EMPAPEREP1 FIAR/TAC1033 A
15 PESSETES
Font de Sant Miguel, número 4
(Darrera la casa de la Ciulat)
Ahir, a la tarda, va rennir-se a la

sera oficina del Palau de Penes Arta,
la Junta Municipal d 'Exposicions d'Ad
per acordar entre altres assumptes la
data i lloc de l'Exposició de la Primavera propvinent.
Per unanimitat va acordar-se anunciar a tots els artistes de Calatunya la
celebració de la propera Exposició d'Art
el mes de maig vincnt, al mateix local, convenientment restaurat i arranjat, que va celebrar-se l'any passat, o
sia al Gran Palau de la Inditatria del
Parc de la Ciutadella, havent-se fiat
la data de la inauguració per al 29
d'abril proper.
El Consell directiu de y A3sociatió
Barcelcnina de Mestres oficia/s, en la
seca darrera sessió va Frezar/re els acorda
següents:
Celebrar una Conversa pedagógica el
„lia 20 d'aquest rnes, per tramar de la
vinent assemblea de la Federació
Girona, actuant de ponent el soci Llorenç Jou.

Organitzar una excursió a les Caves

EL PAGES

L'Institut Manlico-Vartnageutic celebrara sessi6 cientilica ordinaria el dia
22 de gener, a les onze de la ni!, en la
qua/ el doctor Santinya desenrotIlari. el
terral: "Tractament de l'otitis muja supurada".

LA

Preus de Carbó sobre Randa de Sant Pare, 3
Moll New Casble on La setena i vuitena c-onIerincies del
cicle de quinze sobre Física dels
Tyne
raigs X que a l'Academia i Laboratori
CARDO PER A GAS
Lambton, South Hetton, 23.
Borden, EltIon, Last Llettom, Ranclulph, 256
Davisons, Cowpen, Bothal, 243.
Tyne Primes, 2.1'3.
Ilowards, Bentinek, Nevrbiggin, 24.
Cramlington, Carro, Bel,si4e, 210.
o2.nao PER A VAPOR
Davisona, Cusrpen, Botbal, 2 1 0.

ob eve Lluís Franquesa, /a remesa que ha
fet d'uns impresos contenint normes
per a la implantació del socors mutual i
repartir-los als associats perquè puguin
estudiar-los.
Convocar aviat una assemblea genearal extraordinaria ( per tractar, de la
manera d'atendre les ¿espeses que OcaSionarä l'assetnhlea que la Federació de
Mestres le Catalunya celebrari a Girona vinent, de les susdites normes de sncoesos mutuals 4 d'una proposició que tracta de la incompatibilitat
del, arrees de Conseller de la Barcoboina amb els del Dcganat-Secció d'aquesta capital.

74 quililinetrea.
Observacioue /Articulara, boira.

USliC

Jegociern el cupó del

'MUTE AMORTITZABLE 5 per 100
venciment 15 de febrer vinent

7697; 769'3; 768.9.
ernalanetre zar, 31; 329;

40; 5/.

Alacant, 11.

CEREALS

Rrolloeh 0,
Sdrete.
Pallsat,

Espanta, 27755.
S117053, !SIS.
Holanda, 11765.

63'75
571)0
65'70
76'25
7600

1.

corrent

Corones, SIGO.

5900
59'70
6270
57'00

Franeaa 1444
•
1678

Superfina superior

Vern

9725 ,

p • 1
D
• • • • ß

76
74
63
(17
60 1 91
49 1 69

c0rrent

Ordt

Hora. d'osero/610: 7, 13, 19
ItnrOmetre 9 levo i al nivel} de la alar,

Pies,

Eomta Floret.
" tara, 11,

" m'orine Chnul e s araenline5, 40 1/8.
E xtertor, 75.

6375
01'95
119•25

•

1.4

IMPrida, 096.

Pi'lerZe.s."2'4533.50.
Pre s., 7175.
Deitirs, 1500.
Fran e s 011.00 00 , 979.
Mates, 000.

98'30

• 6.4 Ser
64neetals
Prlocliat ¡Sarna.
1479vis Medina
,Indalueoe . 1.. Sor.
"t.° Ser.
Una. Valencia 14r0L5. 40/0.,

mires
Oteen torea
Menye "
Blanca extra

Idem nelia, 7170.
1,20I0I Aova York, 1500.
Ideen 000 . 9. ¿oer,o.

Saissa. 27925.
Plem No e u e ss a, 27950.
Idem Dinamarca, 207.
Itlem nerl/n. 00875.
Fiera V.rna, 602100.
biem Praga, 4100.
ri,SPRES TANCA

73TO
72'50
7750

calcura E.* 0914
11, 4wemunita:
•

S. A.

(eiern

7300
7270
7850
78'35
7875
78'50
71'75
7715
58'35
88'75
05'50
8075
7200

10.07
" 14(3

•

•

Fans Reforma

752.

Frmes. 4700 ,

•

ISIS Ser.
1000 Ser. E
8551
Deute raaaneta E.. 1892 4 1/1

Mem 4 2 4t2.

" 01 , 144477.
"Ii, Diem 110187.

7110

1911 Ser.
1918 Ser. F
199 Ser, 12
1010 Sc:.
1917 Ser. B
1919 Ser. E

OBSERVA1OR1 IlErregtoLontE DE LA
RAS/CUSMA
OftIVERSITAT
Dia 19 de gener de 1223.

Mercat de LlotjA

COmptat Terma

Dia

1210 82c. ß

C. 66559.
D, Idem 06002.

" E, /dem 12748,
"
idem 5125.
S'avisa per general coneixement.

Cotització oficial de la
-Bcrsa de Barcelona

GA SE TA LOCAf,

COMERÇ

Nabiola, de Sant Estere de Sasrovires.
Concedir LIII pretni de cinquanta pessetes a fAssociació Catana d'Estu¿huata per a un cundas literari que es
propasa convocar.
Itegraciae al alestre

de ktoquetas,

f

A les mascares (rxe.10,res les utlanli!s)
Primer', argen, tercer, quart, quint i
51 35 prernis, de 150, Too, so, 50 , 25 i 25,
respectivament, de l'Excm. Ajuntament.

Dijous visitmant les obres del Temple Expiatori de la Sagrada Familia,
els alumnes d'ensenyanient pr i mari del
Col.legi da Catalunya, amb el seu director senyor Lluis Segaiä, quatre professors i una professora i el director
espiritual del Col.legi doctor Josep Mas,
prevere. Els ansennes d'ensenyament supeder les visitaran en un dia festiu.
L'Associació de dsixebles del Liceu
Dalrnau ha (jornal la visita que havia
de fu- derna, per als prizners dios del
Mea entrant
•-

lEs VILANOVA Lii10,
Organitzada pel Foment de les Ares
Decarativen. avii, a les deu de la nit,
Le donara una conferencia a EAteneu
Barce.oni solne lart i el bon gust. en
Ehabitació de la casa humO, de la qua:
ha de figurar una interessant exldbició
en la propera Exposieió del Moble i
Decoraci6 d'Interiors.
La conferMicia anirà a carrec del
president de Fentitat organitzadora, En
J'alune Mareo, i sera pública.

r7ts-rix1.17-.ANT ROYAL
Saló de Te
cada dra te dansant de 5 a 2/4 de
6 i dinar a l'americana de 9 a 1/.
-

L'Instilut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona ha organitzat la segiient classe de cuina popular, per r. ls
diea feiners, de vuit a nou del ine.;i:
Llista de la setmana:
D:liuns, Ous a la Dubarry.
Dint arts, Rac a llä a la Biscaina.
Dimeeres, (hect de conill.
Dijous, Espinaca amb panses i patates a la Savayarda.
Divendres, Sardines en escabetx i carag,o1 a la Bourguignorta.
‚Dissabte, "Charlotte Creo!".
Avis: Poden assistir a aquestes Iiiçons totes les que els interessi, tant si
són ram no sócies de l'Institut, satiskilt 0 . 25 pessetes per un tiquet que. sens
Mitrara' abans d'entrar a classe.
-La Secció Permanent de Religió i
Culte de l'Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Ilona fa avincnt a
les seres associades que la Idiasa que
se celebrara dema, diamenge, a les deu,
a la capella de l'Institut, sera en Sufragi de n'anima de la senyora Júlia
Faralt (a. C. s.), professora que Ion
d'aquest Institut.
Secció Pertnanctit d'Educaciú i InsPreatamme•emaaaaacieracommaammagesmatensa

trucci6.-Derni, a dos <marta de tina,
iliçó de cuina casolana. El dia i e
felwer tindran comene les classes del
tercer curs reglamentan de Dactilogea.
¡la.

Secció Permanent d'Oeganitzac26
Propaganda.-A la Secretaria d'aquel,

ta secció geoda oberta la in scripció pea
al Rorniatga a Mont:ierrat que tiadli
¡loe a. primera d'atiriL

L'Amulemia Calasancia celebrarà seg..
rsió privada kd propvinent dissabte, a
les set de la tarda, per a procedir a
l'elecció de cOrrecs de la liosa Junta

directiva.

5

La Unió' de Socktaas Chorate i Orfeons d'En Cla-;i va acordar, en la,sembles darreeament celebrada, fer una
excursiú pe r torres de Eiscaia i Arega,
visnant Bilbao i Saragof.sa, la data de
la qual serä probablement el mes d'agost linera
Només pudras prendre part a !a dita excursió les SatiC.25 federados a
la
Cejó. o
A mis a mi,, va. prdar con:ltait
el Consell directiu. de la forma que 3egneis :
President honorari. se nyor Daniel
Samó i Llopis; presidnit, Vieres F nrtuny i Coca; vice-president, Ramorr
aceda Clara; secretaris, Manuel Sala
Pibes i Josep Escaler; treenrer, Salvador Font i Parea; carmtador, Jesep
Vidal Ciurana; ancirme Josep ?dadora
Daunis; vocals, Juan Espert ¡'atol. kicard Domenech, Francesc Amigó, jeans
Morató Escuder; secretari general, Paa.
fel Salvatella

eran g estara Uta
Passate Crèdit, 5 1 7
CARVI CE 121-1.0P:ETARI
COBERTS REil:LAM A 2,

315, 4'50 7 5 P esset6s Servei a la enrta. Abonaments mensuals I quirvenais.

Saló per a banqueta.

L'Agrupació d'Alurrines i Exe
alumnes de l'Escala Municipal
d'Arts de/ districte VIII efectua-;
rio el proper diurreage, dia 21, la
segona erceursió d'estudi amb la
comprovaerd de les altituds de
Montcada i ar,àiisi (ID les aigdes
de la Font del Forro i Fent Pu-,
denta. Pon/ de reunkl: Plaea rrquinaona, a les Sal del mati, per
sortir amb el tramvia de Sant
Andreu. Ratorn, a migdia, des de
Monteada, per 1:c:1-tau:ti del lord,
A Sant Feliu de Gufsole ha oc-,
tat derr.anada la mis de la simph-t
tica senyoreta 'Na Roseta Nort

Poujarnisele, pel cürtegut induse
trial de nostre eita.lat Li J oae
quina Paloma lec - 11 2.
2

CORDILLERA

Vi Nene. 075 amp. lit.
Cellers ARNO a RI ARUSTANT

t

Duna, eh:rae:re dia 2:, findos i oc,
al S.ilat Eaport Club, una Iluida
irle teatre, representant-se ks Clarete,
"Así se escribe la btaturia" i "RoEina
es fràgil".
L'execucisS d'arnbdues comedietes corre a claree del quadro escènic de la
coneguda maitu de la. barriada de la
Salut.
El programa dol recital de mandelina que la senyoreta Natfoiia Vilarct donara ,a l'Orfeó Gracienc, dedica: ala
, ,cis del rnmeix, olejoiS., diumenge, a
les cinc de la tat ..1i, eaaa inlegrot
composicions d'En Mas Barganó. Gen'
ley, Bemba:eta LiaM, Monta Bach,
2-Zarina, Wagner, Sa l art-Saena i Puma.
Actuara da pianista azompanyant la senyoreta Caeme
El propvinent (P.oltenze, a dos Cuarto
de deu de la vet2o, 7ita58r1 Une • l'Otreó
NtItia un inlerez,snt retiral de (envina
romea, 5 eärrese <le la fal.onsa eantatria
Mole. Maria de MourilsaMeff-Kaledine,
que lea e 0 n 2 .1 alls'a gran ¡rit al teat7e
Imperial de Ileseou Ami) diverses cauçons popular» alternaran en el prteralna altrea dels ealehres compositora nubja:tein Muniusrhita. Glinka, Ra ‘ hutaninoff i Strawinskt A l'ea:atar dt:
feo Nürls. Girona, 17a, es despstaea invitaciuus p...x a aquelta selecta vacila.

L'Acadetnia Cala,äneia celebrara Sa.ssid privada avui,
subte, a Ics se', de la tarda. per a
procedir a l'eleeeid de carreca da
la Junta direr.tiva.
Denla, a lee onzo del mata se cel&
brara a l'Escale d'AdmMistraeid de la
Mancomunitat de Catalutava (earrer del
Moho), la s.sona sessit d'intercanvi del
present cura, orranitrada per P.Assoeieei0
de [Alcen e jata d'Admln l.s,mtjo Local , a
la qual el CI.InSOti Jor.n Pardo, secretad
de l'Ajuntamera de Mauresa, desenrotllara una pauancia sobre el tensa "Ilepartimenta maubeioals".

lmumeassaisanneareass

Estufes e le ctri q u e s MAJESTIC i F. A. R. E.

Des da 35 pessetes
METRON

Consum reduit

Plaza de Catalunya, 17

PUBLICITAT

\amommamammucomame..

CIVIL La borsa negra DEL MUNICIPI
Crónica de Cul. GOVERN
—
11 l'entere de l'Exposició del lidie
tura

•1

S'acosla el tempe escollit par a
la celebrac ió de l'Exposiena del

d'Interior& en
Sable i
e Pare de Montjuich. La seva
•ergaiiitzacia avança i es treballa
activan t a les obres on han
LT-se les instaleacions.
Tamb sTiaa manifestat les gacanearrer-hi seriament
res
'algara .=eelers professionals com
Cadeg: d'Artifexs Ebenistes i
Fürneill de les Arts Decoratives. Cosa trae, aa nostra entente sha eaterioritzat pm: es 4a
part intrínseca de l'exhibició,
▪ ,-araeler i finalitat necessaris lair tal que resuiti un ConCeri que marqui una fila important en les Arta del Mobee i a
l'ensenes exereelsi una influencia
daesi va 3 -re els artistes i inaus:r.;1.3 d'aquest ram. Noaal11 que fóra convenient
t a. ,
. d'impressions con•
• elements que pen--hi, un seguit de
ere ale problemes
t tintes que aquesta
te':
ei,laja; caldria
dherses sobre un
alena evolueiú i que laut
a y a: al mör. enier. Del
‘•1 nostre classie ina'imposa, encara
rit. es danguin no,: i d'interés. no
agnaHa eficäc:a
oses ereades en
ebtindre els re: tranecendents
Dei`OraCilS

,

&l

•

.

tgem.

- , a Exposieia se_
eint, va!or.3 ex! s• i per 2.gb
essiari

l

Ufl

!ali d'ester ina i
-. a mesura d'estimul,

.
•

eaia veua i 115
.la p ostra ea de- ar llur ce:tu-1
aaalitat que .ns
nindestes no. lutura Exposicid

aquests ¡arquitecto és considarat com una mena de nosa. Caldria que ajad no fos, que aixb
acabes, puix tot 4 un detriment
do ta intimitat e41 bon conjunt
de les habliacions.
Nosaitres estera convençuts
que las instal.lacions do les cases estrangeres que concorrin a
seran dirigides per
arquitectes. ds ciar, arquitectes
q ue coneixen a fono l'intetior.
dominen la tee,nica del molde i
fine alguns temen gil sentiment
del color. No anem tan lluny ni
pretenem exigir tant; no a tothom de donada la sensibilitat pel
color; per exeraple, perb si que
desitjertem veure un estol proa
nombres d'arquitectes dedicats
al conreu de l'interior amb tela
cura i entusiasme; allavors eta
de -oradors i mohliates hi poi:frien
col.laborar- arnb la seca eficacia
¡'art da l'habitazid hi sortiria
guayan!.
Antoni Eadrines

Als nostres subscriptors i corresponsals
Per les dsficlendes ate:intuir:odes en tot el que fa referencia a
serveis pública a eärree de l'Estat espanyol, d'alegues meses ençà eis citarle de Barcelona ca trobavc-n nairebe ceda di a emb paquets que no tren admesos pala
ambulants de correus, els guata
antegavan que la capsoltat dais
vagons destinats al servel no
ptrenctia dz donar cabuda als pa.
de subseripeció.
. Durant tot equest temes, les
continuades queixes dele nostres
subseriplers, da fora I coreesponsals, enea totalment incítele,
reederat l'esforç que nosaltres
e:mercan/3in.
Sartoeainent, des d'aguastn
sernbla que aguce, sere& res tare nermatitzat, Laventhi a coda líala da ferrocarril mecate de ce:rece/e sufleleete 1 amb
Ja necesteria eapecliat parque
tetes aquellas derelencies dasapareguin.
Ha ceiebrem 1 se'n co:np/aoi•an
e1, Ine•jidors de LA PUBLICITAT
da fora de Carel:luna.
Preguem, per tant, als nostres subsc:• iptera I corresponsals
que sl en e/ suacessiu observen
aiguna deficiencia, ens la facin
avinent pee gosa-hi ramal irrlITIZtlt:

Crónica judiciäria
la
a:xt
. al...este;
...:alment dia la ve. a•!rnirera en
peralas en:ir con! ternas.
i Sitja La rala llar;

AUDIENCIA PROVINCIAL
A la Secció primera 1 per les 1,5;ffais

ATENEU BaRCELONES:
Gonferenola per la comtessa P. de Heerdt
Aquesta dama, que tants esforos consagra a propagar amb
veritatde talent ees idees de la
Lliga Anglesa per a rieducacie
Moral i Cívica, ens ha donat a
l'Ateneu Barcelonés tina interessant conferencia, expianant el
tema: "lleve d'avenir au sujet
dune education nouvelle". El
nombrds i distingit auditori seguí amb interés la disertació, enb • ranl-se deis progressos que, Sr
gons la conferenciant, han assutil. a Anglaterra i Amèrica les
novas prediques eduatives, que,
adaptant-se a lote ele medie- religiosos i laica, salan fel, simpaliques arreu, bandejant fanatisme, modificant l'ensenyança
de la història, inculcan! en los
conscieneties eis veritebles principie de civilització.
Els efectos d'aquesta educad*
clan fet sentir també a les no- !
lentes. Atr.b ella tes generar:ion!
jures sön preparades per a una
concepció mes alta de la vila, 1
els esperits es fan aptea per a
solucionar paelficament i digna
els probleines de familia, i els
socials i internacionals. Selle
aixt pacida existir una Soriehit
de Nacions verament eficaç, i sola
aixf es veurà claranient que no
es precia destruir, sind reediti-.
ear per a obrenir la positiva civilit.Z3Ció.

Fets

•
Diversos

Accident d'aviació -:- Un
pilot mort I un passatger
ferit
Alee un dele aviene que tare el
servei Tolosa-Casablanca, quan
anava a aterrar al camp d'aviacid del Prat del Llobregat, topa
sol Lada ment contra uns arbre a
que hi ha al costal, del carnp.
Lapa queda completament
destroça . L'aviador, Victor Marios (My, de 28 anys, fill de Narbona, resultà greument ferit, 1
el passatger senyor Luquete amb
unes l'elides lleus.
El pilot fou conduil a la clínica del doctor Soler, on so li féu
la primera atta. atalaeradarnent,
les (chiles eren de tal importancia que morí al cap de poe.
Ha estal avisada la seva famttia, liasen! arriba! avui la mare
i Jr. germana dei desgracia! piAtropellada per un auto
Ahir a la tarda rf , f./ atropellada per l'auto flamero 2139 He-,
mei Ferrero Mullot, de 46 anys.
Concluida al dispensari del districte sise, se ti aprecia una félida profonda a la gaita esquerra
El tel. tilig,ue lluc a la Riera
Alta.

Visita a uns esta bliments
be:Miles do la lelancomunitret
Invita! pel president da la Mancomunitat, senyor Puig i Cadafalch, elite el governador visita
els establiments benèfics de Les
Corts de Sarriä i teHorta.
Ei Joc
Ha estat retirat el percate de
joe a lee empreses Societat de
Caçadors, Cate de Novetats, Teatro
j Teatro Cbmic.

Crónica Social
El conflicto del Metropolità

Com anunciaren-1 en l'edició
d'aliir, a dos quarts d'onze del
mati se celebra, al Teatro Espanya, el mfting que el Comité de
vaga havia corivocat per a donar
compte de la situació del conflicto.
Feren fis de la paraula diversos individus del Cuinitt de vaga.
.S'acorda per unanimitat no
entrar al treball fins que l'empresa hagi acceptat la totalitat
de les bases presentadas.
El mittag s'acaba asares de
migdia. Fins beta apeo') de la una
hi llagué davant del teatro diversOS grupa do vaguisles comentan! el conflicte.
— Sabent el Comite de vaga
que l'empresa sol.licitava una
entrevista a:1,h ell, despees del
miting es U:asilada al domicili
de la Conipanyia, la qual ha contesta! que truhava absolutament
inacceptables les bases presene
tades pels vaguistes.
En vista d'alzó el Comitè
vaga ha trarnea a l'empresa la
següent nota:
"Desprea de l'entrevista tinguda entre la Companyia del Metropolita i cl Comité de vaga,
aquest darrer ha acordat manifestar:
A l'organització obrera la Carauteritza la serietat sempre que
intervé en qualque cunfliete de
reivindicaciú pruletärla, i mai no
refusent de parlamentar amb la
be no ens ás
part contraria,
del tot plaent. Per tant manifestem que rnantenim tutalment les
bases presentades, i que si l'empresa no adopta una altea actitud, da inútil que ens cridi norament, a no eaaer que vulgui
lueionar el ceri e..• bi

a

Del conflicto de Calcita
Ahir al mati el governador civil
celebré una conferencia aula) (lea
CUMiSSió de patrulle i ebrers de
Calella.
El senyor Raventes manifeelä
ale periodistas que s'havien pe_
set d'acord en zilg,une punts, ••ls
guate no cemente.

I

de Moscou

El padró de Oldulen

use procedint-se acte'ratni,

Una de les eonseqüencies del
tractat de Repello, escriuen de
Berlin estant al "Journal de Geneve", i de la represa de les relacione normals entre Alemanya i
els soviets, ha esta! que diversos
oorresponsals alernanys teliagin
estaLlert a Rússia. Grecies a la
premsa alemanya , es possible
fer-se cärrec del que pasea entre
els sedante de Lenta i de Trote-len
La borsa negra és una manifestació de les llei económiques
sota un regim d'epressió. Aquesta borsa, nada corn a tal començament d'aquest any, baria ja
existit abata en formes embrionäries.El seu primer estatge, com
aquell qui diu al niig del carrer,
fou disperaat tot segun, refentse porto molt aviat i donant lloe,
en octubre pasea t a nombroees
arrestaeions.
Disolta una vegada mes, la hörsa es reuní de retal en un anee indret. Fzem a novembre. El temps
era plujós i fred. L'especulaele,
pecó, es feia desesperadament.
Finalment hom trobä uu estatge
que, per be que brut, guardava
del mal temps. Es aquf on este.
avui dia instateada la borsa negra. Es la nits pública i la mas
modesta de les borses del mete
No hi ha ni un rudiment de moble, ni un trisa tamburet, ni un
mfilim de conforL El3 alees que
e'hi tracten sin gairebé sembre
sobre or, en moneda o no, que es
bescanviat contra hancanotes
sueques, argleses, alemanyes o
americanes.
A la Rússia sovietica el comerte
deis metalls preciosos es irrte-'dit. Nomas la Banca d'Esiat este
euloritzada per a traelar-hi, anib
el ben ente3 pie nomee compra
i que mai no vrr, D'aef n'ha advingut una competencia entre la
Panca oficial i la horsa negra.Car
la primera te els seus cursos al
desola dels de la horsa negra,
encara que toles chi p s eetaelees
tendeixen a igualar-es. Actualment aquests cursos aensen tin:1
diferencia de 15 a 20 per 100.
a n /15 principals diente eón els
trusts i les empreses est n'asad
Pene el ',amere Mitre depen de la
borsa reara i reclama la lliuro,
fixarM deis preus. Coas a fnts
, '9051 cmcha intentat artificialnmtit de ficar ele cureos lot eohibint la Iliberlet econemira, ele
p iembres privile.giats Iit leerse
negra obtenen benefleia formidahles. Calculal en or. la xifra Waters de la hnrsa sembla poe:
19 a 20.000 cubica diar n s. Perb
convertit en rebtes-paper, agucesta xifra representa milions.

Aquesta bona no disposa ni de
teleron, ni de telegTaf, massa vigilats, ni menys de la radiotelegratia. 1 no gens menys, fet earacterfstie, fixa els prens per tut
Relss'a. Hi ha a la regada dUPS altres t orees negrea a Palal i a
r etrograd, els cursos de les quals
een, POC enes poe menys, els mateixos, abetracció teta de les influencies 1esals, Aquestes tre3
!meses negree negocien entre
elles. molt dificilment, va senaa
dir, donada Hur base illegal. Tee
'legat té un a:re fose teedat Initjana.
La fehleica de la banca rucos
d'Estat, davant de les seves competidores, es que no ~lega els
cursos tot I rajtit dele trusts i
les empreses oficials. Dach l'aproximainent de la horca oficial i
de la negra, ne g ada oticialment,
es dar, però real. Malgrat de tetes les negatives, la Banca
intenta espantar els especuladora
deseare bcoidnam.pra nt i venent
(l
ament a la horca negra. prole-

al repartiment i recollida de Id

fulles declaratòries per a ha fer:e
meció del padró de l'impuit de
les Adules personals.
L'Alcaldia recorda a tota ele
ciutadants !a conveniencia de quil
no delata d'omplir ardacasilis
tud les esmentades tulles 'ir
evitar-se una serie de mole-Gel
que l'Admiaistració els be d'ocasionar involuntariament
ne •
compleixen amb puntual en
exactitud aquell requisit.
El fet de no omplir les
no basta porqué el ciutade
si despercebut al coneixen
l'Administraciel, dones a
practica—com ho dennoch:
constants expedients d'alt •
visions a lote els carrers
la
ciutat hi van ineluInt al ;•
aquello ciutadans que no y e e
nen les tulles, amb l'únic , ihieleee
renda de que si Incorreie aeree
iuntariament en errors qu
tra manera, podrien
amb mejor compditat per a tots.
Visites se l'elmlde
Ha visita! e l'alcalde e pre-'
sident de ea e lluncanilärfa . e la
Guardia Urbana", el de la le-mandad del Coa de Serene . el,
de la Calen Pro-vellesa de " ;eacid muntada de la guárcP,
cine% per a agrair-li
que per a /es calzes de l;
sociacions els lea enviat,
partimeat deis cabals qu ete
atencimas de la beneficen . municipal va entreer aqu
mea
el Cosan Benèfic Soen
•ida

La Tendnela d'Alcaldia
triete primer interessa J •
mentació en dics falaces
a una, en les oficines de
de Guiter, neta. 35, deldos següents, els quals
lis s'ignoren, per a en
d'assumptes de quintes:
Antoni Castella Gracia ). tuena Sehaetian 01:As, Llor.
teMiela Manuel Gobi .. .
berto, Jesep Fornoe Cas; •
Vela Gil, Francese Oliv
dina, Mqueb Seguer
. :•:,c,
2tiis
Francese For! uny, J.
p •
L'orca, Josep Roca Fel ja
Calduch Grifiil, Tomé:,
• 03
&era, Ramon Jorba Dag - •ese
Casals, Alfre
tla Gallera
La cersa
ata a
Catea unya
El presiden: i el Se(
La Unió Sportiva de t
han
visitat e) senyor ateal ..`,11eitant una eilveneid
cures internacional de
titulada -Volta a Cataileo
(Pie
organitza per al propi
: rece
de maig aquella entila
De conformitat amb
•a•laments de la "U. V. E.
eme
etfor
cedire Pi earnpionat a
Cl
que guanyi aquella
Mocione a la
sebe
de Foment
Lavan! la comissió
aent
-renhan estat forraulade,
tes mocione píe linee
:lealde senyor Th0elb, ínter
f. que
es preveixi de la il.lun
-,1 ne-tiaSal,"
cessaria al passeig de
i que es prucedeixi a
'tili.tt
de la par), de) matelx,
les aiglies han arrossen
res; que es procedeixi
Fa
cacee da voreres en
de la Cooperativa de
de la barriada d'En Fa
es procedeixi a l'estay'.
jede d'alineae el del ca
..•
dril' a la part asquee
seig de la Font d'En I e.
1103

que va cufiar a l'uterina Nasurro Cárpio en unes baralles, va compareiner la
Jüana Gua;:alea triaste:ni,
per a la qual va demanar rl fiscal la peManifest dels empresana de dos rne,os i un dia d'arrest mejor
ria d'espectacles
i la indeninitg ai.16 de S.1 pcssetes,
Alsir i davant del fiscal va començarHavem rebut un manifest de la
se a la Secriti tercera la vista de la cauSocietat d'Empresaris d'EspecAgress16
so celara Just' 31 , Gamboa, Ende Pal
tactos dient que, per haver manVi-cate, Fati liur Pallares, Fluollia San
.entoni Vidal Santnieolau, de ca!. la Societat d'Autors i el Sin31a.ias Fecales, Juan Guasch Olivé
33 anys, fou agredit a la fonda dicat d'Acturs al cornpliment del
Ballvé Cesta, acusare coro autois
"La Gula" per Manuel Dorado pacte que aquestes tres entitats
els tres primero i els tres última Mal a nosany, el qual lt causa una fevad . establir, es veuen obligats a
:•ys. La re.-obridars. .S.gens el fosal, els alces
fer neixer el conflicto teatral.
• ni .>
a mea. anua/cuate van entrar a la cainisseria vida funda a la gaita esquerra.
El pacient bu cura! a la casa
"Els empresaris—din el mani.1,1 cueree del Cali propietat del semor
de suors del Passeig de Colomb. fest—no (aran des d'ara cap con1r.a .
i el
emporrant1e'n 1,1G4 pessetes
- renc•v:•::t -se, ni- en inctia.lic i diferente atildes (Vaquen L'agressor fou detingut i conduit veni anib les cumpanyies integrades per clemente del Sindicat
sentir, la casa rana per valor de .5,193. pessetes; i poe a la delegació de Llotja.
d'Adore ni els artistes de variapura nxpressr.. temps després realitzaven idéntic fet a
tata que execulin números adnii'1
aecessari per ar- la leuda D. General Atol, al carrer
eistrats per la Societat d'Autors.
J e!nit i aquesta Iliolie, d'un vsa solo-eure géneres per
Amb contracto o sense, des del
de dominar valor de 22,SSO pes:eres, els quals géne!Muy., els teatres negaran
i errhnla res van Coser trasiladats en antonalibil
Au
Santa Fabia, popa; .9,14.1st,iü, mes de
l'accés a aquesta mena despee• -: : r una per ,1 Euttld a la casa d'En Guasub, a soldat ni:Irtir, I Mauro, bisbe.
'•
Quuranta Lores: Avui, a l'esalésia de lacios,"
1. 1 lb•ricto.
• arbitraNustra Dono deis Doiors. llores (felpos'.
Al i:r van finir les proves 1 aval, a te
Sindicat Unte del Garn de
eta,
TiVOLI:
un • rtvid: De dos guarro de vuit del mea a
deo, ro reprendrä ha vista.
P3In
Un esdeveniment de pors (lipa
Vestir
. :ro (estinatoe
A la f.kreid queda i procaseat pel de- dos quarts de ala de la tarda.
sembla que cariv:ara aquesta ei1 :roben 11, -te d'amolares, va assentar-se al bite-ea
a
tots
Santa Fabiä i Sebas.
Aquest Sindicat convoca
La missa
».11,
L'Empresa del Lec,
tuació. La Banca d'Esta! ha oh.•r•t
.. de gaudi quct Juan Valls Vidal, taverncr de! darels companys i companyes de la unes oficines a la mateixa boinai corresponent al prec
m àrtirs, color vermell.
eH les i
rer del Hocoteil, croe va realizar-les a
Curt de Maria: Atan, Nostra Dona de secrió de sastrería i modisteria
negra, amb un mixer i una 5.`- ses fanillics de da nos
Ji per 1:11e3la Gula, a la camilla de Hereda.
a la junta general que so celeun a g ent d'arbitris de l'Ajuntament. El
eietat, Ita oretanitzat j. .
rlyora enearregaila de remitir les
.3
per ell
Adoració nocturna: Avui, turu de,Sant brare demà, dia 21, al local del
va detuanar se'l condeinnes a la
ses de patinatge sot
emminizacions. Tammateix
.•ernenlal
Miguel Areängel.
dia d'arrest
Sindicat lecie de /a Fusta, carrer una confessid de derrota per part començaran cl ven,.
pena de das meses
N'Unes en sufragi de he ällilaCS del de San! Pau, número 85. L'objeca que anava
cinc (Tutea Liessetes de multa.
del govern sovietic. Incapaç d'Un- dal 22.
Purgatori: Aval, a la sera empella, Es1.1alicit d'una
te de la reunió es nomenar la
• Per aquest motiu
• :neta:
pedir l'especulaci thure, s'estarASSEsiYaLetatENTS
PER
AVUI
codal 115 (Gräcja). Torn dc Nostea D. Junta administrativa i tractar de
d'avertures i
obert feil alaunamenl
a reglamentar-la a cosna
ea
per
AUDIENCIA TERRITORIAL
ea del Perpetu Socors.
Cam si l'adiversos assumples generala.
que ja es quasi cobert,
de molles concessinns. Les elee!cl d'una eaSala primera.--No te assenyalament.
guren
els mes coneguts 1 .18 de
cumstansies s'estabilitzaran; la
.}10101..1107.111,0MTER
.. "pugilato"
Sola erg-ene.—Hospital Menor quanhora negra, per), perdrà una la aristurecia barcel et'•
del
¡adulas que tia. 1) l'ere Otee, contra C. de
Les Iheous de ska
dooart
enrestigi del Mi no,.,.
b,
..eenent
Nord.
! tif11(1
rgallitzaci
Ac i
Catalan
iss
c o _ naran tots el dies fe !
vant .r ut:
nhg
que no I ors els arSala segona.-29ord. Incident. Senyors
a una da mate Del
autat
,Un aaci i tienitri per Segeruesti, contra D. %%anemia/a N.
n• estila encarregats ,
e esa
s snr.s
i
t d ::o
,
•-• gran uspecte, preei- nitres.
perts
artistes
d'un
1
s'aniran fornau( Inri els posses- de la n'upan) la del a .
a;.
aixh, perque crelem
eebre
sors, allä els miserables; a la,
AUDIENCIA PROVINCIAL
!.. ete es qui hauria de
gel.
burgesos,
a
(treta
els
novells
Serei (primera—Len Drassanes.
• .11 uta en la ronstrueL'escenari
del T.ei
guerra els incapaços i els inforManuel Ctuitudi i altre. Jurat.
-elle:celó (runa casa, colmuntada
la pista gel
tunats.
Damunt
les
ruines
del
coSala
ser,ona.—Oesst.
Tinença
d'Otila
per
El
Consell
Central
d'"Arei6
Catalana"
i
la
Comissiú
d'arpa,
e e . • 1-hi efusivament beis els
rel convertida durant :.•
ureeede
munismo soné-tic un Esta! defor- desee en un espländie
nitzada convoquen per avui dissabte, dia 20, a les deu de la
e'i' -menta necassaris, es al robatori.
detat
Dach
un
me
cerca
estructurar-se.
tercera,—Conclusió
de
la
‘ista
vetlla,
Seoci6
i
en
el
domieili
social
d'
"Acció
Catalana"
(carrer
de
Traa
q u e ens lamentem de l'absbncia
de tot el confort
usable
rus
sera,
per
venPI
perill
temps,
de
la
causa
per
robatori
contra
Juan
11.
(algar,
14)
una
reunió,
a
la
qual
són
convidats:
d
'e
q
uesis en l'Exposició projeeeer
a l'objecte a que e
t na.
tura, mes temible que el perill
I. Els representants de les associacions barcelonines adhee
taea. Es que els nostres arqui- Gambay i filtres. Jurar..
le •
E3 segur que la pie:
bohevista...
Acció
Catalana".
rides
a
"
ti
constituirà
des
de,
•
dins
teeles no senten l'interior, no sa-

Noves religioses

'

e

ELS TEA" "TS

Ari

o

ú

pi c ú

ea

barriades Barcelonines

t)

cfi
la

6

lloc
ben fer-lo viure cera ho fan els
arquitectes anglesos, els eterna-

"suplicados"

nys, nord-americans i tants d'altres? A:ab sembla deependre's
Avui,
Ilem rebut comunicata i avisos redacdel fel que comentem, (pian inenys
d'una manera general. Existeix tats en espanyol de les entitats segiieuts:
Crup
excursionista "Els Deeirlits”.
avui un divorci entre l'arquiteeCambra Oficial de la Indtlstria.
te - e onstructor i l'artista-decoraSocietat 31úturt de Mestres Sastres,
dor; aquell mira amb menyspreu
Centre 1 Unió Mútila de Cobradora
l'artista i el decorador, i per
Mosso. de Comerç.
(1) Emires nuestros ratlles ces assaatut em de la conferencia cele En Jaume
?darte, prrz. ident del Fornent de les
Art.; Decoratives, t; anunciada e l'Atebea. sobre "L'habitaeite lame"
=t'I n:1U golf.

II. Els representante de les associacions barcelonines que

predilecte
de lona
Comunicats
i avisos han fet gestione per adherir-se a "Acoló Catalana" o que tinguin
/tes aristeerätiqUa3.

Quinta de Salnt
Cambra Oficial de la Propiciar Urbana.
Associaci6 de Contraetistee d'Obre,

pobliques de Catalunya.
No ele publiquem per no &apear de
Solape pf teadaii-laia

fae

El lector diu...

ei propòsit d'adherir-s'hi.
"Cl :7mrder.,
III, Les Comissions d'associacions en vies do constituid
4 re..
dissabte
es !.
que hagin
d'adherir-se m Aceite Catalana".
Sr. Director:
presentar al (catre
el
IV, Els addictes o simpatitzants ande "Acció Catalana" que
L'acumulacia de rialgers als trena del
es
tinguin el projecte de conetituir associacions de barriada u ele
litoral a primores bocea del matt 1 a Ul- más drama en quatr
distriets a Barcelona.
times llores de fa tarda lis assolit pro- cardenal", en el qua)
Tenint en compte la importäncia d'aquesta reunió, es proa
porciona intolerabbe Que anta esdeiia- icen notableinent el paf ..eretei
EH Miguel Rojas, i Ins prim
ga amb gran interés la puntual assistència de lote els convenida.,
XLII en dies de forte pot excusar-se; que
puix que el desig del Censen central d'Acció Catalana" es d'en,
',test teta ela dies feinere, ja pasea la triu N'Angeilina Capere.
Es representaran t..
llestir en pagues satmanes la eallIpleta erganitzacid barcelonina
laceara.
per dictrietes 1 barriades,
No seria test que lote eta diana al. obres que bao assot
n
Les entitats de Barcelona adheridas a Aceló Catalana i les
hura dediquessin alguna paraula a aquest durant la present ten. ;.• ra
són la pesa titulada -es
que es fundin pròximament entraran tot seguit en un perfecta
problema que ateeta a un miel/ imporke
da
d'En
Nandu",
i
de gran activas( SII tt le urdas de la feina patriótica.
test de IlegiJurs/
tuablat, en Si l,. 4111144
.4
Burt:s

y

i

•

k":
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LA

TELEGR AMES

AGENCIA HAVAS
AGENCIA RADIO
D'Irlanda
-

El Govern de l'Estat Lliure den-lanará a Anglaterra
autorització p e r
augmentar l'exércit

Drcsable, 20 de gener del%

PUBLICITAT

D'Orient

L'OCUPACIO DE LA RUHR
1

El Govern alemany ordena al Director de Ferrocarrils
que paralitzi eis transports
Avui tindrà lloc lalincautació de duanes, boscos i impostos
sobre el carbó extret

Es reprén
tat grega a Tráci
Eis contingent
halenics su meli
setanta mil
mes

Son tancades les sucursals del Reichsbank de Magüncia
Coblenç
Defendí') del director de Finances :: El ministre alemany de Finances
Alt Comissari :: El partit obrer americà aprova l'ocupació

que les tropes gr e gues desea mostniej
na gran activitat. Els evalineeng,

Londres, 19.-Segras el *Dnily Er

presd", en visita de rentar.' estat de coIrlanda, el Coceen de l'Estat Hin' re ee repelas de selliaitar del Gavera
britanie autoritzacid per reforçar els
efeetina militara p revirtua a l ' acerd en
-/Cbirlaes.vn
e

LES A012.7tIXAG11.3 ANGLESE3 A
t BERLIfd I CONSTANTINOBLE
• Londres, 19.-Segens el "Dai-

, ly Mail", lord D'Aberanan deila. aviat el ecu eärrec d'ambaixador a Berlín, essent subitituit
per Mr. Ilerace 'tumbe, actual• ment Alt Corniasari
rra a Chastantineble. Destres de
la signatura de la pau greco-torea, Paalbairada britànica a Cansa
tantinebla serà bubstituida. per
' una legacid.-Navas.
LA QüES3TiO DEL DEUTE Art.-

GLitiS A ilieRDAMErtiCA

:

Wash:ngion, 19. -- La missid

britänica encarregatla de negociar la qüestió relativa a la co n _
sdidaeid del deute angles ha
marxat a Neva York despres
, celebrar akir la scssid de comiat.
I Mr. Harvey, ambaixador dele
Estats Units a Londres, es dingura a Anglaterra per tal d'expo
sar ele punts de vista canviats
a les renniion...-Pfavas.
Londres, t.--Encara que Mr.
Baldwin no hui comunicat res
t des d'ahir respecte de, la seva
tornada, es cre,u que el ministre
del Tresor h;innic s'ernbarelora
dein, dIselte, a Nova York. La
• intertateNc:í de les negaciacions
per pes - e-a-tea a la misal() Mili).nica e,msul t ar arob el sen
vern
prob..,hlemont que
es poiptil arribar a una solucie
la pres ent legislatura, que terpHea el primer de rnar9,
aquest cas, tota vegada que
trasaecu-rer un quant temp3
abano de l'obertura del non Congres norditmerieä, ês prolaable
que el Gevern hititänic continui
paleant, eis Irll op essos dl ee/t
trote al tipus del cinc per cent,
Coro ho y 2 fr:111.
the I I octubre
darrer.
S'as-

t

ue ei presidoeit

Eareling rs:ä a no convocar una sessió extraordinäria del
Congres per tractar de,t la gentelié. Tanthe es fa notar que les
gues comissions han donat prova
'd'un esperit molt amistds.-ltadio.
LA Q'JESTIG DE N/EME!
ELS EtAredS SUSPEMEN ELS
PAGAMENTS
Meatel, 19.-Totes les sucursals dele
¡Banca hsla susp ès ele pagaments. La si. turteiú es difícil Ha augmentat considerableutent Feneariment de la vida.-Sudio.
ELS INSURFECTES HAN oacc.f4ITZAT UN BATALLO DE VOLUNTARIS

Memel, 19. -- Han arribat nous
'Vaixells de guerra anglesos i
franceses.
Els insurrectes elan apoderat
deis voltants de la ciutat i han organitzat un batallé de voluntaris.
-Rad 0.
LA MISSIO ALIADA A IVIEMEL

París, 19. - El Govern ha designat a hl. Clinchant, sots-director deis assumptes d'Assia
el ministeri d'Afers Estrangers i
secretan i segon de la Soctietat
Nacions l'any 1920, com. delegat
de França per unir-se a la misal()
aliada que ha do trastladar-se a
Mernel, constituint allí un govern provisional. M. Clinchant
sortirä el diumenge per unir-se
als altres delegats. La missió
marxarà el dimarts.- Hayas.
UN DESAFIAMENT A ROMA

Romí% 19.-El "(nonio:e di Reina"
anunela que el senyor De Viceld, sotopeeretari d'Estat al ministerl de Peaibas, ha enviat els padrins al dimitía
feixista senyor Giuntts, exigint-li reparad(' per les armes d'un fet que el díari DO precisa, peró que ha d'estar reisdonat amb la Investigació que aquest
diputat porta a cap complint mires del
senyor Mussolini sobre els mente incidents de Torf.
El senyor Giunta, per la seva part, ha
desigual tainbé als Stas padrins.-11aELS SOCIALISTES MAXIMALISTES ITALIAN8
ltoma, 19.-A conseqüència dlaver-se
negat el grup parlamentari socialista ma'Amatista a fusionar-se amb els eanninj..
irs. el secretani i el Comité Directiu
gamot grup han presentat Ja dimiasi6.
El grup ha proc,xtit al soras..a.naesit de
Couüti.-kiaved.

1

Berlín, 19 (oficial). - El Goe nes de carbó de la cerca de la Ruhr.
varn del Reich, d'acord arnb l' o -i
La eormissi6 tdcnica ha remes als
pintó del comissari de carbart, directorn de les mines fiscal; l'ordre
ha prehibit als ferroviaria ale- referent a les requisicions, Aquestes
nars que -barticipin en el trans- començaran
port de carbono a França i Bel,
gica. j que •ajudin do qualsevol ELS PROPIETARIS DE MINES
manera a desviar cap aquella PEZI3MTEIXEM EN LUIR ACTITUD
paises els trans carregats de carT'Asen, 17-Eh propietaria de mines
hé.--Havas.
Nerlfn, 19. - Segons els dia; iran estat convocats de nou pel generis d'Essen, el director dels fer- :al Simon.
presentat un sol representant,
rucarries ala negat a desviar cap
a França j Bilgica els trans car- declarant que els propietaria- de mines
bonero, corn liav:en mannt les aupersisteixen en liur actitud.-Radio.
toritats d'ocupaci(5.-HavaS.
Dusseldorff. 19. - El director EL PAGAMENT DFLS SALA2I3
P.L3 OBRERS DE LA RUHN
de ferrocarrils ha rebut ordre
Berilo, 19.-E1 cap de la casa lirupp
del Govern alemny de paralitha arribas a Berlín, per tal de cenezar els transporta.
Els francesos han ares mesu- rendar amb la direcció dl Reichsbatik
soke el pagament dele salaris als obrers
res per evitar la frígida dels fandc la conca de la Ruhr.-Radio..
cionaris.-Radio.
LE 3 CRD%ES A LIADES 11:11/
REQUISA DE ItIrntANS DE
ESTA? CCINPLEXTES
TRANSPORT?
Dusseldorf, 18.-Les mesures diertMag:incia, 19. - Slan fixat a
aquesta ciutat caliclza instituid a t!ss a rordre del dia dahin de
le; personea de toles les naciona- Comissaria interaliada, han estat cziniiials eme posseeixin eavatis i pl/rnentudes agueot mal/ sense cap incireata, ho deciaria al corniasarl de duat.-Havas.
po l icia del seu barri abans del EL MINISTRIZ
DE FINANCES
dia 25. La mateixa invitació han ,ai...Ettia.NY A LA fialia21
Eid Q'iArebut els proplitarlä daintomeLITAT D'ALT ccarnssani
mils i moLoricute,.. Aquests
Dusseldorf, ng. - Els periedies ahttes estan
per
manys diutn que el minisire de TiRadio.
AVU1 COPEAT,z,eAN
CAUTP.9:OfttS
DuS',, e1,2011, 19. - Les ordres
de Falla eorois:tie sobre Ia tocad-

tildó de los duanes. €1 ,21s beateos
i deis impostos sobre el carbt,
entearan denla en vigor.-Radio.
TZAIOANIaNT
LES ZUSURVa S DiF.L
mAtauucia 1 etat..creg.
1:3. --

del ILiclistialik en aquesta cinta', ha Lauert les s t'S
Es creu Irre azin,!a, suenes :al
sera suprimida.-112vas.
Cohlença. 18. -et,lttt clausurada la suciiesal InI liare iie
perri le; ,everes 91'411,-S
diclades per evitar l ' 2VaSió deis
fons ha donnt un. comPiel,
quedaat el (linee a Cohlenea.--'--Ha
vas.
ELS FRANOES0t1 CLISTC.DIET
ELS ArilltkiC DEL BANC

L'IMPEett
Coblença, 19.-Els franceses
han pres mesures per a custodiar els arxius de la sucursal del
Banc de l'Imperi i per a impedir
les exportacions a Alernanya.-Rad,o.
DETENCIO DEL DirtECTDI-1

L'OFICINA DE FINANCES
Dusselderf, 19.--El director de
l'Oficina de Finances ha estat detingut pela franceses per negarse a facilitar els documenta quo
se li havien demanat.-Radio.
UNA NCVA paEurmo
Essen, 19.--Seguns una nota
de l'Agència Wolf, els generals
de la divisiú que es (roba a Brodeney i Altenessen han indicat al
prefecte da policia d'Essen i cinc
industrials del districte que aeudeixin a una entrevista que se cdlebrark a l'Alcaldia de Brode,
ney.
Els referits gerterals preguen
al prefeete que en el cas que els
industrials alindas es negare-sin a anar-hi els fan i conduir
a aquella poblaziú.-Havas.
Berlín, 1 9.-Telegrafien d'Essen a l'Agència Welt donant
compte d'haver comparegut davant de la Comisan) de generals
franceses que els havia convocato, quatre directora de mines de
la regid °curada, els guata expdtaren els molius pela quals ea
negaven a fer els lliuraments
cariz() exigits u persistint en Ilur
negativa, iniciant la prohibició
ordenada pel Govern de l'Imperi.
En vista d'aquestes declara-.
c:ons, els generals franceses intervindran enèrgicament en l'assumpte, informant als referits directora de m'Irles que es trobesein en tot moment a les ordi-es
d'un Consell de guerra.
El propietari de mines de carin) Thyssen no ha comparegut a
la reuni6.-Iravas
EL TRANSPORT DEL GARBO
CAP A FRANCA
Essen, r9.-Ahir forat transportats
a Frantre. ea trena i barcages, 4,000 to-

cruces alernany, senyor lierm,, es
fr,iladari
Muntee, es a die, a les
erneiraltats de la colma de la Ruhr,
Mut-ee que •s'intml.litea allí en caMtat
d'Al! Corns,aei alemary.-Ilavas.

l - I LSWS;Cr.:171r...A`r: DE LA
Durifn.
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,n 1• Irrite elN

LA

t.ILS LLIUP3.11EISITS r:ro ES:3 E-

CiE 1 ELS
Sieri2Lr5T,1

19.-L'A u.±-e la W-Iff anuncia,
respecta de la s:guifieecli; a, tarta ,,aa
irr a la ceoe,,e.a, de illuralm-uts
ci o a Frano i a l'e l e.•,e
•
's
comenetre cenelosus anda
freeZ.2Fue; i belenes que uo u-u,.
. ,.•
per la Cc/rulos/5 de Itcparaeious abano de
1 • 11 de l'actual, uo Iteran re,oucl,,...
Gentil de l'Inmeri.
an. na faran ja més pagaramas derivuts dvlo suedits contractes.n ,t1M.

EL COVEFIN ALEMANY ND
L'EXPULSSIO CELS
PA!SANS FRANCEGOS
oí:mires, 19. -Telegrafien
Derlfrt
(rae als oereles oficials s'asee:ara que
p l Cocerla alemany no prejecta
ol5 d'Alemana-a dela paioans frunimoos i
(pie lo veu cap :notita per prendre tal
mesura.-Aadio.
QutmA ACTITUD pRzripn...,..ra

ELS OCRERS?

Londres, 19. - El correeponsal del
" Dail Y Expr ess " e Dus seld q rtf diu saber
pel director d'una de las prineipals fu/adiciona que Mal que els tramemos coallaquin turbó al lluhr, els ferroviaria ces:sarna en el treball.
El corresponaul del "Daily News" a
Dusseldorf diu, pel contrari, que Es evint que els minaires del Ruhr continuaran treballant, paix l'existèneia de utig
milie, dulcero i do Mara famIlies depenen
del psgament deis salaris.----Radio.
LA C. DE REPARACIONS
Parlo, Co/Mosió de Reparacions, que hacia de reunir-me aquest watt, ha ajornat la reunid fins la Larda.
La gli esti5 del, lliuraments de benzol
per Alemanya a Italia Ira estat retirada
de Tordre del din, que solament conte,
a mes a tnes d'alguna asma/lates d'importancia secundaria, la, renovar-id, del
personal d'une/bes 1 la reeleeci6 de H.
Barthou eran presideut i la del delega:
Italia, Enarques de Salvago-Rage cona
viee-president.
Anglaterra es reserva la secretaria general de la Comiesió. No sembla possible que la Comissid pugui examinar atol
el projeete Malla a les condiciona que
hnurien d'asee linposades a Aloutanya
com garantia de la noratdria.-Ilavas.

L'ACTITUD D'ANCLATEERA
Londres, 19.-Existeixen nones
per d'euro inexacta la noticia segons la qua] Alemanya p enal enviar a Anglaterra una delegad()
per demanar que el Govera bellanie l'Hervir/ami entre Fratien i
Alemanya.
L'agregat de l'Ambaixada alemanya ha declarat que el seu govern eatä perteuSauaeUS Hirartna1

de l'actitud que pelma seguir An-

litats a complir, el diputat comunista

glaterra i que per ajad creta que no sera detingut probablernent fina de1 ma.-Radio.
aquesta qüestió no tindvä Imite
Un funcionari del miniateri
LA PREMSA FRANCESA I EL
d'afers estrangers ha declarat
SUPLICATORI
sobre d'aquesta qüestió que meoParte 19.-La Precisa dedico ILargs cetres França no infringeixi les m,entaris
a
clàusules del tra3tat de, Versa- I a Oarnbra. la turtailnt seasid cFahir a
lles, Anglalerra no té perqb inSo que va passar ahir a la Cambratervenir. - Radio.
i din "L'Eco de Paris", rebassa a tole ele
ineidents OCOCIWUta des de fa mes de 25
urilt miss:o SECRETA ALEMANYA A ANGLATERRA

Li -odres, 19.- Al "Times" telegrafien d'Essen que que una
missió secreta alemanya ha sortit capa Anglaterra per lal de solicitar una lintel-venció britänica
a la erial motivada per l'o'rtpació
de la Ruhr. - Hayas
ELS ALEMANY FAN NOMBROSES DESIZNIIES A AriGLATEMA

París, 110. - Comuniquen de
Londres qee els representants
alemanys continuen fent nombroses demandes de carbó. - Radio.
SAMUEL COMPEtS DEFENSA
L'JCUTOCIO
W:ishingIcin, 19.- En una dis-

cussiú sobre l'ocupada de la
Rol u- en une reunid de la Federal() -Ni t -real Cívica, el ccap del partit obrer it ordamericis Samuel
Gnmpers de f en s at diant que
hacia arribat per Frama l'hora
riefen, a- ele setas interes•sos
fins sur. rehi garanties de lauda

efeetiva ,irls semi abatas.
El pru ,,es or .Innks ha daelarat
ef ite aeria pret . is que Alamanye
oanvies ele täetiea per tal que no
s'utilitzaa !a forra en el prehlerna
de les repara:Mirla. - Radio.
EZ:la CE. UU. 1 L'OCURACIO
lt'aslr s••- Ci (tapar/aneen', d'Ee t at no ra fornioilat
opinld re9 P P I:te de l'ocupacid
fretneesA .1 . la ronca de la Ruhr.
En repe;.ides onsions el (lit
Deparlament declarà que l'Adm.nistraciO .-1(iieelcana reroneixia
els ilm“,nrurn, ti França en ço quz
ea retereix a exoeutar i detsermotllar el Sa u ida d'ardí,. estimant
siempre inonortU fer objeccid (le
cap mena. que co relacioni directa ni indire2iament anob aquest
asstunpt e. - Hayas.
sr. ra NOrIENAT RE.PRESEMTANT NoreD .Mrrt niCA A LA CC-.
NUSS10
REPARAMNS
Washington, 19. - A petició de la
Comissió d'Afees estrangers del Senat,
Mr. Hughes ha presentat un memorialduna sobre l'actitud del representant no
oficie: nordametich a la Comissió
Reparacions, Mr. llagues es declara satisfet dels treballs de Mr. Boyden.
La Cornrsei5 demani aquest informe
perquè avui ha d'examinar la proposicid dcl senador RoLinson per al nomenament d'un representant oficial nord
amera a la Cemissió de Reparacions.
L'INTERVENCIO D'ITALIA
Roma, 1 9.-Referint-se al rumor ejes
culat ahir que Italia hacia presentat
una fGrmula d'arranjaraent entre Franca i Alemanya, el diari "La Tribuna"
din que el Govern italià ha limitat la
seva gestió a oferir els SenS bons oficio entre aquestes diles nacions.-Radio.
París, 19. - M. Poincaré ha rebut
aquest mati rambaixador
dio

LA REPRESENTACIO /INGLESA
A LA C. DE R.
Londres, 19.-Segons el "Daily Claroniele", Sir John Eradbury, delegat anglès a la COtin.SSió de Reparacions, 1:Rizará aviat aquest iloc, essent substituit per Mr. Fisher, secretari pelma-

netn de la Tresaretia.-Ilavas.
Londres, 18.-No se sap encara ale

cercles oficials, quid: deixarà de pertànyer a la Comissidn de Reparacions,
el senyor Bradbury.
Sobre la designació del probable sube
tino, designació de la qual els diaris
vénen parlant anda ius istencia, es diu en

aquests cercles que els tals motora estan desproveits de tot f onament.--IL-

5113.

LA DETENCIO DE MARCEL
CACifiN

París, tea-Maree! Cachin no ha estat detingut escara. La policia el vigila estretament. Es creu que será, detingut ayuda nit.-Radio
Parts„ jutge, M. Jousseljn,
olla informat de l'acusad& contra Cadala. Con que manduca thrtea turma-

suya. De les injeries i de les amenaces
s'bet pausa/ als fets i nombrosos diputats
s"a ,n apaliqat dall5 mes a l'hemiciele.
Ele emnuniste3 havien declarat que desitjaven un escandol. Aixd ho bao aconsegnit plertament tima declarat, deapres
de l'escandul, que ternarun a provocarne un altre.
Ers toolt de doldre que les eessions de
la Cambra pare:fi &ser turbad., per un
grapat d'energúmena. Si existeix un re- .
glarnetat ¿per que no s'aplica?
• Aquesta esperan-les deplorables i ver.
gol:Jacos epa dessacrediten a l'estranger.
Era impossible deixar impunes ele ///a.
nalga eoreunistes-diu 1 '"Excelsior"-1
els actea columna per Eachin.
La aessid d'unir, din un nitre diari, no
eontribuira a ralçar el prestigi parlamentari. i al noatre puta, en Ilezi p se la
retado' d..ls fets esdevinguts una sol-a
paraula naixera als lluvia de tots els
frun.,,,es que no pert,,nebWn al social:ame ni al radicalisme de la guerra reli41 e -5 .nriarsta per-aula sera: "Musso-

ilnI:; Internacirnal ha alterna/ amb la
Miirsen,sa-diu el -Gatilois"-. Els roinuMatts, en veare poldutla llar causa,
reeznpl2enren ela argumenta oratorio per
les baot.mades. ¿Ou ets, Mnasc,liail, -Radio.

NDTICIES DE L'AGENCIA
WOLF
Berlid.

Wolff diu el
que segueix:
L'Ata: Lamis.ii ieteraliada dels ter-

París, 19.-Notkies de 1‘..-äda

a aquella regia seleven a 70 mil

• Illn otorregut diverso, latidems.

gnec tiroteja une pagesoe turca es

ne un.-Radio.
ELS SUPOSIATS INONIENTs
LA ZOMA FRANCISCA

Consiantinoble, ift..--rfaajz
Major de les trepes trance
d'ocupació de eensbantinekle
ga que sigui cert que es prodell,
xin repetits incidente a les
re,
gions del Maritaa i RuraaaS1.
Afirma que, pel contrari. can
absoluta calma a tota la zata
ocupada pels francesses.
En els centres ben inferrA
es desmenteix aixf matett ei g
mer que ha circula!, referect
suposat desembare de trepes s'A
viätiques a Midia.-Havas.
LA CONFERENCIA DE LAIMG
FIA LES 1TI7RANIMGENCIE8

TURQUES
4
Lausana, f9.-S'esiseenra eta
la delegad() turca es negart
aceptar l'arbitratr de la Ledo
tat de Nacions i manUndrä !el
seves reivinclicaciens a.obre
coneixement del Otovern otee%
de Mossul, abans ele signar
Tractat de pan.-Havas.

1.1TUAN!..1 léCe ITECWIEIX
SOSIRANIA DELS ALATS A
MEMEL

1

bromo, ro-En :a sessiS de la Dids,
el president del Consell sesear Galia.
nausktts, ha declarat que Lizsiona
rtc, eeix la so/simula. dais :Fan sobre
Mental i que no acceptarà cap decid
de la Conferencia enkroloalaaliors qm
no respongui a la voluntat de la palle
ci6 Cal pais.-Radio,
ELS PER1T5 FRANCESOS
Parla, 19.-M. Iloolopap4
francesos tie la det,gasi4 a laumetes las
continua!: aval l'erpteleid so re :es einb
tiens del denle i de les capiedse:urs.
Dem:t Boaapard i els eael nts rnraasi
a lausaaa.-Itadia.

LES CaST:tateS A2t-Taa.12 - 71111,
QUEM fatal Prer.1n1111.1AT

jitoris elmeens fa ordenas rembarg
de totes les csisuencies de les sucursals ente ei Eanc du lInsperi tenia a
Maguncia, Wiestaden, Borm i Worn,
i la proeihit, a mes a mes, que aquests
establimenis facin cap mena de paga-

aLasana, 19.-Elan fraeassat
p.
tious. a nglet Izquea enealni,ittra a fe
ranjameat de tat oftesti6 ijuliossul.
Lord Curva:, en una curta ql. k
adreçat aquesta uit a Ismet Pa'sä
per Knut aques t fracas.-Ilases

ment.
La mateixa agencia afegeix despees:

EL TRUSUrtiet. AKEITPLIL
TER.kACIDIMAL
19.-Aqmta tarda abs n:e
brat la pn-sa de pessaeslö del Treses/
arLi:ral inteenacisral crea< per la Co.
inissid da Cosiere internaCional, ,ttis N
presideacis rIeLprtsitient d'aquest, euro
Clemeztel.
L'esaaevitat senyor pronuuel La di,
curs, exposaat els principis tonarneatelt
en qu é est a b.so55 Ire susdita justita,
ció.
Aqueo, digne, no constitueix smrr
luna!, per4 fs una autoritat qu, [-a 44
nouamar arhitrea, per tal que deorests ea.
tenguin en tis asekiMpteS liii&iosos pera
denla.
Iterorda l'orador que la Junta eseeunuemenada amb anterioritat ha rer
litrat ja diversos arbitratges, lee despeas
dels mutis resulten relativament insvin•
fleu a te.
Entre la concurrencia CigUraVtn, eis
Ire altres personalitats, ele represenrana
de QUitae potèmeies adherides a la Ce
tuisoiú de Comerç internacional i pe; tutela al Tribunal arbiu-al que mala
d'inaugurar-se.
Entre ella hi havien cts embalsadero,
ministres i agregats comerchais d'Es•
latn aa, Portu la l. Argentina, Eoldahis:
Costa Ritxt i Guatemala-llaves.

Una alvra informaci,5 dio que aquest
embarg ha cstat ja aixecat.-Ha',as.
ALEMANYA CONTINUA PROTESTANT
Be.-1;n, T9.-L'encarrogat d'Afees de
l'Ambaixada alemanya a París ha confirmat al ministre d'Afers estrangers
senyor Poincare, les observacions loemuLdes a la nota que amb data 12 del
corrent Piara, en nom del Govern de

l'Imperi respecte de la manera com les

trepes franco-belgues prossegueixen !llar
avene i l'eventualitat que les esmentades tropes arribin a punta ocupan per
guarnicions alemanyes.
El susdit encarregat d'Afees protesta en nom del Govern alemany contra'
l'amenaça formulada per França de no
:limar a Alemanya sinó el sobrant
la producció de carbons en els territoris ocupats.-Haas.
CONF ISCACIONS DE MINES 1

DETENCIONS DE DIRECTORS
Berlín, 19. - L'Agencia Wolff

ha retan, d'Esszn la següent informaeití:
Les autoritats franceses confiscaren aquest niel.' les mines
que l'Estat alemany posseeix a
Buer, Wesst Ehrolt, Horst i
Einseeer, ocupant els destacamenta frene-2 sos els punta estrategics de totes enea.
Han estat detinguts i despees
trastladals a Dusseg dort diversos
directora. de mines alemanyes,
entre- ella el conseller superior
de mines d'Atirens, etl de Wester
Holt i Buer i el president del COniitä de mines de Reklinghausen,
sanyor ltaiffeissen.-Havas.
LA SESSIO DE LA C. on
REELEI: e1TrrIarluSIDENT NI.

ES

Paria, 19, - Reunida aquesta
tarda la Comissid de Reparacions
ha reelegit per unanimitat president 111. Barthou i vice-president el senyor Salvago Raggi.
La Comisad() ha examinat la
qüestió latantejada pel Ltt d'haver lliurat el Govern del Reich
als armadora alernanys la quanWat de trenta mil milions de
mares acure donar avis a la Comisan) ni al Comitä de garanties.
La Comissid acordä donar intrucclona a aguda( <hure pergu.e

protasti d'aquest Iliurament da»
van( di Govern alemany.
Es probable que la CO/Di5SiÓ
de Reparaciens examini a peina
cipis de la setmana próxima ei
projeeta dels teenies francetate
relatin a la concessiö a Aleinaa
nya d'una moratòria.
Pel quo fa refertnela a tras'
umpte del repartiment del deutt austro-hongares entre els estala
nascuts del deernembrament
uost imperi, es creo que sexi
ajornat el seu examen fina ri
vendres que ve-Hayas,
L'AMAGATALL DEL DsrdErt
1E0.000.0•0 OMS D'UNA LOCOMOTRIU
Dusseldorff, 19.-Sembla que ha ese
tat confiscat per les autoritata frat
ceses d'octnpuncirS una locomotrin. a II
qual hi havien amagats cent domaran
¡l'Hines de marca, destinats al Banc A
També es diu que aquestes
autoritats franceses kan fet ocupa, Per
destacamente de troves totes les 3Orli"

des deis distinta banca alraiewidar-da•

*LA PUBOCITA11-.
'da Padmissid de la querella en la vista
learesuat-judici contra el jutge d'instrned6
de tQlseera kuaancia de La Bisbal,
aboyar Garcia Carnes S'espera que el
•asare Maluquer. prionunelora nn ein1 raonat ateas forense. Le majoela dels pobles d'acaten partit judiciai
gaviaran mmissions per tal de saludar
ii irenyor N'ahumer i ele nene arom-

Pi/llanta
— En lee e:e:ovaciona de Tosea
ten posat al descobert darreramcnt no
Mur ellas lilI metres de Barcada P er un
SIS uta d'amplada que, segons semhla, SC1,
Ida de defensa en apoca antiga.
e-- El preempost d'ingreaaos i despeo aprovat per la Diputada per retarde' de I923-24 aseendeix a 395,73460

>arete&
--e Al aistrlete de Figneres ha començat, amb molt bons auspicia la caespanys preparataria de les eleccions de
emitan, a Corta a favor del doctor Aupad Pi Sunyer, cl qual p era proclamat
per l'Assemblea del partir nacionalista
mentonera A Girona ele clemente de la
U. M. N. ben aeordat presentar un canglact "propr. A Vilademula es dla que
'Balitara. amb el earacter de narianalhe
•te, el jove lletrat senyor Phi i Carreras.
Paigrenla. En Bertrand semlala que
dadra per contrincant el seayor Dagas,
PERPINYA
Casal Oatala
En la darrera reunió general queda
: monstrturds la Jun t e d'aquesta patriótica
ientatat de la segaeat manera:
President J. Boij4 i Gen ; viee-presiflent, Josep Pabregae; secretan. Pian!
Estarriol; vioe-a.ecretari, Sebastià Perdagt; comprador, ,9, Batalla i N'atrac;
Calzar, Salvadd Mn e eran; Venas: Aynieeta, Pire, Sanye . 1 Palea.
Aquesta noca Junta es prenses fer
grana reformes a la vida poli:lea del Ca-

mal.
/entre ele multa projecte.e qae té figura
01 de la crearia d'una biblioteca i la intensifican:6 de la propaganda nacionaLata.
Tembe s' aata organitzant dintre la
mateixa entitat amb cooperada del sen
am are dmmr'..tio. (me representara el
drama en tres acres "Els des sergen1s
francesos' a bananal del morarnent erre
ba d'aixerar-se en aqu es ta capital als voluntaria catalana morts a la gran
guerra_
En aguas: bocona cooperaran timad
Iran nombre d'clatItats i autoritata pergolnyanenqurs.

de Valencia, ara eärrega geneal.
Vapor éspanyol 'Cabo Espute', de Nova York 1 escales, amb
carrega general. Amarrat moll
del Rebaix. Consignatart, Ibarra
i Companyia.
Vapor norure *Balholm", de
Cardal', amb carteó. Amarra t moll
de Ponent N. Consignatari, Mac
Andrew.
Vapor espanyol "Mercedes", de
la mar, amb peix. Amarrat moll
de Llevara. Gonsignatari, S. A.
de Navegació i Pesca.
Vapor espanyol "Paco", de la
mar, amb pele. Amarrat moll de
Llevant. Consignatari, S. A. de
Navegació i Pesca.
Vapor pesquer "Santa Anna",
de la mar, amb. peix. Amarra/
moll de Ltlevant. Consignatari,
Martes.
vaixells cseapauats
Goleta italiana "Cesare Augusto", en hast, cap a Bona.
Pailebot espanyol "Joven Paquito", amb cärrega general, cap
a Palamós.
Vaixallssortits
Vapor espanyol 'La Cartuja",
amb càrrega general, cap a Bilbao i escales.
Vapor grec "Zinovia", en hast,
cap a Portovechib.
Vapor espanyol "Banana", en
hast, cap a Valencia.
Vapor espanyol "Antonio L6pez", en liase cap n Cädiz.
Vapor espanyol "Berrneo", en
Ilast, cap a Gijón.
Vapor noruec "Manto", en hast
cap a Burriana.
Vapor espanym "Ampurdanes"
amb eärre.ga general, cap a Roces i escales.
Vapor espanyol "Rey Jaime I",
amb eärrega general, cap a Palma.

NOVES

El vapor "Antonio López", de
la Transatlàntica, que havia de
sortir abir en Ilast cap a Cädiz,
no eortirä fins avui, per avenes
a la näquina.
— Arab carregament de coló
s'espera. Oroecdent de Nova Orleans, el vapor ita/iä "Getry".
C.,..1,17..T DE MAR
— La Companyia Transme• Diumenge iaaoat tinguó lloc a la Bi- diterränia ha organitzat un nou
blioteca I'opular la primera seoaa del servei ràpid entre el port de
Carnet d'Llducevia Musical amb al/lelo/as Barcelona, Cädiz i Les Palmas de
Gran Canària, que serviran els
die plano, orgainirzat pel Patronat i
erectora de la Biblioteca i a cauce del vapors "Romeu" "Eseolano".
reputat professor i concertista de Bar- El servei, que sen ä de passatge
i càrrega, es fan, tan t a l'anada
cotana N'Ea-guíe' Martín.
• Comença la sessid arnb una interessant cum a la tornada, en sis dies.
— Procedent de Marsella es
vonferanoia explicativa de 13 3111SICa t) 33.
13133 i les diversos; ecmposicions cabdals ! osperat avui el vapor D'anees
d'aquesta apean, donant també noticies I "Capitaine Paul Lernerle".
— Arribareis ahir els vaporo
biograflimes <lela autora les ubres dela
pesquers "Mercedes", "Francisquals intt-graven el programa.
co" ¡'Santa Ana", amb abunEJ programa master& de composicions
de Hendel, Martini, Mozart i Beethoven. dant carregament de Ihre.
— Avui seeiä pujat al die el
El conferenciant fati aplaudir pel nombras patine que acudí a La semid. La se- vaper "Cabo Esparteet". En bale
gona seseia 1:adra Roa diurninge staust,
xarä el "Juan Abrisqueta".
• M. del ano sana
— Arribare avui, al mate el
•
vapor "Infanta Isabel de Borbón"
de la Transatlàntica, procedent
de Buenos Aires i escales, amb
40.1..SA IDS SORTIR
correspondencia, passatge i eärrega general. Amarran ä al mell
VINT CANÇONS
de Barcelona, passant despees de
desembarcar ell passatge al de la
PER TOMAS CARCES
Barceloneta.
Preu: 3 pessetes
Els serveis aeris EtarcelcDe venda a LA PUBLICIe
na-Palma
TAT, a la Llibreria NacioLa Companyia Aero-Marltima
nal Catalana (Corte, 613) i
Mallorquina, concessionària dele
a les Ilibreries mes impere
transports aeris entre Barcelona
tunee
i Palma de Mallorca, compta reprendre dl servei de correspon
dència a primera del mes que ve,
fent-los extensius al transport
131n•••••n•n
de passatgers i mercaderies.
Com es reeordarä, l'esruentada
companyia va tenir establert el
correo aeri entre Barcelona i
Mallorca, que fou suspès fa allMoviment maritim guns
mesos pels motius que opor—
tunament esmenthrem. D'allavoValeictls entrate res ençà s'han fet treballs per tal
d3 restablir -!o i sentida que dinVapor espanyd "Cabo Carvoei- Ire de poo ajare será una realitat.
ro", de Sevilla i escales, amb càr
Amb l'esmentat objecte han esgeneral Amarra( moll del-rega tat adquirits dos aparells sisteXlebaix. Coneiguatare Ibarra 1 ma "Lloret Olivier", anfibia, que
Companyia.
porten doe motora IIispano-SuisVapor eepanyol "Villarrcal", de sa; guatee triplans Besson LateCartagena i escales, amb càrre- coere, darme model, amb motor
ga general i 86 passatgers. Amar- llispano-Suissa de 300 cavales i
rat moll d'Espanya NE. Consig- dos vaixells de 40 tones amb monatari, Compile:a Transmedi- tor "Daimler" de 35 cavalls.
earränia.
Tant ele aparells corn les emVapor espanyol "Cunera", de barcacions porten aparells de teglandla i escales, amb cerrega legrafie sense fils atnb l'objecte
general i 7 passatgers. Amarrat de que cada cinc minuts puguin
moll d'Espanya NE. Consignata- comunicar amb les estacione firi, Companyia Transinedieerrä- xes. A ms a mes les embarcajala.
cions compten amb material i
Vapor espanyol "Canalejas", genes per transport i remolc deis
da València, amb càrrega gene- avions.
ral i 99 passatgers. Amarrat moll
Segons comuniquen de Palma,
.
il...
d'Espanya N E. Censlgnatare
rd suseht material fou inspeccioempanyla Transmediterränia.
. -Vapor espanyol "Ampurdan", nat a Toulousse 1 a París, on
•
construit, per l'enginyer
er kli Cardift, amb carbó. Amarrat
'"lx,-...caoll de Costa N. Consignatari, cap del servei de Comunicacions
Aèries, ei gime ha emes un dictaI Eemos.
men completament favorable afir
Vapor espanyol "Mahón", de mant que el creu susceptible de
Malló i escale, amb carrega ge- poder reallitzar amb seguretat el
neral i 18 passatgers. Arnarrat servei de la Ifnia aeria entre Palneo)) de Muralla. Consignatari, ma Barcelona, tan t per a
pasi
Amengua!.
• Vapor espanyol "Ampurdanes" satgers com per a mercaderies
correspondencia.
de Roses i escales, amb eärrega
general. Amarrat moll dEspanya
W. Consignatari, Freixas leeri-

Secció Marítima

Vapor espanyee "Cabo Rocha",

LES SARDANES

de Santander i encalles, amb càrrega general. Amarrat tito)) del

Per al (llamear, 21, a lee onza del mato
el Poment Sardanfatie Audeuenci ha or-

Rebalse Consignatari, Ibarra i
enyla.
Yeier eepanyol "Gorgonia ir,

ganitaat una U icti6 de sardanea a la
o!aça de Sant Frunce.; tiiraa da lo

4,

cela GatJaal6altm,

Otesabte, 20 de gener de 1823

ESPORTS
•nnn••-.11372.-

FUTBOL
EI conf Ilota federatIu
La qüestió plantejada entre
l'Europa—.com a presideqt del
Canead provincial—i el reste dels
membres que integren aquest Comite, s'ha resolt en celebrar una
assemblea extraordinaria, que
lindrä 'lec el vinent dia 24, a les
deu de la venta. al local de l'Esguerra de l'Eixanipla, a fi de que
ele delegats que a la mateixa assisteixin, una vegada posats al
dorrent del conflicto, donin la
seva darrera paraula.
Es de creure que la sessió serà
molt agitada, dones sembla que
el promotor de laleaklada" eatä
disposat a que se l'escolti de
grat... o no.

EI

campionat

de Cata-

xador del passeig de °elida. a
'lee cinc del mate per agarar el
tren que surt a les 532.
Els objectes que oferim per a
l'esmentada cursa nostra, estant
ja exposats als aparadors de la
Case Thonet Germans, carrer
Pelee 40, mancant exposar solament els que ens han ofert els
senyors N'Enric Räfols, diputat
provinciatl, i el senyor !tafel López, surnant un total! de set copes, guatee objectes sl'art i una
medalla de l'Atracció de Forastera.
A mes dels premie esmentats,
corrpletem taulbe ami) diverses
medalles, entre les quals hi
ha les dues que ha coneedit el
senyor García Alsina, president
de la F. C. d'A. i les deis socia
del Grup, senyors Miguel Roque
i Jesús /lamen,

aquest hl arribt primer, cosa pro,
blemätica, estará defallit
gotat, montee que el primer arri5
bares tranquil i reposat.
Per això eón dignes de lloan4
ea les curses d'orientació exeure
sionista implantados des de fa
poc temps i que han de reportar
grane [omisos al deport de le
muntanya. Per altea part, agites,
Lis curses d'orientació están da,
cord amb els principis de l'emir..
sionismo, ja que el qui millor
conegui els viaranys de ea seva
terna serä el cridat a emportare
se'n els llorare del triomf, i a
n'això s'han d'enfocar totes les
actuacions: a que l'excursionise
me doni profit a la raga i a la
Patria.
Mentre les curses de mur/lene-a
es converteixin en martes atietie
ques, no alunaren); quan cadavinguin mesurades i d'utilitat
immediata, farero tasca brillant.
Carlee Franz Bordo),

tea les branques del saber, a

l'enceras que l'excursionista aclquireix el do de gente i una cultura moral que el dignifica i el fa
útils als seus semblante.
Dones si tot &ab podem aseolir-ho excursionejant, a que venen les curses excursionistes?
es que es traeta d'obtenir el fi
pràctic d'aquest deport castigant
durame»t l'organisme deis qui
el practiquen? Si no és aixe, quia
cerquen, dones? No es digui que
esperen aconseguir un màxim
d'agilitat per traslladar-se d'un
lloc a l'altre, merqué el metete
pot assolir-se amb l'entrenament
constant i cense necessitat de
condemnar al ces a fadigues i esforços que en llos d'enfortir-lo
el malmeten i desgasten.
Domes, per traslladar-se de
lloc tindrä sempre Inés avantatge el que conegui el camf mes
curt, per molt que l'altre s'esforci corrent, puix encara que

Iunya

Foment ExouralonIsta
La data de dernä pot molt ben
El
Foment
Excursionista de
desxifrar la incógnita del nostre
Barcelona farä, derr,ä, diumencampionat. .
Es molt possible que ea eti ge, dia 21, una excursió al Turó
do Puig d'Agulles, per Molino de
grup A no se celebrin Inés que Rei,
dos partits, i fins potser un, tenle TuróCorbera, Pont del Lladoner,
de Puig d'Agulles i Gelida.
cament, si la federació "nacioSortida, pel baixador de] pas
nal" reclama a Sant Sebastiä
presencia d'En Montesinos. En seig de (inicia, a un quart de sis.
tal cas deuria de suspendre's el
BOXA
partit Espanyol-Avene, com aixl
La velllada que havia de dornateix ho sere Barcelona-Unió
Scortiva. per tenle seleccionads nar-se a l'Iris a base del combat
Charles Ledoux-Alfons Cañizaels ilustres campions a tres deis
res, ha estat ajornada, degut a
seus jugadora.
Tut l'intei es de la jernada que el campee d'Europa s'ha lequedaria reduit, allavors, al par- sionat entrenant al seu company
lit Sabadell-F-.Jrupa, imlubtable- d'ecuric Madi Fritzen, pel comment el que mes eectietació ha, bat arnb En Fred Bretonel.
el seu defeete, En Calle-ares serä
via cridat.
Aquest perfit scrä una dura posat devant d'En Paúl Gabril
mora per a l'equip d'En Matas, d'Artes, campee de Buques del
donce sita de tarde en eompte Rodar: i de Provenea, força conegut del nostre públic pels seus
que el / artit ha de teltir lloc
brillante combate als nostre
Sabadell i que, en revenja
ceiebeat en son dia al camp de ring. A la mateixa vetllada En
l'Europa, tots eis equipiers del C. Sancho, campee del torneig
Centre d'Esports han oblidat cer- del pes Ileuger, seris posat davant
tes contrarietats 'mondes i es d'En Salvador Albert
disposen a defensor els Seta co•lb -0411n
lors amb teta l'eliergia necessäria.
De sortir-ne aires, seguirá El soroll del
l'Europa la marsa dels actuals
polità
campions amb qualques probable
litats d'exit. Un d'epat o la pèrEl professor Loe) ha estudia( Pi
dua del partit el poden inhabili- soroll produit pels vagons del
tar, quasi, per a seguir diseutan) inetropolitä de Londres, utilitzant
el primer Loe de la classifica
un apare!), e l'audiometre", que
ció.
segistra automàticament rinteuEn M grup 13, e/ partit Jdpi- sitat de les vibrazions que es proter-Terrassa reesalta en primer dueiren o Findret on es
col.loca.
Ilue. En aques t encenice es on Segons diu
diari angles, senal'equip egarenc deurà posar tut Irla que el ditunprofessor
ha descoel seu entusiasme per a sostente bert que el seno!! provenia exla seva situaci
ó,
clusivament de les boixes i de les
Es de suposar que la viefeei que la caixa del cotxe funria els soenriurie dones eactuae redes
cionava corn a caixa de ressonencid del seu adversari, fóra dele ele formada principalment
pcl
primers partits de coneurs.
sostre.
decepcionat a tots aquells que en doble
Altra font do soroll molt iml'equip del Júpiter bi teniente poportant es la vibració dels mares
sados mentes esperances. No obs- dele
N'idees que degut a la molla
tant, per tradar-se de celebrar el
atoada que tenen prodaeixen les
Partit al seu camp—que conjunibracions que els eón pròpies.
tament amb el públie, són dos
Aix', dones, per evitar el soroll,
factors importantiesims per a
empleet d'amianto l'espai
decidir els partits—, el Jeleiter s'ha
que hi ha entre el sostre exterior
pot donar-nos una sorpresa, suc cris que aportaria a l'equip ter- i l'interior; s'ha posat un mearassenc les mateixes consoqüen- tant travesser als vidrea, de niaque quedin dividas en dos,
eles que a l'Europa al seu grup. erra
Atildtde-Martinene i Esparnme i al damunt de les rodee s'ha poBadalona constituiran dues viete- set un g uarda-rodes de fusta quo
rice per ale nonienaes en segon refecteix el soroll cap a terca.
L'èxit ha estat complert: el vaterme. L'ente partit que ens pot
sorpendre es el de l'Espanya, on, gó modificat segons aquest
a tenir un deis seus clässies dies positin, no ressona gens i un hoin
grissos l'equip badaloni, els ver- hi pot enraonar d'un cap a Peltre
/p chs podrien mil/orar la seva sense haver d'esforçar gens la
veu.
migrada puntuació.

Metro-

Nona partas de selecc16
Sense quasi donar-los descane,
els nostres jugadora classificats
pels "nado/mis", deuen de trobar-se denle a Sant Seleml iit, on
han de tenle !loe dos partas. un
al matf i un altre a la tarda, per
a escollir l'equip que demä diuinstigo deu lluitar al camp d'Atocha contra l'equip de iterativa.
Els escollits eón Zamora, Samitier, Plena i Aileäntara.
Fets aquests partits, el dia 4
del vinent febrer deu tenir lloe a
Bruseeles el partit Belgica-Espanya, lo que indica que, probaeilement, fins passada aquesta
data no esteran de retorn eis
nostres jugadora.
Un paren CaroelonaZabadell
Dilluns vinent, die 22, amb ocasise de celebrar Mollet la seva
festa mejor d'hivern. el Club local ha organitzat Ull partit entre
els primers equips del Barcelona i del Sabadell, en el (Mal es
disputaran una valuosa copa de
plata.
No cal dir que tal esdeveniment ha despertat un »iteres
grandíssim en tul& la comarca
del Valles,
EXCURSIONISME
G. E. Montean

Avisem a tots els socia del nos Ire Crup que l'anunciada exeur:rió al Gasten de Montsoeiu, que
devia portar-so a termo dentà.,
diumenee, ha quedat suspesa,
poderle no obslant, acompanyar
a la clareara visita que farä la
Comissió organiteadora de la
I nostra Cursa per al dia 28 del
corrent mes. al terreny objecte
de la rnateixa.
Fel liso ge uuniö idra M4 Äts6-

De cultura física

Excurs lo ni s in e
Amb freqüència veiem que venen oelebrant-se, organitzades
per entitats que fomenten l'excursionisme, curses de musitanya, i es per aixe que vine a exposar la nieva modesta opinió sobre aquesta mena de mandestacions que amb tanta prodigalitat s'ofereixen als caminants.
La base fonamental de l'excursionismo es, definint-lo en tole
la valor de la paraula, procurar el coneixement absolut del
pais en tots els seus aspectes i
Aquest es Fesperit que
ha de guiar a les entitats Remedes per propagar-lo i enaltir-le;
tota altea cosa que es faci será en
perjudici i descredit de l'únic deport que es practica intintant
amb la naturalesa.
La sencilla excursió es eh mitji mes que atilden!, per complir
el fi primordiaJ de rexcursionisme, o sigui: exercici, puresa
esplai i instrucció.
Aquests guatee aspectos esseneials de l'excursionisme eón assolits acuse necessitat de convertir-lo en un deport violent con:
n'hi ha d'altres.
De Pexercici que hom fa pu jant collades i teguint earenes,
eree que ja ningú en (Mina; de la
puresa de l'aire de muntanya o
de la marinada no cal parlar-ne,
perque es un fet pales; de resida) si que hom podria ocuparse'n Ilargament, mes la brevetat
de l'article no m'ho perrnetria
en el cas que tedies paraules per
expressar les sensacions agradoses que ens fa sentir la mere Natura al posar davant els nostres
ulls tot allá que té de bonica i poderosa; de la Instrucció le mellen/ lago unä1)
rozolir-

•DARRERA 1-1CDRA
DE L'ESTRANGEER
NI

DE MADRID
UNA CONFERENCIA
CONFERENCIA D'EN
•
FABRA RISAS
A la Casa del P ob 1 e ha dornat
aquesta tarda una conferencia

ELS XINESOS NO HO

SOPORTEN
Canton, 19.—Proccdants d'hm - Nan i
Kwang-St es dirigarxen cap aquesta
capital 35,00o soldats de /es tropes coastitncionals.
Es tem que la designació de per sonalitats militars pr ocupar arrees civils dcl Govern origini sedosos desord
lavas.

UNA MORATORIA A DANTZIC

Ginebra, 18. — El Secretariat
de la Societat de Nacions ha rebut l'informo oficial de /a Comise
sic' de Reparaciones, en el qual
aquesta deduce que es concedeix
una moratòria de done meses e
Dantzie en eict que es refereix a
les propietats ex-alemanyes i erprussianes i la part deis Deutes
públics alemanys i peuesians que
corresponent a la susdita ciutat.
~esta decidid es la re.eullant
de la recornanacid que (du la Soeietat de les Nacims a la dila
Cornissió. — Ilavae.
COMERÇ ITALO-RUS

Berlín. — El representant comercial rus a Pela, Fainstein, ha
arribat a Moscou acompanyat
d'un representant d'un grup de
capitalistes italians per tractar
sobre la constitució d'una societat mixta italo-russa del qual han
estat llançades les /tases a Roma.
rX trust italiä, el capital del qual
es d'un majal' ele tires italianes,
comprdn prop de quaranta ecupresea industrials amb dues centes fähriques. Entre apestes
ha la fährica d'autonnebils Fiat,
les Pirelli, Mossi i altres. A la
vegada es formará una societat
per a l'exportaciö del carleó rus i
es /miné imminent la conclusió
d'un tractat entre el Lloyd Triestti i la flota russa par a la institució Ton servei regular de navegació entre els porte italians I
els ports de la mar Negra.—L. P.
LES ELECCIONS PRESIDEN.
CIALS Al. SALVADOR
San Salvador, t8.—Durant els tres
darrers dies s'han verificat, en mig del

rads gran ordre, les eleccions presidencials.
Ilan resultat elertes per )7°,005 rota
per als e:ir-reos de president i vice-president de la República durant el període 1923 a 1927, els senyors Quinyones
Molina i Romero Bosque, respectivament.—Havas.
UN TERRAT7IER1CL
Malta, 13.—Anit va produir-se una
forta sotragada sísmica, notaut-se principalmmat a Caza—llacs,
C.ZCIDENT D'AVIACIC :-: TRES
r8ORTS

San Francisco, 10.—Un Iiidroari3
caigut a l'aigua, resultant morts el pilot i dos triprdants.—Radid.
EL "'DUO D'AVIACIO TOLO
DIZERTA
Jarcio, 19,-11avent-c asserenat el
ternas, el lineal de navili Leería' sortf
al& el matf cap a Bizerta en un hidraavia aush des

passatgers.
A Bizerta se l'estrenua altir a

les guaira de la tarda pera no arriba, suposintse que féu escala a Carseaa. El raid no
ha estat interromput, sind aulament ajor.
nat.—Radio.

MR. HARD/NO MILLORA
Washington, 13.—El president
ajar, que sofrf na atole de grip, anatinua
millarant.—Itadio.
FORMIDABLE INCENDr A RIO
JANEIRO
Londres, 19.—TI -Times" telegrafien
de Rin Janeiro que ha esclatat un gran
ineendi al cerner de Radrigues Silva. ocasanint perjudicas per valor da 200,000
¡Marea-119U/
COLLISIO EN EL MAR :: UN
VAIXELL ITALIA A FONS
Buenos Aires, 11. — El I :mor argenif
'Ciudad de Montevideo" ha topat molen
mat a netuari del ¡'lata ando el vapor
flan "Eaperanna",
El "Esperanza" a'enfunsa räpIdament
pera pague e.scr salvada tota la tripalacha
El "Ciudad de Montevideo" ha buten
grada 3,14tri133.-113 v33,

N'Antoni Fabra Ribas, parlan! de
"DI moviment obrer i la situad!
Internacional".
Examina la situació en que han
quedat els paisos bel.ligerants
d'Europa despees de la guerra,
dient que Austria está 'ligada de
peus i mans ala financers de les
grans poténcies, Itälia en poder
del feixistme i amb una situael6 económica deplorable, Franoa ene
fregada a una majoria parlamentäria rabioeament imperialista i
nacionalista.
Diu que l'aventura de la Ruhr
está prenyada de perilla, i Alee
manya está minada per disputes
internes, i Portugal carregat de
deutes.
La situació deis neutrale terne
poc es afalagadora, puix eón ver-;
times del baix tipus de la moneela.
A Espanya, a mes a mes, tenint la
complicació de la aventura del
Marroc.
Expesa que el remei per a tetts' •
aquests mals estä en la táctica
proposta per la Societat Internacional d'Amsterdam, amb el seu
doble procediment de l'arbitralge i la vaga general internacional
per fer aborrible la guerra i el
regim econbenie de la competen,
cia.
Torna a parlar del conflicte '4
de la eluhr dient que els obrere
1
estan convençuts que i er la eore
ca serà impossible fer pagar a
Atemanya els seus (lentes, que
tothom considera exagerats, i a
mes, rúnic que pot provocar
l'ocupaciö deis franceses és una
nova guerra.
Llegeix els acords de l'Oficina
d'Amterdam presos erran de la
reunió del 8 del present i trenta
sis hores despees de coneixes la
ruptura de la Conferencia de Pa.
res.
Aquests acords són de proles-,
La contra l'oeupació de la laulsr,
i demanen que es sotmeti la
qüestiö de les reparacions a lar-,
bitratge de la Societat,de les Na,
cimas.
Dóna compte lambe dels &riereis
presos pel parta obrer belga, la
Confederad(*) general del Teclean
i les organitzacions obreries
d'Anglaterra, proteetant tots
contra l'ocupació de la Ruhr.
Com a tiesura de tot. diu que
ha de posar-se enfront
acords de Moscou i dele nacio4
nalistes i imperhelistes,
sant la pau del neón, les !libere
tats i els drets de l'heme.
Es declara decidit partidari
la Societat de Nacions, aftrinant
que la revolució social deuen ter,
la les masses oreanitzaties.
LD'aetual Societat de les Nacions es dèbil, tímida i imperfecta
en tute els sentis. Aixi i tot ree
presenta un esforç de bona voluntad i un homenatge a les idene
de pau i als principie del dret.
Els partidaris de /a Societat de
les Nacions deinocraticament clrganitzada, els pazifistes sincers 1
els intelecluals que combaten la
guerra i (ideasen els drots
llome, hem de respondre
aquesta anguniosos moments.
•

ROBATORI DE 40.083 PESSETES

A la comissaria del districte de Bonavista ha presentat una denúncia la
marquesa d'Haro donant emítale de la
desaparició d'un collar de 100 pírica
amb tanca de platí i brillants, evaluat
en 40,500 pessetes.
Ha manifestat que ahir, a la tarda.
a dos quarts de cinc, es va dirigir ea
auto:núbil, des del seu damicili, Passeig de la Castellana, al teatre dc la
Princesa, portant el collar posat,
A la porta del teatre baixa i ro dirigí a la llotja de l'entresol, on advertí la manca del collar als deu minuta

de ser-hl

-

linmediatament dona avis als einpicats del teatre, els mula acampana-ata
de la marquesa, van fer un minacias
registre a la (baja i marxaren drsprZe
pel passadís fins la porta d'entrada. Alo
pocs metres d'aquesta c a trabara attol'automdbil, el qual fou també objede de minuciós registre, que a !Igual
de l'anterior resulta infruciu&s, i ce vista d'ais6 la marslataa deer, deauqe
ciu çi tele
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Esto cuerpo era el de una mula atta, de magnificas formas, de extraordin aris alzada y cuya cabeza, cargada de
plumeros y caparalones corno la de las
mulas andaluzas, se mantenía erguida.
y altanera.
Un ginete de estatura gi,gantesca,
envueltos cabeza y cuerpo en un trajo
de color sombrío, hecho corno los
"haicks" de los árabes y que se arrellae
ba alrededor de la cintura y de los bree
Ud, montaba el animal del cual hemoe
hablado.
Estas dos cabezas (la del anima) y
la del hombre) formaban la primera y
la tercera de la sombra.
Respecto a la segeeida, era eliftril
distinguir a primera vista de dónde poe
día provenir y a quien pertenecía.
Entre el cuello de la cabalgadura y
la silla encima de la Cual se levantaba
el ginete., yacía, acostado sobre la mue
la, un voluminoso objeto de forma pro e
bogada y cuya 'extremidad superior sose
(coleta por el brazo derecho del ginete,
so elevaba entra la cabeza de éste y la
del animal.
Esta era, evidentemenle, la causa det
fantestico diseno produeido por la sena.
br-a; pero espié era esta causa misma?
ele aquí lo que era, sino impoeiele, a/
alenog e/Me/Mime explicar,

ro y descargó un vigoroso golpe en la
espada del animal, que lanzó un rugido
de dolor. Después, abriendo la mierra de
la jaula, salió de ella con majestuoiet
calma.
Humberto se precipite de hinojos.
• —1Padre miol—exclanió--. 1Nada os
es imposible! ¡Reconozco mi debilidad
y proclamo vuestro poder!
—En adelante—respondió maese Eue
do—podrás entrar atrevidamente en la
jaula de Baco y hasta dejarle junto a
tí en libertad; pero ven a tu taller,
quiero examinar tu trabajo.
niaese Eudo, seguido de Humberto,
se adelantó hacia la puerta practicada
en el fondo de la pieza, en donde se bite
Daban, y la empujó.
En este momento dió la primera carne
penada de las diez en un reloj cazado
en /a pared, y al mismo tiempo de oyó
vn silbido.
--1`FA" l—exclam6 maese Eudo, cuya
frente sombría se despejó de repente—,

—

CAPITULO XVI

livr.zz. .z DE LA muLA
i'.ntri de
hecer entrar al lector,
gUI:11erd.0 de maese Edudo, en el tere

do esta morada misteriosa,
según suponían algunas
no era en realidad cono e
da da nineuno de los habitantes del
arree, debernos retroceder y tomar
ueiera relación algunos momentos ano
de dar las diez y que la señal oida
m aese Edudo, entonces junto a
emb uto,
le hubiese revelado la llegaa del i ndividua a quien recibiera Mer-4

cya

tells ceciaz,

be este p ersonaje, cuyo nombre no
eel a
, enlesido aún pronunciado, es precisae
de q uien vamos a neuparnos.
Irdiela
imea re blemente se recordaran los rue
lativos a este singular visitae
r drl
viejo sabio, umores que paree
iij

hacer de el un baLitante del elte

mundo venido a este para aterrorizar
a lc,s vecinos y vecinas de maese afeito.
Se ecordare- lambido la decsripción
fantestiea de su niula dada por la cree
leca popular, y la na menos temible
pintura hecha del conjunto de su indie
video.
¿Pues bien! por mes que pzrezzan
exagp ratlos los Urrninos de la leyenda
transformada en artículo de fe, los que
se hubiesen paseado, la noche del sábado, 14 de marzo de 1605, e , eso de
las diez menos cuarto, a lo laego de la
pequeña pared que circula al lado del
Norte del cementerio de los Inocentes,
hubieran ciertamente encontrado, muy
inferior a la realidad, la doble descrip,
ción que hemos citado más arriba.
En efecto, en el instante mismo en
que las diez menos nano daban en
el timbre del reloj do la iglesia de San
Euslaquio, la luna, iluminando lúgubre,
mente el campo del descanso tan tur-i

bado algunos años antes por los aseste
natos de San Bartolome, proyectaba soe
bre la calzada niel conservada que roe
eleaba el cementerio, un sombra, cuyo
extraordinario aspecto hubiera bastado
para alarmar a loa espíritus más vaei
lientes y más temerarios.
Esta sombra, de proporciones colo 4
tale; lejoi do permanecer ngabeil ciad

1"El"1

Luego, volviéndose hacia Humberto.
I —Ilistä p rontol—afiadió--e Tal vez
eendre necesidad de ti.
Al concluir estas palabras, el anciana
abrió la puerta y entró en la sala ene •
de habla las jaulas. Después§ 1.;2--)ü ittp • •
iiwnente la extreneidad d ia ea)a y abrió
1
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ELS ESPECTACLES
NIT DE LLUNA
'COSTES DE GARRAF

TERRAMAR
LLACS I JARD1NS
PARC-HOTEL, Telefon
341, SITGES

-TEATRES-

Teatri; cate Ecivaa
Telefon, 3,500 A.
Avui, dissabte, tarda, a les O
LA CREU DE LA MASIA
Nit, a les deu:
SANTS 1 Mal- ES
Gran exila
Demä. diuinenge, a les tres,
Els pastorets, amb l'arribada deis Reis d'Orient, que
obsequiaran a la mainada.
A dos quarts de sis, i nia a
les deu, Sants I diablos.
Gran axit! Dilluns, tarda:
La creo de la masia. Nil
Quan elles velarla. - i Les
carabasses da elontrolg,
anys ha no representada.

Carlo Harket, comiat del ralebre
artista Sigisimondo Zaleshy.
Lima representació de Tosca.Ihrneere, primera de la diva Elvira Hidal ga() i tercera del tenor Carlo Hacket, ami> El barber
de Sevilla, prenent-/ti part els
aplaudits artistas Sarobe, M a l
-nik,Reboat.Disbevnt,
estrena de l'òpera Mona Lisa, dirigirá l'orquestra el son autor el
M'abra mestre Max Schillings.

Teatre Tivoli
11

7

-a-a_

Els dies 26, 27, 28, 29 i 30
de Factual, reaparició dei
grarrarägie Errnete Zacconi,
qui representarà les seves
mas genials creacions de
teatro clàssic i modern.
I Queda obert. Faborament

Glasees de patinatge sobre gel
amb professors i professores
grnvgerwr S'obren dos abonanuillaull manis setmanals de
dilluns a dissabte, un d'11 a f del
/urdí i un altre d'i a 3 de la
nit. Es reben encàrrecs a comptaduria, de tres a cinc de la tarda i de den a dotze de la nit.
Primer dia d'abanament, dilluns,
22 gcner

Gat amb relació. Pericon Nacional, Vidalitas. Prenent-hi part
toda la companyia. Nit, a les deu,

111P1121.311111E221111111111fianyn
E
Fi

Aval, dissabte, nit, a dos (marta .9
de (len, 1. Reposta/6
PlniereesantIsslm 'Irania en 4 actea Cl oar- •
Fi timan. 2. Colossal extt de brorna,
I obra d'actualitat, l'apromu en U
le un acto, de C. Rubio, La tornada
• d'En Nandu. Ovaciona als enuplets
la Ce la nauta per Rubio. 3. Exil sorollOs, l'obra del olla, broma continua, la revista local en 1 acta, sis
• quadros t apaleen
: 1Pi-Pi 1 Titols 5
PI-Pi al quartell• de/s quadrost
• llo. 2. Dalla mus g os. Ea rural* bol- N
• rhevIsta. 3. ;Cota esta l'art! 4. La ti
- Rambla I el Metropollte. 5. Els
lisos de la política. 6. Les subsis▪ letales en solfa (conplots ele grao
• Soll). Apoleo g i, Espanya montimemtal. Tota la companyia a l'escena,
a ball., couplets, broma continua.

Segon Ball de màscares, avui,
a les deu Mi,. Gran devassall de
preinis; per a aquest, 750 pessetes.-Dia 9 de febrer, tarda,
Gran Certamen Infantil de Vastas, amb premis per a lois els
nons.

(ran reatre Espanyol

"s3mxisrArmnr.ma2slactsavEne
Saló Catalunya
:
fi -

7

TIVOLIZ4
11
n
` Espectacle :HIS - PALMER n
Aal. dissable, tarda, a les cine, 111

1 nit. a les /O, gren3 funciona Vid, u
reis Ce i pall-ganlvela La Curlotia U
I krestkow, ata el seu prodigios
Ballet sobre gol. tiou programa.- •
Primera part t 1. Obertura "Die
Elederhaus", de Strauss. 2. "Una •
escena d'hivern a Saint Moritz". de •
1.131z. 3. "La minyona" (Sta.. El- Z
sie fla r kew), de Durgmein. 4. •
' ... "Tsaecle" (scryoretes Certrud, Eh- a
2 riel: 1 Dab La g rigo), de Drahms. 5. 111
,!... "La repallona ole la lima", de De- •
L
o libes. per La Charlotte. ataca el si
. man. 6. "Densa anda eselops". de z
...
I" Krients, per !es senyoreres Elsio, z
Doitson 1 Dora YVIscher. 7. :Numero per l'exceLlenl patinador senyor
Dob Laengo, de Iserlin. g . "Sarabe
lapatio" t 15831 naCnnal tricatedi . p e r
I.a Charlo:1c I Ereckow. - Sezona
t , t. "Schchatieraile".Pilia51,y• , o-totr. pom it Charlotte I eti t.hou. I una la companyla. - Terpi e!: 1.1:10
.intiglenrs "iiaynia" ('rallant
Tato I N'ay.
pa- t:its
rnlnaile, 1), de Ver g a- 41
Priff. 3. "Danma staca p ", de Dalias, 11
o
p e r tu SertvOrota CortrUd Ci ci 1.
Waite'nT- 111
" Flirt "d primavera",
per Else Dorksnn I Dura wior • r 1 Mr. E meckcer. C. "La reina 3
..! gc1", de C.ostzl. per La Chi,'- n
s Iota. . 6. "Nincs de llana". di el
5 C.03t2I. per frs senyoretes Manta PI
5 tolla!, Elmle Ita r kow. Elite Posen- El
ke tipo 1 pon? Patskert. 7. "Pierrot t
Fi
Femrti der
• rseryoretes
"' " e " e ' Piste Dockson
1 Dura
Wischer. g . "l'ardilla en g el". de ti
Hors. per Narras 1 Charles. O. "Dn- Fi
55 apune". de 0Lier.haen, Irr La li
arlotte I g reckow. lo. "Gran II- Fi
"- rial" i ropt-pcurrii, per La Chnr- Fi
tulle, Eie1m w 1 tuta la Companyia. Fi
•
,;

e
e
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•

z

•

•

Avui, 38 de propietat i ahonanient, a les nou, tercera repre-:
sentació de la comedia musical
en quatre actos de l'immortal
Mozart, Les noces de Figaro. Denah, tarda, soguilla del gran tenor

su,te, penuitun ma Ile fi gat mes

•

e

e

if2N

•

Miga

Avui, dissabte, popular. g.
Tarda, Raservado de sciicras. NIL, ii les (Ifill:
3

Teatre Viclória
Avui, dissabte, 20 de. ganar de
1923, tarda, a dos quarts de cinc,nit, a les den, colossals sessions
de cinema i varirtes. Selecta. programa de pel.ltrules. Debut de
notables atraccions, novas a Bar-

EL AMIGO TEDDY

1 Teatres Triorul i ferina
l CINEMA NOU

Diumenge, tarda, a dus
quarts de quatre, Reservado de señoras. A les sis, i
nit, a les deu: El amigo
tel
Teddy
u

Co luna.

ranS. GRASST
Ilarnhu
PILAR ALEVIANY
eallvonetisla. Extraordinari re-

O

Avui. 3. Els fills da les lenebrea, Catarina Karaskin, CasuaIltat contra astúcia, Siml boarda.

Ci
CEE22211111121232Euiri!Or.iziEm

.\\l. Animes perdudes, Tornaset vol casar-se, El misteri do
la carnima groga, A través de la
selva, Sed dolenta, Els pries do
l'amor, 1

snoaccurnaur.-..r2rinamargmwon
•
KURSAAL_ Fi

Fi

pretori

Tne IrJrrnau saoss
lalÁs
171:3 MADRIGAL/
s p na
,cionals
TROBPE ROTI
Cant i ball
Demà, diumenga, tarda 1 rdt.
Calina scsslons. Date:lis per cartells.
11,18

Teatre dc Novetats

Avui, dissabte, no ti i ha funció,
donar llor al gran ball de
daaf ressea
AURlGE.MMA - CAÑADO
ilOr

lispe.elaeles Empresa Fraga S. A.
Companyta argentina
MUIÑO-ALIPPI
clissabte, tes cinc, gran
moda. Estrena' del sainet en un
acta i dos quadros, l'Albertos
Novion. 1, Cuidado con los ladrones. 2, La borrachera del tango. 3, Gran fiesta criolla, duos,

458-

la puerta que daba a la galería en dono
, dedejara a Mercurio.
Este esperaba de pie, en el mismo si-,
tío.
Maese Eudo echó una rápida mirada
por las galerías.
- j'En dende está "el"?-preguntó.
-Alli-respondió Mercurio &siga
nando la galería de la izquierda, galo-.
ría • opuesta a aquella pur donde acaba,
ba de desembocar el anciano.
--En la habitación de Reynold?
-Sf, padre mío.
-;,,Ha venido solo?
-.No.
- Quien le acompafiabai?
-Lo ignoro.
--¡Cómol
-La persona que lo acompañaba 054
taba cubierta, de la cabeza a los pies,
con novelo que le envolvía enteramente.
-No te ha visto?
-No; estaba en mi puesto acostumo
,brado; él ha entrado, dirigiéndose en
'derechura hacia la habitación de Rey,
noid, seguido de la persona de quien
os he hablado.
--¡Ah l- murmuró maese Euit-no
ne ha engañado; ha romplido su pro.
/mesa, ye cumpliré la mía.
Luego, volvtatidose hacia Mercurio; I
.--Vaatve e LI& Mb9ratori a y trabaja-e

ig

•
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5

PILAR ALONSO
• alt, a les des, gran srssu5 extraor•
t,1 Wv1m'ia,

fi
Fi

AvUl, di053ble, Ce 6 a 8 es des•

patxsran butaques numerados Per

FGEGOLI-ALGNSO

ti

••••-••••n•n•••• nn•Yan•«....exnwmawaroMel..n..2..

Fi
talluros, tarda, a/alinee g rigoli'flit, Pilo, Alonao. fainut ea
Fi gA/onso.
annl Lola. atan 1,i:d'arana de
• Balder.
II
Fi
iza ¡Ices menean; 109 a si u sud

del animal aparecía por encima de la
que proyectaba la pared, la cual debía,
necesariamante, ocultar las patas o las
piernas, según la naturaleza del 0h11timt.
Como hemos dicho ya, esta extraña
aparición parecía siempre arrastrarse
por el suelo.
Llegada a la altura de la puerta de
entrada del cementerio, puerta entera;
mente abierta, la solución de contintii-:
dad de la pared produciendo /a de la
sombra proyectada ron ella, permitía
a los rayos de la luna iluminar coniplaa
Lamente la aalzada.
Al llegar a este sitio, el animal fano
tástico debía pues aparecer en su rea,
lidad.
En atento, los que hubiesen paseado
_por los alrededores del cementerio de
los Inocentes hubieran contemplado ano
trincas un espectáculo tal vez menos extravagante, pero a 'buen seguro más espantoso (Inc el que causaba la sombra
misma.
Al atravesar el palio iluminado, la
aparición adquizió su carácter natuo
ral.
La sombra de cuatro nervudas Pier
»as, proyaet¡ndlosa vivairanle„ explicd en seguida la movilidad regular denk
fIvereos ,
•

emmasescagazzeancenon
e
e
Münmut-dil i Walkiri3
e
3
11

Avui, dissabte, Eis parias
de l'amor, 2 jornada: Quan
•▪ el
dotare mana, L'hereva del
a dos de Tordis, La veu do
• )'Oceà, Baby artista de circ, Fi
Actualltals Gaumont. Fi Diuntenge, nit, estrena de
n Ele parles de l'amor, 3 inrFi nada, La noblesa de la verlFi
U
tat •
a

g
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CONCERTS-:
Orfe 6 Gracienc

M
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!ni!

1 C-

Fi

k5vABBIRBoatztecemezzaweits

L.9 Gran Teatre Comtal i
k.;
t.Gran Cinema BOheillla
•
•
•

•
•

etreallliMMI2e WWWWWWW 111111

münlis "MiR1A
P
a
Rosselló, 206. Davant Froold
a
Dama, (humane, 21 ganar, a les
a cinc en punt.
1. E,trena del salnet de broma,
2. Cursa do trata.
(Gran esdevènlment)
3. Per Iba/ de cursa, enlairali
ty
ri lncnt de la bomba
MIMA
Fi
Fi PaSSaternp5 liall-Dlmoni-Tururut
Entrada
l
salen:,
1 pesseta.
Fi

51•12111•1113•2111115•111111211E5121

Cobla Barcelona
Colmad de l'Associació Catalana
d'Estudiants.-Driniä, dituncrig,e,
a les 11 del 'tutti. 'Teatro Gaya
ALLS

ftlt
tms a Hin

I,A BUENA SOMBRA
(Unjo), 3.-Cabaret continu de
les set a dos quarts de deu 1 de
les detze a ' t'S cuatro da la D-11.-,
tinada.

CIRC

PALISSE
lYiarqui3s del Duero

PinÍg ir3 dg

EDEN
CONCERT
---__
Asalto, 12.--Exit, Rita Ibärlez,
Olivares, Marta evilla i albas
importants números. Tots els
dies, aperitif, dancing i gran Labann ameria: ä. Grans halls de
mascares.

RESTAURANTS
PE TEdrnt: a rama RON.
TEMPS. Restaurant emperna.
SOMA
Pata. Gstres I Mariscos. Quintana, 7.

oc...aranaccznacmcceactio

Fi
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Venecia, pelo cumantim attistes ira ita
113
Lealieffy 1 Emil Limitaos.

PILAR ALONSO

U

wancseccaimeasicanannas

20

2trifficill

DEBUT

I D omador

BE,NDIX
p resentarai, el terne
b!eUrup

LLEONS

Direcció única al món
Debut de l'esplèndid grup de

Feres barrejades
presinalat pel demalur TPEVES

ei grup

menge. - Dium e nge, alt, gran csdeventruent, OTELLO o El moro da

DIVERSOS

Rda. S. Antoni, 62, i 64, 1 Tigre, 27
Avui, dissabte, dia 20, Segen
ball de mäscares. Sala artísticament il.luminada i tan ricament
adornada, que resultará una hin.,
tació del famós tron de Resala,
reputat cm el mOs.ric i fastas
del món. Abonaments a preso
Increibles. Obsequis a tots
halls a les mascaretes i present
de
5 FORMOSOS PREMIS, 5
per un jurat oornpetent a l,„
wascarcies que més es distingeixin.-Demä, diumenge, tarda i
nit, ball, estrenant-se els següents ballables: Pericon "Du.
rasno", reestre Carmona; Mar.
xa espanyola, "Osuna-Ribalte,
xotis, "Parlsiana-Club".

la sessii especial de les sis del din-

Fi

Colosal pro g rama. imita t Fregoli,
Fi D'alistar/n[8ra. presentant la paradla edi
EI de "Faite". titidadc Griapino. EreFi poli empresari. I.1 genlilissuna arPilar Alonso amb ses graos
Fi
Fi creactons. Peina, dlunitittge, tarda 1 5
U alt. Ela modus, lt. Tarea, Rentan ti
• Criarles, Frésoll 1
211

Fi

AMETOCRAT/C SALO

equilibristas. Antanieta Torres, ba- Ift!
harina. Honlon Charles, barrista.-'
Extraordinarias ovaciono a la po- •
rt
pillar

•

Teatre Nou

PALAU D2 LA C''''''51ATOGP.:.FIA

rEide.1322a1E2KIEULZ22mnicsi
2
17i
E
o
ELDORADO
________.__
al
E
U
Aval, dIssabte, larda, a les cinc. P 1
Fi Drawlios pogromo. Els Tnedus, e !

--

Venus Sporlt - Palace Ball

e
GRAN SALO OC MODA
Aristooritinue• »mono ud.:O/quia
Prooremee extraordinaria
•
AVUI, dIsabte, larda I nll. Gran! 9
A T,t3. La cambrera, per (uladYs
Walton, Simi horotc, Margot, de •
Fi
▪ formas acgument, 1 tercera torna- o
da de
•
Fi
PILLO DE LES TENEBAES
▪
flema, dlurnen g e, d'II a 1 del o
▪ matf, de tres cuarta de (matee a
Fi so I do sis a vtitt taid:
deu
3 de la n11.

Fi
-

a

'

•
ilDIZernizmuzianallignEnnal

•

Fi

a

a
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CRAiN TEATRE DEL LICEU

-

Aral, ihisoabir,

2

de

-

»tabla merad Juran.Avul, dls .

EN1211112EDEECEMEEKIZEIEEE' • gran de la temporada, trtomf soro- 111
• II, del Ile,a1 Programa &furia: La •
Presa de l'abina, sensacional salvaPO 6,• Tu'r. Tarda. •ea
1
3 I
Inrut d'un :tubular al fora de la Mi
111 a les enarts de cine. Atralem ramar 1 naufragl d'un transallänue,
• nua popular. botara 1 mitrada, una
pre7.ontat amb una 0 311151 cm• pesseta. 1. Represa del duraras No- 5
cionant. EX1I3: Una aventura lasoi i rvil en tres a^tes. Tatos len cana- 5
2
a E eent, per vtvlan starun. Vitetce del 5
• es. g . Ele tres tomas N2!. 1.•4 :O.
'
princop lo Gales (unan). Fatty enEl grandlas rail Novas i valles ti
ere bastidor., broma continua. Companyla de ccmadla
tomptraions
Sant Pero. Dama, si
tierno. "o mona del programa Murta:
cllinnengr, tarJa i att, I Mies 19S
GUELL - TUDELA - AS. ig
•
Olores vellos temptacione de el
El tigre, per Wititarn S. Ilart. Pera. - Próximament estrena 5
! • Sant
GUERINO - CORTES
Ni T• lin•Iinsmneinieiderintel621•Clii
en talen lealre del granclias vial,
• vil en lees ardes 1 una peltlicuia,
(Telon 4134 A)
I54 D ermita i condecorata. •
7ä, Diana-Argentina-Excelsior
SS
Fi

•

Palace Cine

a

•

• maziesecatennacmcmcce_

. f• ••12••••1SZ•11313•••••1

Capitán La Chesnaye

Gran Teatre del Bose
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Vuit elegants BALLS DE 013FRESSES, AURIGEMMA - CANAdissabta 20 de ganar.
BALL GROO
El dia 8 da febrer, a dos quarts
de quatre de la tarda: Gran Cer.
tarnen Infantil de Vcstis
Localitats: Casa Aurie,emma,
Fernando, 53, I a la taquilla del
teatro

el mateix programa.

Teatre

Fi IIIIIRON1011113113113

TEATRE NOVETATS

Al-al, dtsseble, tarda I nit,
grandlosos prcgramm. Grana exite, D
Gatsrtna Karettiy, Carobrera. por ig
b l ail Y 3 Wa iz as. Gu'd huesa, c iseuó- 52
litat contra estilada, Baby artista de 121
eire 1 ter e ra ;ornada mi Els Oil, de •
lea tanabres. - Derad, olturnenge,
sessió maunal. Tarda 1 all, estrena 21
do formusee pehlIcules.
ti

senmesecerisccovarnascui

Capitän La Chesnaye

- - - ESPORTS - -

6 T1GRt-S REIALS
presentat pe' domador Fiacaer que
va Coser g reument ferlt par la Ucelosa TONIA a Parls, cl 7 tara
de 19:2.
5, cada representarte, els minen
•GROSATE.S, ECL1YERS, ECUYEm
RES 1 caowns.

1E13 I,et'Z';'-g,%.,.,9st.J'onr;21';
'

Frontó
.-

Principal Palace

Avui, dissable, tarda, a un
quart de cinc. Dos grans partits
de pilota a cistella. Nit, a un
quart d'onza. Extraordinaris parDls. Primer, a pala. AraquistaM
i Aguirre, contra Irearegui i Quin
tana II. Segon, a cistella, Earrelizchea i Icham, contra Vicente
i Salsamendi.

402

la que produce un montimanto da
piedra, parenta deslizarse y se desli o
za realidad, por el suelo húmedo
y fangoso, siendo solamente visible por
01 resultado evidente de la proyección
luminosa sobre un cuerpo< movible
puesto con lentitud en movimiento. La
causa que producía esta sombra per'minaría or ulta a todas !as miradas, por
estar ella misma en la profunda obseu,
rattod producida por el muro del cerner..,
terio, que los rayos de la luna iluminao
ban mi sentido opuesto.
La silueta negra, diseñar% en el sue.
Jo con tintas más marcadas, para.iia
ser la de un animal fantástico, como
los pintaban en la Edad Mrdia los mea-,
jes artistas en aoss misales admirables
que. en nuestros días, son la delicia de
los anticuarios.
Hublärase dicho que era un animal
con tres cabezas, de las cuales la pri.
mera y la última se mantentan dere.,
chas, mientras que la segunda estaba
ne g ligentemente reclinada en el cuello.
Eslas tres rebecas pareefan cubiertle
(le adornos extraños, cuyas formas eran
indescriptibles.
El .Cuerpo del - imImal era monstruos
en y parecia oarecer de miembros; pe,.
ro POR enrinsizión p odía ser
el restitta.
02 01 Juego. de luz. plus M surnbrit

dos gu2rts d'una,
4 combats luternacionals
Gaston, 66 kv.. contra Ortiz,
72 kg.

Cada alt, a les deu. Dunas.
dissabtcs, dlumenges t restlus, n'aclare, a dos quarts lii eme.
Tots ele dimane, maitu&
prhus populars eCOC.(51I
I LCS. 5 das
quarts ir (lustre.

4 59 Folletín de LA PUBLICIDAD
dijo le ntamente:- paró acuérdate de

rnis órdenes... ¡Está pronto!

Mercurio se inelinó y obedeció,
Cuando se vió solo, maese Edad() If
Internó en la galería de la izquierda,
pero Se detuvo antes de llegar a II
pueda del fundo, después de lo cual se
dirigió a la habitación de Reynold, en
donde, según dijo Mercurio, había Pe'
netrada algunos segundos antes el misterioso personaje etwa venida era esparada por maese Edudo con una talo
nifiesta impaciencia, y cuya l le gado "'
(ida parecido conmover tan 'j'ION>
Diente al viejo sabio.
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