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'ALEGPlA DE "LA VEU"
D'acord amb els nostres amics que s'han retirat de la Manco- tat de Catalunya i de l'Ajuntament de Barcelona, haviem
. drar, de no insistir sobre aquest tema. Paró "La Veu de Cata,.a e es mostra tan amable amb el nostres arnies i amb el nostre
que no sabem resistir la temptació de donar-li una ade,da resposta. D'anatt que LA PUBLICITAT va catalanitzar-se,
nom no havia aparegut en els editorials de "La Veu de Ca7aya". Ara ja ens anomena, i fins ens diu "volgut confrare";
pas una vegada sola, sial') dues o tres vegades en un mateix
aajaa Quina diferencia de tracte arnb el que ens dona no fa
dies el senyor Duran i Ventosa, quan oposà la seva doctrinacianalisme
imperialista a . la doctrina continguda en un
de
111
yak/e «Ea Nicolau d - Olwer! Aleshores el senyor Duran ni tan
as cita el nostre diari, i al.ludi Acció Catalana en una tan delia a forll com la de parlar de la "colla" d'En Nicolau. Es veu
e, ara el !lastre tarnbe volgut confrare está content, i ja se sap
riajegr:a predisposa a la generositat.
Terno:bes per sentir alegría "La Veu de Catalunya"! i aseeaisdame nt l'autor de l'article "Etica política". Ha obtingut un
-exit. Ha aconseguit /a retirada deis nostres amics de les correctos públiques, on realitaaven una tasca altament elogiada
pes tomes mateixos de la Lliga. Es un èxit d'aquells que el celebre cómic Gil descrivia atxi: "Exit que ha sorprès a la mateixa
eatprea". L'articulista i els seus amics han quedat sorpresos del
sau exit. I se'n vanten joiosament.
Coritradint en absolut les manifestacions públiques d'En
g iCadafalch, l'örgan periodistic de la Lliga, no solament celetra dels noztres arnics, sinó que se sent orgullós d'haverlimetiaada i es plany que no l'haguessin adoptada nou mesos enara. E! nostre col.lega pregunta: "Si "La Veu de Catalunya" té
%pesarle han trigat non mesos a dimitir? I si no en té, per què
be dimita?" La resposta l'han donada per endavant En Bofill i
lees a la Mancomunitat i En Massot a l'Ajuntament. Els dipuprovincials i els regidors d'Acció Catalana no havien dimitit
• rarres d'elecció popular parque es consideraven els representies dol nombréis sector nacionalista que sosté les conclusions de
onferèrxia Nacional Catalana. Ningú no havia contradit aquest
fet La Liga i "La Veu" l'havien reconegut, almenys implícita.t. For6 !luan l'órgan de la Lliga, a la qual pertanyen els memde les majories amb qui els nostres amics havien de conviure
ol.12.kmr a l'Ajuntament, a lee Diputacions i a la Mancomunila, els ha presentat com a usurpadors d'actes i de carracas, gansa
rtialliph cap rectificació pública per Part deis homes que dirigen% Lliga i les seves majories corporativas, un deure elemen'dedx-órum palític í personal els obligava a dimitir eLs càrrecs
egovern i a retirar-se de les corporacions respectivas mentre
artséarj..ms reputara no hagin demostrat a tothom l'existència
arater.ad'opinió que assisteix als bornes d'Acció Catalana.
La canata a les preguntes de "La Veu" és, dones, ben clara
thenkmPotser no ho seria tant la contesta a les preguntes que
D'eh; podriem formular en la forma següent: "Si la continua-6„de:s nostres amics en els llocs corporatius era una falta
d'ètics
nItica, per que "La Veu" ha trigat nou mesos a denunciar-la? I
rqueehregd.g i els diputats provincials regionalistes han col labora: durant tot aquest temps amb els nostres amics dins Un
eperlt de perfecta consideració?"
Algú dita que els nostres amics tenen l'epidermis massa priLa varitat es que les qüestions de sensibilitat no es presten a
"unloris. Cadascú té la seva carnadura. Evidentment, no tallen
hazbira concepció de la delicadesa política els hornee que, sabent
L el fanvís article que han escrit sense consultar-ho,
ha meresolt la d esaprovació de la quasi totalitat dels seus companys,
seLlenen en el seu lloc, indiferents a la desautorització efectiva de
p ehn
estat objecte. Cal confessar que en aquest punt els deixeea donen liieons al mestre antic.
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CONENTARI DE "EL DIA
GRÁFICO"

Reproduine de la acopia Daos, del Dia
Grätico, cl aeaüent comentari:
Nosaltres no podem examinar l'amar
te noticie del gest dele regidora d'eletad
Cara/asa. Nosaltres podem dir que aquest
gest ha estat d'una gran alegáncia
tica.
Generalment, els esforços aamático per
arribar aeostumen a tenir aire de mal
gasa L'ambició toreada, l'ambieló van ! tose, l'ambica6 agitada dele que no saben
servar llur Unja, resulta inelegant. Per
alai? Xenius,—que sera »amare Xenius
mea que Eugeni d'Ore, encara que ell
canead de treballar pel contrari—va poder dir que entre !mutares ei mas ra yolueionari era tenir bon gest
Els regidora d'Acció Ceta/ano sisan
flama A l'atac incongruent 1 deaconsiderat que els equiparava a un regidor mratrileny que ha saltat del aomunierne al romanonisme, han respost recolliut ¡Jura
ideals taguas' edilicias anant-sen del
Municipi, abandonant eärreas 1 arenalnaneies, abandonant, tamiza, un poder, el
municipal, que fine prescindint deis avantalad; individual«, serveix per eixamplar
les influancies politiquea I ho han fet
senzillament, austerament, despréa d'una
justilleació de llar conducta, »case 1111
crit, sense una greu recriminada, senae
el menor rebombori essalatorial. D'Aix6 en diem elegancia que no hitetnes
ttolament els que la practiquen amb
t'entizadas cortesies, ni amb subordinadalla a les modas, sana tots ele que en ele
episodis de la vida posea un subratllat
de discreció i una adhesia a aquella creenen de Baudelaire, que odiava, aeguna deia,
el moviment que desplaça les Unjan, llora
podrä al.legar la neeeSsitat cle pasaje, paró a nos, !tres preferirem ¡em pre la paaaló articulada I refrenada a la pasa6
embolicada d'escarafalls.
Barcelona tabaurä sorpresa que uns regidora abandonin llur càrrec espontäniament, per una delicadesa política. Fe; un
cas nou que nosaltres tampoc no pedem
comentar. Pera airó, tambo, es eleäneia, elegancia Intima i exemplar que, al
acetre Ajuntament, baurá produit l'esbalaimant que projecten totes les accione
catonianes, tan gran com la la-fa que
apareix co els somriures dorsal la roma
[amad() dels regidora que san, alguna
ALCALDES DE ERIAL OR-

Plateau

fitant un cadäver per ass(aciar
Purs odis, arriben, mitjançant
una lägica absurda i folla, a ter
responsable a Briand de rascassinat de Hatean. Toles les calúmn'es i totes les injúries que

durant els darrers anys han Ilanaat sobre aquest polític trances.
edil ara reeditadas amb la signatura deis dos directors de "L'Action Franeaise".
La prosa de Daudet no pot feo
ja gaire impressid als que acos-

turneu a llegir-la. Constitueix un
document patològic d'una ciare-

dat absoluta. La prosa de Maurras fa mes trist. Sempre fa trist
cl veure un gran talent caigut
en les lletjors d'un odi que li fa
piedra la clara visió de les realitats soaials i humanes. Les vio-

larles que surten de la ploma

de Maurras, desqualifique,
aquest, no solament con) a cava lira sind també com a cristià.
Ningú no pot llegir sonsa protesta les frases on es domina
l'afusellament de Driand, on
din que no li sia perdonada cap

de les dotite bales "que ha merescut perfectament", on es demana que hom l'envesteizi a cops
ele bastó, on se li dits, amb monärquica eleghncia, "gos".
Tot el mestratge politie que
hi pugui haver en les doctrines
de Maurras—protundament fraudi:toses — queda desvirtuat per
l'obra de desmoralització i ate
desordre que realitzen les rves
violencies de Ilenguaka i la Brea
tere4ble inancança d'espera de
justicia. Cal tenir una sensibiWat molt endurida per admirar,
o simplement per no condemnar,

aquest aspecte de da feina de
!aburras.
ROvIra 1 .'1rg

Charles

ELS DIPUTATS I REGIDORS
D'ACCIO CATALANA
Ene comuniquen d'Acció Catalana que
arriba a lea sesea oficinas un considerable nombre de telegramas i cartes de felicitació als diputats i regidora que acaben de retirar-se de lee corporacions pabliques, a les miela no es reintegraran fina
que en arribi una demostrada plebiscita.
ria de contianea. atoas nacionalistas ban
passat per aquella entitat o pe' (lamida
dolo interessats per tal de mostrar-los
Hur t'abasia.
Acoló Catalana no vol convernr en objede de propaganda el gest digne dala
seca representante i s'abstindrä de fer pdbliquea les manifestacions Intimes de felicitada i de contianqa que rep deis datachas. A tots ella, pera, el sea Inés profund agraiment.

regada, eliminaba per' sorteig.

FRANÇA
Gen fessem que
aquests dies la
tura de "L'Arijo/1 Française"
P - odue.x una folla repulsió.
letal d'ira irodu'it
a la redae,
le nagan , rleanista per l'as: inat de M,
rius Plateau. re-

POLITICA

DRE A ARENYS I CALELLA
Amb tot i que el possible contrincant
de l'actual diputat per Arenga sea; conservador, el ministre espanyol de la Got-ornado ha nomenat alcaldes de Reial ordre par a la capital del districte 1 la tila de Calcita. Per atetar d'aumentar l'anomalia. ela alcalde* noma-nata ‚'In dos
maipana que lampee so tenen res de ¡liberat e.
A propdsit d'ognestrs designacione,
Co de cenQizer aquesta dudes, eloquente
per elles mateixe: I'djuntanieut d'Arenys de alar da constituit per den regidor,' nacionalista* i do* de la U. M. N.,
i el de Calella per set regidora catalaniaC8 i cinc de la U. Al, Y.
1:1 Jet ha pronwout l'eferneseheia que
de de esposar, havent-se acorde, roncegüentment, actas de protesta, etc., cl e.
L'ACTITUD DEL COVERN I

L'AJORNAMENT DE LES
ELECCIONS
Ala (areola política ha produit ne poca
sorpresa cl fet que el Govern eapanyol
y eti nomenant arreu alentara de Veta{
ordre i d'altra banda hagi ajornat,
gens les declaracions d'En Sánchez Toea i mollea d'altres naricita d'ordre pa,
ticalar. les eleeeionn legislativa*.
De totts mancera, bes pensar, no te ere
da M'uy, horaria-hl imminent, les alecciona provincial. i cuen!, eo». eón, les Di:Mociona (-l'angula* ele tataus ny's astantea del caciquismc.
Una retada mds, les alecciona espanyolea afean un moda da sinceritat.

illITING AL CENTRE DE I).
DEL C. I DE LA I.
Mantenga, a les once del mal( a la
sola d'eetee del Centre Autonomista da
Dependenta del Comerç i do la indastria
te celebran, va miting d'afirmada de
L'Estat Catalä, en el qual prendran parl
cte tegüette oradora: Pernil Pana, P.
Montall Yä. Roig i Pruna, Riera i PUM{
Deey•ii; Manda i Mar'.

NOTES D'ITALIA

Itàlia davant de la Ruhr

a.
( Del nostre retclaxotear mcarreessponsel)
La fórmula de la polttica in- r e cordar la continuitat de la poternacional de Mussolini que es lítica [inglesa. lii ha res més ad-

cono tothom sap "Riente per Men- mirable quia el vuiteentisme pote", comporta molla d'alastici- lític anglée? La política anglesa
tat: comporta el donar l'ajut a d'aquest seg lie es encara més adFranea en aquesta desgraciadis- mirable. Tothom recorda la quansima ocupació de la Ruhr, en- titat d'ineidies que rnobilitza la
viant un enginyer italià a la re
Premsa conservadora mundial,
oarbonifera i comporta, el-gló
p rincipalment la francesa, per
mateix temps, tota una ampia abatre Lloyd George. Com una
activitat provocada per la diplo- salvació bu ressucitada l'antiga
macia italiana a les eancelle- divisió de "torras" i "whygs", la
ries d'Europa per resolldre sobra dreta i l'esquerra dels "Comun terreny exclusivament econò- mons". Es digué que la polltiea
mic la rivalitat franco-germàniimperialista era acabada i s'aca. Aquesta aetivitat tingué un nuaciä un retoco a una política
primer moment mes aviat des- de familia; CAnglaterra salauria
graciat, ja que el pacte de na- separat de bon grat da les coses
atoas contlnentals propasat per del oontinent, /marra canviat la
Mussolini al comaneament ,do envaidora "European pone)," de
l'atoe de la Ruhr no solament fou Lloyd Gecrrge amb una tranquil.la
considerat con% una cosa lora del "Rozne policy". I be. Jo no sé
templa i cnoranement ingenua si
quin trances pot triar ara entre
-nciquelad pctedomr él mètode del galés agut i ple
iota la subsoeptibilidad angksa, de mobilitat i el de l'escocès griha qual cosa amagué al cap del cene, d'ulls 1 boca esmorteits.
feixisme una repulsa sensacional Entre la neutralitat especuladodels diaris de Londres. El segon ra i freda de Donar Law i la pomoment, no sembla pas tampoc litica de la reconstrucció de
iniciat-amb bans-auguris: els pas- Lloyd George, hi ha la mateixa
eos teta per la diplomàcia italia- diferencia que entre el comerç i
na per servir de "trait-d'union" la caritat.
a Frailes i Alemanya corren el
Politicament, dones, pal
risa de naufragar davant de la mantenir-se sobre una via pròirraductibilitat d'aquestes poten- pia. Económicarnant es troba Itäcies. Si el que vol França real- ha Migada a l'Imperi angles per
ment ocupant la Ruhr da crear UI! cantó i a Feeonomia francesa
al Rin una faixa de terreny neu- de guerra per l'altre. AixS• a part
tro — la reatIblica Mentirla — dels compromisos personals que
per immunitaar-9e d'Aleraanya, Mussolini pot tener a Paria. Tot
els esforços de Mussolini teman aize fa enorrnement complicada
l'aire d'esdevdür l'empresa dels
• situacie de Roma. La política
molins de vega
anglòfila, Internacionalista I lliuA Itàlia -l'apupacid de la Ruhr re-examista da Schanzer podia
que ha coincutit ansah una recai- ésser discutible, però, almenys
guda sensible äe la lira, es 8,3- tenia un fonament en l'opinió púgueix amb un talareis ereident.
blica italieug -que no pot sentir
N
o cal dir que totes les simpaparlaredele tópica de la raça
tice del polste Italia sósz per a tina i de laa germandat de mea.
Alemanya • pccitie malgrat del La polítipir de Mussolini .pot tepradieameat que te a tot' armáis. nitztVeidbesió sie Ie seleaciones inen equesta llora, la manera torta leDlectuals
11.äha, com en
i l'anomenada política realista, la tots .els nuclls siáurbials d'Eupolftica do França està enfortint ropa, ' somnien a Parts amb una
el corrent revisionista i naixen gesticulació una mica provinciagermanófila a gran velocitat, com na. A canvi d'ala?) Italia ha de
els boleta arnb les plujes de tar- seguir la perillosissima política
dar. Atea es que la política de de “manteniment deis tractats",
Mussolini del "tomb de va/z" amb això es, de la fórmula jurídica
totes les cancelleries, la ve/la po- que ha trobat França per donar
lítica de la "combinaziono" és en un aire d.3 legalitat a la pau equiaquest moment a Italia impopu- vocada. El manteniment d'aqueslar. A França, a Anglaterra, als ta pan crea aquesta paradoxa:
Eslats Units, a Alemanya una ai- Franea es avui el país militarrecetó determinada de la política mera, més fort del nión i el país
internacional no s'aguanta sen- mée preocupat de tots, al mateix
ae la t'enfada de la popularitat.
A Itállia es pot ter el conlrari
Tot fa pensar que e3 portara
mentre l'encarregat de fer-ho finalment el problema do les reprengui un pnrat d'atleta de eiro paracions davant de la Societat
i doni a la seva mirada un aire de les Nacions. Això tant pot esmalodramätic d'atracció magne- ser un escarni, com pot desee
tics. (La mirada de Mussolini ha una seducid. Si contribueix
donat lloc a diferente estudie manteniment d'aquest organisme
cientilics, segons diuen, sobre les lacrimogeni. es a dir tal com és
relacione entre la mirada i l'es- avui, slanrä contribuït a fi de
devenidor politic. Això, que és comptes a envellir definitivament
molt picant, ha servit perquè la una il.lusió del alón. Si l'enormimirada de Mussdlini continués a tat del problema acordant-se
esser comparada amb la da Na- arnb l'experiencia de guatee anys
polea, amb la de Lenin i fir.s i de Societat de les Nacions inútil,
tot amb la mirada del tigre).
crea a nova vida una nova SacieEstudie científics a part ha- tat posada sota la dictadura del
vem de ter notqr que Mussolini sistema anglo-saxó que és eil mes
malgrat de tota la sera bona ve- inteLligent i el mes ríe del man
tantat de donar a Itàlia una poli- s'Imuria arriba! a un corrreneatica original i forta. es traba de ment de pau. El sentit roznó bo
fe l amb les mateixes dificultats
demostra i les condicione del moqua els ministres anteriors. Un
ment present ho demanen. La
deis fina del feixisme, una de les resta sön combinacions, escorria
matèries mes exhaurides pele lles per obstaculitzar 1.1r1 moment
tractadistes del nacionalisme ita- la guerra nava.
liä, era la necessitat d'assegurar
Jesep Pia
la continuïtat de la política internacional. No-res-menys, la fa- ferararsmagemenePrernme-man=
talitat de la política italiana s e nabla la d'ésser una cosa oscil.lant,
—estar be amb totho.rn i no estar 1)(5 amb ningú — incerta i
14n••n••
vagorosa. Es eartament un fet
GAMPER,
CIUTADA
110NOP.111
evident que el socialisme i gil Iliberalisme aconómic enlairen anA l'Ajuntament es prescrità una p-otomátieament els pobhe s Mes i posiciO arnb trenta dues firmes de regienfoneen els pobles pobres, poró dora de to13 els sectors dcznanant que
en aquest automatisme den ronce
En Gamper, president del riarcelona
teta l'enorme complexitat biolb- F. C., tos deciarat datada hozaran.
giea de l'economia.
Scrulilava que una proposici,i't talment
De la unitat una la indecisió reforzada i tractant d'una mateixa mastmbla ésser la nota de la poli- teria in&ua. havia d'Esser tot segait setI ira internacional italiana. Exem- mesa a discussió amb l'esperan ç a que
pies no ja pròxims sind de tot no fora discutida.
aquest perfode podrfern reportar.
Taarnateix, el c3p de la mojone va
Llevat de l'exemple Cavour, aquest dir: " (Sue passi a la Cornis .. sió correshoine que el temas va engran- pguent." Sopasen/ que el senyor Maydint, ben entes, Potser cl punt nh, csverat encera per la imprevista remés flac de la polftica explicada tirada deis regidora d'Ara Catalan3,
en les "Membries", do Giolitti, no srbia ben bé en toeive. Va temer,
es aquast tira i anudia
sena dubte, que s)ta l'humenatge futboentre la Tripliee Aliantm i
Jistic s'amagara alguna intenrió explotasa, aquest desig d'esser, amb siva i que produfs un abre esdeveniment
els uns senee deilar d'esser amb catastróf ic.
sus altres. Aqueeta inctecietó ha
Are. notnes mas cal esbriair a quins
fet molt do mal a Itälia i lt be Cornit-tió ha anal a raure aquesta profet perdra una part de tes simpa. posieiS que es va escaure enmig d'un
(les que aquest vivissim i noble trasbals consieto-ial.
pafs es mereix.
Quina Comiesiú serä oompetert e-r
Ims romparahons sempre
feroic clktam.m?
pertt ara baria l'Iaars da
N. r et ad usa vGlaletua ardas.

VARIA

rull de dictad
Fronteres que cauen
Ja fa ternos que ha presaentia. Pera
nhir i neu vaig assabentar conveuientment

per un anhele de dinri. El fet, den d'aquest m o ment, m'ba semblat incontrovertible. FA recne vegetal 1 el regna
que en e I g Ilibrea de tal n pareixan g e'eruta per uns frontera salida i vianda,
aparellen cada hora rnte mnfoNas i indestrlabbs. De bell antuvi, hora amagara
que els mierobia, fina no fa gaita
des-aus com animal, Fan uns vegetals feto
i pastats. D'altra banda, comenas a dem ostrar-se que moltes plantea tenen sensibilitat. Ifou ganta? Senaibilitat 1 La tui11/9£5, per avenate, fa un ae guit de cosas
estranyes gairebé com una dama hipe:redtesica.
El fons conserraduriuta que tots portero a la nostra Calma—tots: Lene] coso,
pr as—s'esgarrita davant aquestes deseobertes.
¡la calant In rennters deis acres, PSbo tzetht pel feminisme. S'ha desfet la
frontera las privilegis, somogucLa per la
revoluei6 (mareen. Trentolla la frontera
de lea clamar, sota la premió boleheviata.Tal plegat aemblara qua era ben bé proa.
Pera es veu que per difondre una asearritanea mas ampla i intensa calla miar-.
rear la froatera dala raguas de la non).
raleen.
Els que no ehan aman:cut davant eta
alinea cataclisme«, dnvant aa ueat ltan
cap han romas aulaparats
Els vagetata, sensibles? On aneto a Parar?

Cardes Soldavila
1331521WW11211.CMZZfflearraeliQEMB

CARNET DE LES

LLETRES
El diari d'una vida interior
SubratIllvem un dia la manca Ameluta, dins la nostra literatura, de diaria i memóries, de tot alió que sota un
aire anecdótic revela sovint la vida data
borne i la clau de les seres obres. Qua
nosaltres sapiguarn, res no ola fet en
amtest ordre. Peró él, encara mis lloable una obra com la' que ha emprés el
nobilissim "Foment de Pietat Catalana"
en editar el 'Diari I Pensaments de cada
d'a", d'Elisabet Leseur. Pocs 'libres té
el catolicisme contemporani que produeisin la sensació profunda d'aquesta "histenia d'una anima".

No cerqueu en el "Mari" d'Elisabet
Lesear res de pintoresc ni de l'ampara.
Diu l'espós de l'escriptora, en el próleg que precedeix el "Diari": "Cona que
l'autora escrivia exclusivament per a
ella, la seva consciencia es manifestava
davant de Déu amb tota llibertat, sean
preocupar-se gens ni mica de l'estil ni
de la composició. Ah! la literatura,
totham ho podrà reparar, está bino absera d'aquestes páginas tan perfectas Je
forma, tan sublims d'inrpiració i tan
nues de recarcaments i artifici."
Es el diari d'una vida iaterior. Elisa-'
bct Leseur recollia en els seas quaderna
la passió rtligiosa que encenia la seva
nima. Són quaderns mis de "recercaments i artifici". Per6, quina prosa tan
apretada, tan consistentl La idea és expressada sense turbulències: clara, ordenada, al través de les paraules que,
calen. Aquesta austeritat formal és mes
admirable que mai quan cenyeix una
gran passió,
La Iluni del "Diari" d'Elisahet Leseur
és la llum de la passió. Tots ele mienta
de la sera vida dolorosa i atrafegala
eral viscuts de cara a l'etcrnitat; EliFaest Leseur fria de las seres solventces, superant-les, im medi d'acostar-se
a Deu. La fe, l'esperança i, sobre tot , la
carnal, resplendeixen en els escrits de
la santa dona que moria a París el maig
de 194
Cada una de les pitginas del "Diari
l'Aunares de cada dia", d'Elisezbet Leseta', ta una plenitud i ura grandesa que

os commou. Assenyalent una regada mas
llar (malita ., apaarionada que les fa desates i sóltries, tan ardent es el fot que
les cansera. La prosa d'Etisabet Lestur
es torta., forta, i ue recorda Pascal.
Ship - Boy

— El pe..ta J. M. nfe S'agarra 11‘91rd, as-si, (Estable, o dos quanta de set
de la tarda, o 1*.lssocia1-ia Catalana .
d'Estudiants (Hiede:
3),_ ',frutos fragnirutt
pocmo
"El COW Arnzu".
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L'ocupació de la Rular
Dt..cpra de la praEa de garantice hasta d'esser traotada
qüestió ee cera nada la morat;)-

rla que es cencediria a Alemania

I ja slinvia re:natal un projecte
frarmás que $3 tototetó al Co.

vern britkritc. Parä reunida la
de Reparaclons, ha decidit da
rebutjar la moratizela mateia'a

O.

por tal cara Alemanya sisarla nogat amb compite eta compro/niano. Alsä lora quo no s'ajar:al el
pagamcat dele ti00 rcilticna or de
31 do genas'. La sltuacid a la cese
marca continua tranaull.4
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JOVE,

e Estap 1 Torte7 artorell
‘I-IA MORT

A L'EDAT DE 16 ANYS

Havent rebut els auxilis espirituals
(A. C. S.)

_ar

J

Els seus desconsolats pares Santiago Estapé i Pagés i Serafina Tort-Martorell,"germanes Serafina, Rosa i Pilar, oncles
A. de Càrregues, Descàrregues Transports, assabentar-ho
ties, cosins i parents tots;i la raó social
a lurs amistats, els preguen una oració per al difunt i que se serveixin concórrer a la casa mortuòria, carrer del Comte
del Asalto, 34, a dos quarts de quatre de la tarda d'avui, dissabte, per a acompanyar el cadàver a la Parróquia de Sant Josep.
i d'allà al Cementiri Nou, en que els quedaran altament agraïts
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Ferrocarrlle de Cataluuya
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1 COMERÇ

Cambra de Comerç i
Navegació de Barcelona
A la sessió celebrada darrerament per la Cambra de Comere
Navegació d'aquesta ciutat, sota la presidencia de don Joaquira
Cabot i Rovira, don ä aquest
cornete do la mort de don Liras
Sendra, membre de la Corporació i president de la seva Comissió de Contribucions i Impostos,
havent-se acordat fer constar en
acta el sentiment pregon °cesionat per la pèrdua d'una persona
a la qual adornaven rellevants
condicione personals i quo havia
donat assenyalades mcstres d'afecte a la Chimbes.
La Celebra aprovà la tramesa
al aenyor piniskil
Financee

d'en telegrama en el qual, amh
motiu de la R. O. de 5 de l'actual
exigint la presentació de dedo.raciono, als efectes tributaria,
pels comerciantes individuals.,
s'interessa quo s'eximeixi de
l'ubligació de presentar-les als
contribuents que satisfacin per
tina sola quola quantitats supe-

riors a 1,500 pessetes-i als banquers i declarant a bastament la
manifestació d'un s.ol dels conceptos que s'exigeixen i la due l aració de si excedeix deis tipus
fisata, tenint en compte que el
text legal no exigeix mes i qua
el trobar-se en un sol dels casos
previstos es prou per incloure
els contribuents en el recàrrec
del 40 o del 15 per cent.
La Corporació s'assabentà amb
gust del viatge del seu secretan i
• Paris, amb l'objecte d'assistir
n les reunions del Consell de la
1:a11ibra do Comerç Internacional
i a la sessió inaugural del Tribunal esmentat, al president del
mateix, !d. Clementel, amb motiu
d'aquella solemnitat.
z
La Cambra s'enterä tembe d'un
ofici amb el qual el senyor cónsul de Xita en aquesta ciutat expressa en sentits termes el seu
agraiment amb motiu do la
subscripeiú que s'ebri per socórrer els damnificats pels terratremols que flagellaren algunos
conlrades d'aquell país; de l'assistencia dele senyors Massó i
Cantl, representaras de la Cambra a la comissió encarregada
del repartiment de les primes pel
censura de carbons, a la constituca') de dita comissió; de la resposta del senyor ministre de Fi:lances a un telegrama encana:Iza a ajudar les gestions d'una
cornissid de fabricaras de eurtils i calçats que aria a visitar-lo
per interessar mesures que atentan la crisi d'aquestes indústries; de les noticies comunicados pel senyor director general
de Duanes arnb motiu de les quei-

seo que se li traslladaren, en el
que atany al contraban de co lonials; de les manifestacions
del senyor ministre de Finances
expressives do •atencid que ha
dispensat al criteri que la Cambra Ii exposà contrari a que es
prohibeixi la importació de hiel
de moro; i per fi, entro altres assumptes, del 3 termes anab que ha
estat evacuada una consulta de
la Cambra do Comen,: Espanyola do Nona York respecte al pa-

gament de la contribució sobre
les utilitats per ratS de les comissions que acrediten els representants establerts a pala estranger.
S'aprovaren dictàmens de la
Comissió d'Expansió Económica,
Ensenyament Mercantil i Comunieacions relatius a una petició
de la Cambra de Comerç d'Osea
a favor de les aspiracions dels
cartero i a una demanda de la
Lliga de Propietaris do vagons
encaminada a obLenir la modificació de les tarifes proposades
per les companyies ferroviàries
per la circulació per les seves
xarxes de vagons particulars i un
ajtre dictamen, emes por la susdila Comissió conjuntament amb
la d'assumptes maritims, en virtut del qual s'aeordä coneerrer
a la informació oberta sobre la
niodificacid del Reglament de les
Junte&

d'Obre4 de porto, posan&

de relleu les modificaeices que,
el seu juí, haurien d'introduirse a l'esmentat Reglament en
el que atany a la composició
dites Juntes, alai cona a la conveniencia de que seis atorgui
mes autonomia.
S'aprovaren per fi ditämens de
la Comissiú aranzeläria en virtut dels quals s'acorda esposar
al senyor ministre d'Estat la
conveniencia de que quan es negocii un nou tractat de Cornere
amb Portugal, s'estableixi la lliure entrada d'aviram i mis d'aquell
pals, o alinees que es rebaixin els drets d'impartaciö actuale
i tambe interessar del propi ministre que es modifiqui el prosediment dels drets de mercadorico que paguen "ad-valorem".
en el sentit de que mitjançant
certiiieació del nOribol lt xlspanya en el punt d'origen les factures Tacar fe completa sobre

eis preus en elles consignats.
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Succesora
d'EVARIST ARNÚS

FUNDADA EN 1846
CASI SIATRIU

CASA CENTRAL

Passalge del Rellotge

Plaça de Catalunya

Sucursals a Balaguer, Berga Cervera, Manresa, Solsona,
Tàrrega i Vieh
Negoclem teta els oupons venciment primer de rsbrer
próxlm, ¡l'impon liquid dels quals ens sigui conegut,
Admetem les carpetea provlsionals del pene Muniolpal
O per 100 Exposició de Barcelona per canviar-les er son
dla pela taca definItlus.

CHAVES 1 HIGHEHT S, en C.
Nagoclem tota al. cupons venclment 1 nener prexiir.

Rambla del Centre, número 8
Telefous 1230-1231 A
•IM41210

Mercat de Llotja

Compra i venda de valor al comptat
Obertura de cometes de crèdit a mb garantia de valora
Canvi de monedes
Ordres de Borsa

Xecs, transferäneies telegràfiques carteo de eredit
Dipòsit de valors en custòdia
Comptes corrents en moneda nacionad i estrangera
Subscripció a tots els emprèstits Informacion3 financiero
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Comarca

Cambra cuirassada
amb compartimento de lloguer des de 22 pte.s. ararais
L'impost sobre les caixes a -nom d'un sol titular corre
a etirree nostre .
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Çrisi

de la industria far¡nera

catalana

_

se de Pesportacie de farines, teLa indústria farinera abans
la giaTra, tenia una situaiió nint en compte el defieit que ha
.quasi equitlibreda amb el coneium Ungut a Espanya la darrera coIi
i j naturalmeue no tenia ni grane lita de blat? No pot soluciona:eires p eri tats ni•grnns contratemps se aquesta qüestió per lavelLica
' ni lampeo nodia esperar els ne- ; deis governanter.eseanyob, ene'
' gotee extraordinaris d'altres in- les sa y os mesures idieetigeradtri
dústries, ni temer les crisis per- protecció a Fiegrleultura casto!. llana, malgrat els preus del mereistents.
Mes vingué la guerra i la si- cat interior, que fan impossible
tdació va sser del tot diferent, la vida. i la necessària, la
puix va arribar per a aquesta in- prescindible rebaixa crees jornals.
crústela un periode de gran prosA Espanya tot s'ha sacra/cal
peritat, coro jamai hauria !fose a l'agricultura castellana, i sensemejar-se, pula ela fariiiaires liest els kepresentants dels intetreballaren i guanyairen Inés que resaos de Castella, hom arribaria
ama Re té d'estrany que a:1lb a creure que la tant bescantada
moliu d'aquests beneficis extra- riquesa agrària de una fieció.
Caldria que ele governants
ordinaris la indústria farinera
s'intensifiques, es multipliques canviessin d'orientacions, davant
d'una manera considerable, sapo- la transformad(' de l'economia i
cialment a l'interior espanyol, on de la indústria del poble, proel nombre noves fàbriques da nhoguda per la guerra i la postguerea i que deixessin taetuació
avui importentissim.
1 com a conclusid d'aquest fet, que venen seguint, de manera es l'augment de producció ha !Wat penal en els des darrers anys, a
formidable, i per conseqüencia favor deis interessos agremies de
no ha tardat au presentar-se una Ca,stella, ja que altrament han da
erial grandessima, deguda a l'e- veurees fracasaste.
Espanya, abalee que tot, neceenorme sobre-producció.
A Catalunya aquesta crisi As ' sita cobrir el definit de la darreMolt mes aguda, puix fet ra colea de blate.per abaratir el
de la pro/albicie, d'importar blats preu del ph, i això sois pot loestrangers, els induelrials han de grar-se tornant a permetre's la
fer Ilurs comprze als meeeats de importació i dee blat estranger, i
Castella, i este clar, no poderle reduint els drets aranzelaris, que
evitar el conjunt de faziors que són exagerats, puix avtui reinflueixen en que els productos presenten rnee del 50. per 100 del
elaborats els resultin mes pesats preu del hiel netranger.
1 deepres C5O permeea aquesta
en quant al preu; entre eile, el
Iransport.,—que donant la prime- importació. podria parlar-se de
Ca materia un rendiment apeo - l'exportaeld de ferinos, mitjanuntat al 70 per eent, és evi- cant els bons o reunes, el r2dent que cuela un 30 per 100 tetan sIe l'arartee 'lem e s impostos regles abene a l'importar la.,
:11ele que el de la farina—els jornals, que costean al doble o ere- quantitat equivnlent .le blat, o
ble que a l'inberior. I ele tan- IrVnitre anxili que podra donar
caires catalans, no poden Iluitar l'Estat a l'industrfal que czporamb els industrials situats als tés, con/ n nosse,ensaCim Lb Dr1
mitres productora, eue no sola- jor preu. que indeeeedent dr la
Lent Ionen aquests aventalges, volunlal de l'industrial i per facsebe lambe la de comprar els tors d'ordre territeriail augmerten
Mate a primera mä o sigui di- el cost de ia proeueció de larreciament a l'agricultor, lo qual licite.
els p erriet estalviar-se el benefiAques e es solucione no colaci de l'exportador, i poder aseo - Ment reee\tr/en la -erial friteHin els blats de Major reniiiinent. ra. sind qUe ay :tel . :en la vergaResalte!, de tul aixiy. gua els nya de veure ruin Merme. Canäfarinaires de Gastelle inunden ries i Ferran ienea que ter
amb ele seus produeles teta els llurs compres a leietraneer.
inereals catalana, en la lluita ea
Cal, dones, que les entitats eco
ineosteeible, els industrials da- Arniques. i er par :emitir p is pareaat el problema de vida o 'non' lamentarle catalans, dediquin
Hure eeereles a evitar que ines veuen utillgaLs a recluir la produce-ice, i alguns delle ja han pa- destrice ente:lenes, mes com la
farinere, sien neta cié rlqu..ams
ra! Iturs fitbriques. .
I aquesta situad& que s'ha de • la nostra terna, eaiguin atercreat per coneeteiiéneia de la rarles per la l'urca d'una politice
guerra. i que ha furnat Pactivitat mal entesa.
tftels industrials, planteja de maJoan Alhafull
»era inexorable el problema de
Barcelona, '12 gener 192-3.
fixecielació; mes com pe: parlar-
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diu...

DEL FUTBOL DE CARRER
DE LA' VIDA DE SITGE5
Sr. Direcsor,
Sr. Director:
Una plaga, i perillosa, de la nostra
Caa de les cosca mes notables arfeb
com.al, Mutas. 'No queda ja plaça ni
que topan aquells qui, de mAts saya
carrer atuse gaudir d'aqqe.st capecmcle
teeá, pugnem per la catalanització de
Sitges, Co restiucjani". L'-es:iuejant" amb veritable perfil de quanta tenen necesitat de traspassar l'improvlat (-ami/
'capare:el efectua des del primer mamut
d'esport i amb l'agravant que els diletla :2,1 preme.;stada ofensiva empina
,tanti, sense cap mena d'aprensid, enele he; d'esbergiment, Ice tendes,
cela assoleilada,. la Ribzra . i el Tem- rara -renca la trar.quil.iitat d'encarar-se
exila Gui es queixa denla trepitjada,
ple, d'una prosiedia ultra -"cenantest-a;
despres ja e_ecrct:ix acerba e:Mea de les quan no un cap de pilota a la cara. 1
r —dts coste= terrals i, notáriament. no són precisament trinxeraires multa
cops eta amateurs de tan popular entrede !a fandeielt matrada, essent popular i dea despectiva: "ca una chica del teniment, sind que v-area . nois da case;
twl.,la"; fina arriba el punt dolç de lea- bones i senyorets, que atr.b una la caltu
i—taheient cana si de no engcgar ma a la. parta inet..ixa deis caliegis,
la ida n'Imarnes de sentir recança — or- passeigs allí on els ve be t7e dedique
ganitza un ball de "mantones" o rae a molestar els N-jaranea, i a falta de pi
a de,;pit del rebaixement social Iota també szr y eix un pot de 'fauna o
qualsevol altra parqueria. En especial.
i metal que alee, representa.
Ils etrarfeu, pene si creguéssiu que la placa de Catalunya, que precísemela'
l' "c;:i:Ljant" espanyol ene resulta eis per sa estratégica posi j ö, ba r ia d'e2ser
•
pur.yent. ih ha l'estiuejant cata- respectada que al -res encontorns, a tula, regid/alista anténtic", que supera tot ; tes les hores dcl dia i de la nit esta convertida en usa immensa piara, qua elv
el desconhort i totes les facecies. La
col.loca tant meteix a tan nivell mar
tereeorada alma 1, 21g esses cridat
dz Mar enn a periodista. i pee envejable als ello dele estr.aigers.
que a tul hora han dc travessar-la.
convence que es tractava dassabeatarbe-és veritat que ternas passat ele guarele del projectat Balneari. hi
des urbana privaren algun cop tan pee zez fer cap, desconcertant-me en escoltar de Ilavis «alpine ea...altera fin- rillós com incivil emeetable, aixó ja pa;
sa a la história i Ionices a gaudir ce rae.
ges; per catalanistes Ve el nreiu de la
crida no era altea que el donar-me a saborea esbargiment. No podria, done,
coneixer la llena de les senyores que ea rautoritat prendre captes en l'asaerr.pte i
Proposaven ele brodar un penó morat de acabar d'un cop amb tanta drinfraccid
Castella per a fer-ne present 21 Monar- d'ordeances imMicipals I del suite
come? Cal adeertir que en donar orca espanyel timan vingues a la Vila
Blanca, ideal màxim de Fati:e:die regio- dres en aquest sentit tembi baurSin de
nalista estinejant.
prevenir que es procedirà contra el
No tinc cl gust de coneixer cl senyor transe...teas, que amb ton, tranrillitat,
Imane Corder, peró he d'advertir-li que defensen encara als inirakturs, arribanSt la leva protesta, ni:regida en aquesa insultar als agents de l'autoritat, com
in rhagnes practicada al cor me.
tinguércm ecasiO de Ve u re.
teix del "Pavelló de Mar", batirla aseoCASTELLANITZACIONS
i n una major eficacia, almenys mes
immoliata No ens aventurarem en alíeSr. Director:'
m'I r que el silenci fon, no obstant, ab.
Fa poca dits s'ha parlat en aquestea
solut.
pagines del fet aergonyós que moles da:
Ja mo paso ä lotes les viles de Cata- catalana espanyolitzin Hura nona. PerlunVa--parrita,:nrment a lee 3CVCS enti- metiM, senyor director, que ja . hi dige
tat , nacionalistes—que organitzin una la meva.
mera d'"AtraccIó de Forasters, bons reLa culpa laatcnirn cada un de nos
t intes", nn serien inscrits Ilurs nome
altres i tots plegats. Ens harem dein;.,
• podrien rebre la deguda orienteció envair per les CO3Os espanyoles i enš ros
per a actuar d'atord ainb els catalanis- tara desempellegar-nos-em D'aquesta in
las de la locali'at, evitant-se a l'enserns
vasid sovint en protestcm amb un ami
d'ap ateixer una deseobridors plena de que mai no ene contradiu
co micitat o uns provincians deplorables.
Diem que es un fastic i que a BarceP erque sapiga tothem que a Sitges, lona 'tomes hi /mg; dos teatres que re
can a ICS altrC3 viles de Catalunya, te- presentin en tenla, pere no' diem qw
• molt bó per oferir, i que l'estoig gran nosaltres anem ei teatro no ancrt
del "Can Ferrar' no S'avindra mai a
al catalä i per re n e,''
ven dre's l'anima per vas plat
mal.
enalgrat que estiguin gui:mdes per
Diem (pi- :menea no hi ha e,coirs c.;
haes matas aristoarImrak
talanes, per6 porten/ els nostres fills n
les que no hn sAst. I. ai sí. lt qucixant
SALVADOR SOLER
Prradela da ta Jorcrellt lianincalittae
me ab procuren iauttutar ¡a reemfftw

ció de aoves escoles, de mes 'escoles,
de grans eieales tataInes.
Diem que melare' parlen; de catee,nisine serà ridicul que a Barcelona notases es publiquin dos diaria end'catala
Vins fa pcc.; un) 1 com volem que sen
publiquin .mes si no els llegirlem? Veigi's sind en la Premaa csportival
La causa ,de la nostra espanyolització
esta en aixec En arfar al teatre cepanyol, on s'apeen estúpidamcnt a dir "Qtt,
le crees tú eta'', "Pa que empapes",
"Ya eta dao", "Te daba vais"... En

fer anar elinostres fills a les escotes, on
aprenen aix6: "Creo en Dios padre, todi
poderoso...", "Dos por dos cuatro, deis
por tres, seis...", "Seis y tres, nueve, y
cinco, catorce, y llevo una...", "Esparta,
capital Madrid..." i el famós "Himno
escolar"... En Ilegie diaris en espaynol.
que fan que eres acostumem a dir: 'Na
t'ar•-iendo la ganancia", "La situacija
esta grave, etc.

Per alzó ens passa el que ens passa.
No ens poden queixar. Pe yó tenim el
deure moral cada un de nosaltres de
moralitzar-nos, .de corregir-nos i de procurar que facin el mateix els medres
amics.

JOAN NIERLI
DELS TRAMVIES

Sr. Director:
Malles de coses poden contar-se referents a acinesia materia, perd ; entre
elles, recomano al lector el que es fixi
en alguns cobradora, que són , una delicia en la manera de desempenyar Ilur
carrec; alió en compte d'un tramvia
semtda mea barraca de la niña goldi
--"; Vayan entrando, sedares! • (tal. corn
sena) "1-Caballeros y se-Moras, han d'afluixar -la mosca!" "iNcia quants diners porta?" "1 Vinguin els deu tentimil" "I Arriba. cartrons e ma a la butSaca:" "Qui en vol un altre, senyors?"
"¿Gens estetn de calderilla?", ele, etc.
Tot áts6 a grane evite y gesticulant com.
im posseit. EM sernbla qee aquest llena/ratee i cornpostnra ro 1,.5 la mes ¡erdenia d'as lloc com ort tramvia. No podria;

dones, ¿a Companyia pesar un correctiu
a saeta' , -Molara dependents sois?
'releas

Pula

Cambra Merca ntl
Lea dcalafactonat per utilitata
La Justa directiva de la Cambra Mercantil es va reunir en ces
cidordineria ciijous, per tracear
diverses ti:Mellen, I, entre elles
la principal, ve de, el problema
que ha suseitat das comerciante.
indiviatais la Real ordre del 5
d'acuest mes relativa a la presenlació de les deelaraeions ext.
g i des per la Dei de Reforma tEbutAria vis efectos de fa tribulactó per ulilitaf.s.
Es va acordar dirigir-se al mi-.
nistre de Finances exposant
ratees quo difeculten en recluida.
tat el comaliment de resinantada disposicio, al.legant, eetee
tres, que la Ilei de Reforma tributària no va neixer fina a miljans de l'any passat i, per lana
ea probable que molla comerciaras individuals - no tinguin la
cornplabilitat ordenada (record
arnb la citada l'ea La Carnbra
Mercantil desearla, en correeegteeneim que per durant aqäest any .
,no 'es tinguin en comente alees
bases per a Paplicacieadel reeärree, que aquellas que no exigeixen un examen de libres, io s.a,
que es' guita. exclusivaineat per
la quota contributiva, pel nombre d'obrers empleals en el negoci i per Ila professió.
Desitant, de totes ~eres, la
Cambra Mercantil donar als anua
aseociais i al comerç de Barcelena una simple intermedie de les
obli gacions que els iniposa la
mencionada Reial ordre de 5 d'aquest mes, els fa aviitent:
Otee els (eomerciatits individuals compresos en la tributació
per tilillats i que, de moment,
han de pagar caín a substitució
un recerrec del 40 u del 50 per
cent cubre la ganta de contribució industrial ial Tresor, eón: a)
ele que tinguin. un capital invertit en el neguci que excedeixi
(le 100,000 pesados; b) els fiare
!tabulan per (mora miyal al TreSor nido de 1,500 pessetes; e) els
que tinsenin clurant l'any un vo/um elobail de vendes que excee
-leixi de 250,000 pesantes; els
que linguin un promedi d'obrers
emplents stil e/ negad que passi
le cinquanta;
els que exerceiv e n la professió de banquer.
La delerminació del capital
.nvertit al negoci es farä d'arord
amb 'inventan i comercial i, a (Al a (Volt, amb etialsevols altres
elements utilitzahles de la comp.
!abil:fat, assenyalant sancione
per aquells qua, no portin rompes i raó dele negocie' mie motivin
anbligacia • de contribuir.
La quota del Treaur as deterainara per la gremial aasenyalaala a l'interessat i, si .no, per la
_mota fixa, partid de les tarifes
aprovades el 23 de desembre
?im.
El volara global ele vendes es
leterminarh neta libres de co
mere f, si no, per lis factures.
Per la detereeineció de les ha,
oes anteriors slan de tenle er
i• ompte -totes ele relabliments
legua s que tingul tia mateix inlereesat, rstignin u no en una
•ala provincia. .
*La Cembra Mnreseti/ reo-arde
ale ascua socis que qaatscvol finta
a e que ele' attalereixi aquesta
ierette, poden passar a consul'nr-In a Ins Maches (Paseetrze
Ira eradit, 2, pral.), on hl lin
'amad lee fuHem • (tilo en:Ven/U-1
.a deelareelotte pellIeltadee.
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LA MUSICA

pelero
m, en acabar el acetre articlet ante
TEATRE DEL LICEU—
rMr, que estera les curses ezeurslonlates
s'esdevenien manes atlètiques, cosa fàcil
"MONA LISA", epera en I
de constatar tan sola arab una Ilegida
dos actas, un prólog I un
blues reglamenta
cpilcg. Labro de Beatrlu
En totes trobareu el pretal pel que priDovsky. Música de Max
mer arriba, preseindint, ds si és el mas
excursionista; suban% eta era privat de
Sohlliings.—Estrana,
carrer.
M impeat la malla Ilittre;
sabta, 17 da gensr.
les ilaomadee deis itineraria a l beo anat
Personataea;
Pròleg 1 aplica:
fent excessives; el pea de la matzilla, a
foraster, senyor Rode; Una
segarles Pe exagerat, eireurnotaneies tutea
que contribueixen a esgotar la naturale- dama, senyora Hafgren; Un Ilec,
ea de l'incaut excursionista, que tutret senyor Laubenthal.
Drama: Francesco del Gioconmotes veg adee per la vacilar de posseir
una medalla hi 'preis part; perece que do, senyor 'todo; Pietro Temerle
consti, ei tole ele midiente exenreionletes senyor Giralt; Arrigo Oldofrede
senyor lerdee; Alleseio I3enaventinguessin conse iincia P lena de
que
aquest mot eignifk-a, s'al'arien implaum- ti, senyor Gallofee; Sandro da
bles contra tot aquest enfilall de mar- Luzzano, senyor Frau; Maschine
Pedruzzi, senyor Antonoff; Gioces I curves, que en lloe d'enaltirdo el
vanni da Salviatti, senyor Laurebairen a l'extrem que aviat davant
poble tots els excursionistes iteren' una bentha!; Mona Lisa, senyora Matbeneits, uns folla o patirem de monjes, aren; Ginevra 4a Alta Roca, sei no es digni que les curses, en la forma nyora Guarden . Dianova, senyoque avui es fas, simún sin estfmul, per, ra Mancher; Waraner-Picearda.
que el que por surtir d'exeursiS DeeaDita senyora Luee,i; aislo, senyer Gaque li &rumia un pretul de tant en tant., llofre.—Chor- general.
L'accia te II« a Florència, a
Val MAS que ea tic -dl colear entre els Il aneols i no estar& tan esposar a encosti- les acaballe; dal segle X v , excepparste, delm`s; que trescant a graus San:1- te el praleg.i eplieg, que succeedbast
es' i 'davallant a marees dobles no .E.s xen aetualment.
Direceiú .esednica; G. Hangatee possible que ."empatxi de panoramann. —Decorat nou de Maurici
ma ni de coneixement,,
Airt no es fa eamersioniame i5 at_ Nalumara.
lotiarne, dues coses ben ¡posada% I que
Argument de robra. Pede:
maese ',orlar es confeti:en Ilestirsonernont.
Locuturi del nionestir de francs
L'excursionismo cormarenteticara ale
carteaos de la Certuaa. Un genfiesta DODIND;DI lee catalana eonvençnts
ki Ilec, 'Mal, de "cicerone", ende la transrend tlncia patriatlee de Par
plica a una forastera, ensems que
obra, fent detinguts 1 Importantfaxims
estudie Mas/Irle, geoszraLcs, arqueoldsies, va eneenyantalos [les jebes artfsprelds1Gries, cien/iras, etc., tiques, la Illeitiria del monestir,
en l'obra del qual interveniren
portant a la muntanya rol& de cultura de
bei
eintet, iniiment and, la pace-sia, Os artistas com Brunellescbi 1 Donatello. L'edifici va perteer,
co olio evni • es tà ealrebe estrenat stin
700a, ele que hm excersions anab el ti primerament. .a . Öittliano Parri;
d'earnrifar roer. de le tema ; sea traza. Falla deswas, a tut Durar; alesprés,
sortedsreent ceda die annrehm, ole que un Espini i, per últim, a Froncasco del. Giocondo, el nene del
den les exeursinna per atletieme (ele de
cureasse i le aren maierie san en:tests qual lea paesat a la histeria pel
'retrat ique de lamueva esposa, Maestola de joventut on s •veiern sortir u
metIneda de I ss (retes aire van n la atan- donna • Fierdaliaa, (du Lleonard
•
•
tImys o be simplement por (n'ir de lea de Vinei.
La veo nasal i fada del cartelbalasen natural* i dele llene aires o td
xa
evoca
la
silueta
de Peniamä
poni na no saben on
- `1•5r ordenar aqueet dasraiet cal ern- Lea Mona Lisa i l'ambient en gua
prendre una tasca dninifleaein d'aeina- la formase dama va viure.
Al montent en qud es disposa
elan% cal enrarrilar l'exereiti amb la
manara, cal 'poblar nexeurs ionieme ea- ensenyar ails estrougere la gala
pretil/ amb eI rienttfir I, z,ortosament, Do "dei soepiri" uu s'esilevinguC la
tragedia de la nit. de carnaval de
ens manca une entltat mol) proa antoritat i pn-srivi ere poder acabar alee teten rany 1492, i tot renordant. l'orcelebraren
tsrmestes curses aeti.nenrsionitiot mlt- gla /me
jangent una intervens - i) directa 1eriele aquella nit horrible, al conjur de
les paraules del fraret s'opera
C11 te tea ,eznnitmeió.
una mutad() escénica i. com el
Rl ella vol, 1 amh l'ajot que s.-unramorir DO ti menearte, dele heno eXolD,.:0- ha deecripciú d'aquest prengués
nietee, pot. ter unelsein obra, diana de consistencia plästica, apareja la
sala -de festine de Francesco
ragrahn ei de Catalunya.
Giocondo a Florència, en una nit

e

Cartas Franzl

Cordoy

CRONICA DE
CULTURA
El Centre eioral Instructiu de Grecia
El 28 del correal. Lindra llue la
inaugpraciú del ciclo de cinc conferencies traciant de l'ideal da
l'assomació -Cristiana".
La primera es a earree d'En
Jawne Raventós, el qual versarà
solare social per natura!esa".
Almas (le romenflar la contriFOrfeó aluntserrat
liare un meneen de nadales i en
aeabar la Mesera-le/6 del conferenciant Na Merca Plantada delectaril el públic azub un es,• nn II,!,
recital.

L'"Asseectiaett5' d'Autors de IJ
Molde", d'aeord amb el cos de
redaccia (10 la reviala catalana
"Flamas (Novas*, ea assabenta
que demà diumen g e, 28, i al saló
dol Palau de l'Ensenvanna CO mercial, Ares, 10. telidrä lioc, a

les ein4en punt de la tarda, rhomenatge abs distingits escriptors
i poetes En Caries 8anahuja i
N'Agustt Fars.
llan promès Resistir a Pacte.
numbroses entitats 1 entorilas
Presid ira larte itillaustre doctotara en medicina, Ouanras BarliPS, a la quai el senyor Satialluja
dedica el volnm de ses darreres
poesies "Ruanda i galanies".
.
.
Ala s e r-sia privada que l'Ara(lamia Calasancia avui, dissable.
ti les 7 de la vetile, donare una
renferan3ia N'Antoni Campine
abre el lema "La conestiliwid
la materia".
• ••
L'Associaci .S Protectora de ilEnsenyanea Catalana ha rebut recta de rones-mi:
de lea Conslasiona Deleg tules de Termite,
i Camagüey. quilla dualet han DUDITO'
, emetituid oe de la et-Mlent manera e Tei
teeria. pree'dent. Itammo Pont i Dan; tre
sesee: Jo,n Feiner
',Pernear'
Ismael Adell.
Prn941.Int
t reaarer. niloneeenture'
•e n 1,1 ..11~11
; ronde: Caries
Rente, l'erran Raleen:. Emili roa«. $l•
brAtiri idee; tleeePtÄri.Q5trea Tt,'y.

Univerelat de remeten(
115 pros possessió CIP
Mnri o l d'e
de nota del enreer
eneela entine En TrerlA rI •Pntrr.‘
ha estat nemenet meetre inter"
n,r,t pe,
,le ln del reerer All
'In Ferran Feenard,z.
En les opeeleier e eelehrades
I n Universee t ele Madrid . per gil
iedierir ele lene premie-extreme
¡anhe l a de l dunturrtl en Mealciaa
van cadente la mitter entrafficirri,
eta nao-almena cl i e em etwe n
•
s,nrilrd
*Ira iJnne
Cliatreesates.

del quatrccents.
Acta primer: L'opulent cavaller Lorenti seu a la taula amb
els sella &unce Arrigo, Pietro,
Ablese:o. Sandro i Musolino. Del
cerner arriben lee rearors alegres
del Carnaval.
El libertinabe dala orrinensate
contrasta amb la tunidesa 1 ingenuitat de Dienera, fila del Otocosido en el SLIU primer niatrimoni. D:anora obre ea finestra
desiljosa de veure Les mascares,
La folla cridinia d'aquestes es
barreja estranyament anab
ehor de L'ares penitents.
Ginevra da Alta Roca, la bella
cortisana de Fierencia. pren part,
esbojarrada, za Vorgia deis cavaIlers.
En aquest moment i com una
aparició, entra Mona'Lisa, estetica i serena. Ve de l'esglés:a, de
confessar-se.- ella que ami havia
pecat.
El seu mana en veure-la, parla del suggestiu enigma d'aeueIla dona m thiheett mieteriee someten...
L'arribada de Giovanni de Salviatti interromp la conversa.
Aquest eavaller ve a demanar
Giucendu trua perla d'Orient destinada al Saul Pare, El Giocuudo, per malee defensar-les d'una
sulestraecien. servava les -seves
verles dins d'una arqueta suseesa d'una cadena, en un inieteribe
armari que comuuteeva ancla les
:tiznes de
StaViarli s Famant de Mona
L i sa. En una entrevista que té
atrth la dama, l'excita a abandonar l'esptie, Fit aquest tina/mal
so sent venir el Giecondo, e Saltaatti apeases le lampe d'amagar-se dins l'armari de les perles. Perla el Giocondo endevina e
pärLdament (anea i
Iltnça la elan kul rin. Mona Lisa
eoniriu tal cutis ad-nitre el tan-

zell de laminarla/ Lleonard de
Vinci.
Acte segon: Es d'estructura
:In:metida lees sencilla que rail
criar. Ha passat la nit del darrer die de Cale/he:A. Vitus do religiosos criden a je penitencia.
Mona Lisa, que hada euedal
adorniida, desparta plena A'
ausuípcnsant que Salviatti potala

tuter . mort entre els reme de
'erro de l'arniart Ingle.
La innocent Demora troba la
.eau que no havia caigut al riu.
al uan Mona LS.a ce disposa a
,brin l'armara entra el Gioeimlo; aleshores ella l'excita a larlO per. la seva premia niä. El Giu. ondo -obro l'arman; räpidament
elona Lisa l'empeny a cene i tannt la aorta condeamant-lo a tilo
-ir de la Iflili.el;ra manera que .11
'ea feo e r al) el SeLl emant
lefe•mpep: Una visiö del Tutti
Filme E:pfleg: Ilrapareit
cena d-I menestra, tat cono al pra
'ea EI /lec aeohe el seta relat de
la tete era !el d
' e Cit"intval garla
ta peralte' de -forastera ea aaspo

sa a sortir, te un vagerds pree
sentiment de que aquella dona
6s la mateitta )lona Lisa, tornada
al alón per l'enigmàtic conjur de
l'evocacid de la llegenda...
Andoi de ta Música
El notable Quartet Wendling,
d'Eitutgard, que, cosa Se cabut,
(limera e! vutä comete deis Amics
de la Música, actuara com a
quiract per primera vegada a
Barcelona.
La valuase cooperada de l'eminent pianista alezaany Alfred
Ilesa da -despenar que seguirà
conaagrant, aquesta agrupada instrumental com una de les
rada notables d'Europa. •
. El cancera Ladra Boa el proa
per dimecres, dia 21, al Palau
de la Música Catalana.
Concart de l'Orred Graden('
L'Institut do Cultura i Biblioe
teca Popular de la Dona ha organitral un interessant concert a
aärree de l'Ortedi Gracienc, el
qual tindrä lloc el diumenge via
nent, a la tarda, a Fedatge de
l'esnieutat institut,—
Nova Junta d.. FOrfe6
Graciosa
A l'aseerablea generatde sos
cis celebrada per l'Orfeb Gracieno el dia 14 del eorrent, ia
Junta directiva va quedar cons -c
tituida de la següeat manera:
'President, 1n Josep Iletlergas
Calmen; q iee - president, N'Ea
Miami Monfort Cuixart; secreta-.
ri, Eta Josep Chulead Pascual;
vice-seeretari, En Juan Voltea
Gasten(); Lresorer, En Jacint
Esteve Fontana; comptador,
N'Andreu Minen Gallart; arxiver,
En Jaume Soler Iterrell, i y ocate, N'Amadeu Abat llames i
N'Aireas «iba i Vives.

Eis Pcmells de joventut
Els P. de ,J. d'Horta
Ele P. de J. (Vilorta hall ondanitzat use tecle feslejaiit la benedicció de la seva hantiere.
El pragriuua esta ert
dues parle: Fost de Feófesta do
Patria; rioneta d'una festa religiosa al mate ante cnissa de 30 -.
munió general. lea a, a la pa"4„,
rrequia, i solemne erice a les 10,
ea el gual predicar un friere camelee. Acabal. l'ofici, tisdra Roo
la bendlizeid de lea baaderes.
A les II, audició de sardanes
entrara Pesglesta parroquial, a
(farree de la cobla Iluro.
A la tarda, a les quatre, en el
local del Centre Gata. hi halare
una vetllada lileräria-musatal a
carre, e deis elemente qudeotnponen ele esmentats pomelle.
Ele P. de J. Catalunya
teten/Une 1 Mon cc'
Efe Pomells de Juventut Catee
halla Lriomfasci. i
.,e1,
Saut Just Desvera celebraran
una 'esta denté, diummige, 28
del corrent, anule metal del primer aniversari de la seva runa
decid.
El programa de l'esmentada
resta està integrat de parlaments, poedea, recital de nah-.
aons i desuses populars L la representacid da/ quadrat líelo
d'En J. M. T'ola i Torres, "Muset
i Dernadeta - , a r• rrec dele ele-,
nients (tela estuentats pomells.
aesietirä una delogació delDirectorL
El pornell da Jovcatut Moy a Florida
El pomell de loventatt Nova
Florida ha urganitaat una excitesió per avui, diumenge, a ltInngat, Tiana, ItIontalegre, fonts

deis Monjos, Castanyera i de la
Mora; Sant Jeroni de la Murtra,
Sta, Cceoma d Graaianet i Saat
Andreu.
Lino de reunid, estació de
F ren ee, a tres quarts de set del
mati.

Noves religioses
geste d'orri; Sane Sean Cris:suma.
blobe; Viamci 1 ultras, adrtim; Enea,
hiele ; llsui i cuutpauje. 140.1 ‘ e de Cunea; Santa inamla de Zderid,"verge i fundadora.
Quarroate /tono: Aval continuaran a la
parrAquia eie Sant l'ere. 1...;.,s,abryis a
da, guarra de 510 de hl tarda.
Caer de Mari.: Aval ea fa la viaita a
N4stra bona de Montserrat a :ala Just
o a usuta .Marie del Mar.
Curara:6 repen adoro, .14.11, • la parrriquia de slesda.
porljiLL41: Avul, tarn del Vi&
Cruda.
• • •

1.et parrIgnia de llt.Purlseiraa Cuneen-

ci6 el diumenge, 23, celebra/O laitstleN
lote duna
do, quturts de F. fine a In
ira-Mides A dse quanta de seIt. plUIL•
pel rererend OtOUOIll. A lino
vuit, alide• do rontunia A. jea uou,
eh set diamantes ‚Co San: Zusep. A lee'
deu, ouici. A lea n 1OilO se N. D. Je
llontaerrat. A lea dotas, s.M.taciG mariana, 1 a doe emana d'atea, pia doetrb
reverend duetos 111..n ;-,1 Amen
• A la tarda. a duo ramita de tetare, dea
g
ta e n u , o.erf, o.-,,..4%
1). 111., feeneM reelnmentarla dc FM-aleenfraria Te res iana, amb erruiö pan reverena
sana Valrotl Paces, fraiacisca
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D'Orient

Les divergències turco-greges : Els turcs
no volen sotmetre-les
a la S. de N.
Lausana, 26.-Les comissions
plenäries no es reuniran fina al
disalabte.
S'assegura que el delegat naba. senyor Garroni realitza una
gestió conciliadora respecte del
delegat Luce ballet paila, el qual
mant e la seva posició en o quo
es refereix a la qüestió de Meseta.
Isrnet paixä, en rebre els velodistes, manifestà que realment
existien mollas de diverger:cíes
entre tures i anglesoa. Afea% que
sortiria de Lausana el matear que
el delegat anales, però que es- '.perava contestar les proposi• 'cions britàniques abans del Iliu'rament del Tractat.-Haxas.

La Comissió. de Reparacions acorda 1-legar la ato' anya
ratória demanada a Alem

Alemanya haurà de fer efectius els 500 milions
or del 31 de gener

de mares

La situació a la Ruhr •. La sucursal de la - Reichsbank de Bochum se
Noves deLa diversa actitud dels obrers i deis funcionaris
sotmet
tencions i expulsions .*. Snspensió de tots els diaris d'Aix-la-Chapelle
Els socialistes declaren que el partit respecta el tractat de Versalles
•
i funcionara tren- que com s'ha demanat tina morafranceses a la
e
aiorataria dmalinda
perugil la moratòria
Paris, 26.-M. Barthou ha tra- de
Ruhr

mes oficialment a la Comissie de I
reparacions ed projecte francas
sobre la moratòria.
del
LUndres.
26.-El
Consell
"a
MM. Barthou i Delacroix fan
.Gabinet britànic ha examinat la constar en el projecte la resissituaeió resultant de les discus- tencia d'Alentada als lliuraments
eions de la Conferencia de Lana en especie i constaten la notifi• aana. Els ministres no deixen de cada feta el 113 del corrent de
mostrar inquietud. Els turcs la cessació en els lliuraments a
alían negat a sotmetre Ilurs di- tito( de reparacions.
:ter-andes amb lord Coreen a la
D'aquesta negativa dedueixen
8ocietat de les Nacions i es veta; la caducitat de d a demanda d'udisituació
poden
crear
una
•• gua
na rnorataria (feta per Alemafícil a Mesopotämia, teta vegada
nya, alai com un mancament gea
Iluny
que
mis
es
troben
no
que
neral d'Alemanya en els HurraUn centenar de quilòmetres
mente a efectuar.
gagdad.
MM. Barthou i .Delacroix co
Tainlak han tractat els minis -. municaran oficialment a les potres de quines serien en dictartencies interessades la constatae:anadee eventualitats Ilurs oblida d'aquest mancament i reclacidas respecta l'estat de, l'Irak maran que entri en vigor purade de l'Emir Ealeal.-Radio.
ment i simple l'estat de pagaELS ALIATS LLIURARAN LLUR mena acordat el 6 de maig de
PROJECTE DE TRACTAT DE 1921.-Havas.
PAU ALS TURCS EL DIMECRES
L'OPOSICIO DE LES POLITIVISENT
QUES FRANCESA 1 ANGLESA
Lausana, 26.-Avui se celeLondres, 26.-lil Govern bribraran les darreres sessions de
tänic ba rebut el nou projecte
11.9 comissions plenàries de la
Conferencia. El dimecres els de rnoratairia que Ii ha comuniAliats, que han artibat a un acord cat M. Poincare, sornetent-lo 'a
j'examen dels seus Parda. Es
plet, Meraren a la delegada
turca el, prpjecte del trena!, de Una a entendre aquí que roposicia británica a la presa de gapau a Orient.
ranties continua eseent la nafta:
Les delbgacions aliades sortibaza i que asta fundada en les
aa n probablement de Lausana el
tdivendres. Ha estat ja encarregat mateixes raons, és a dir, 'que no
al tren especial de la delegació produira mis que mares paper,
salvant el vas d'un impost sobre
brit anica.-Radio.
les exportacions, que produirien
TORNARA
A
LORD CURZON
divises estrangeres.
VEU
PROBABILILAUSANA SI
En restan, es rebutja aquí
TATS DE PAU
amistara projecte de garantice,
Lausana, 26. - Lord Curzon purgue es declara que no seran
be declarat als periodistes que productives. Pera quan s'ha proItbandonara Lausana dijous o di- posat una garantía verament
Fendres de la satrnana entrant, productiva se alía rebutjat taraperò que esta disposat a tornar lié a pretext de qué es contraria
Ra al fi essencial de la moratòria,
veu probabilitats de pau.
q ue as el de donar a Alemanya
temps per respirar.
fi° ES VERITAT QUE ELS AN Es veu una vegada mé.s ropo<I LESOS ABANDONIN CONSsida fonamental dels principis
TANTINOBLE
en que es basen les dues poliConstantinohle, 26. - Es des-. tiquea francesa i britànica..-RaInenteix d'origen autoritzat que dio.
les trapos britàniques facin preparatrus per abandonar Constan- ALEMANYA HA DE PAGAR EL
tiemble. Contràriament a aquests 31 DE GENER 500 MILIONS DE
MIMOS OR
aumers, els anglesos continuen
Seat obres de defensa pele valParís, 26.-La Comissió de Reparaa
Constanracions s'ha reunit avui, aprovant, pes
tants de la ciutat j
allnoble mateix.
tres vots i una abstenció del represenTambé es desmentelx que la tant anglès, una declaración manifestant
gendarmeria francesa estigui a que la causa de la nota d'Alemanya depunt de sortir de la capital. Els clarant suspesos 'els lliUrments de carbó
• eerveis han estat reduits pera i fusta a compte de les reparacions a
> funcionen encara norrnalment.- causa de l'ocupada de la Ruhr, haRadio.
via de declarar-se que caduca la paiELS TUBOS ES PREPAREN AC- cié de moratória.
D'aquesta manera Alemanya hemó de
TIVAMENT A LA TRACIA
•

De França

GARANTIES

• •

ORIENTAL

Constantinoble, 26. - Conjuntament amb des converses gregues a Tracia Occidental, els
tuses es preparen activament a
la Tracia Oriental. Es paula de
Mobilitzar a l'esmentada comarca
algunes quintes i que seran tasaba cridats a file,s els israelites.
Es creu que als turcs podrien
formar a Tracia Oriental un euer
cit de 60.000 homes, pera qua no
disposaran alli deamaterlal suficient.-Itadio.
LES PROPCSICION8 ALIADES
SON REMESES ALS TURCS
Lausana, 26.-EI texte de les

noves proposicions aliades han
estat comunicados oficialment
ala tures. Aquests han demanat
un termini de 24 llores per contestara-atada).
BELGICA 1 LA RECONSTRUCCIO
O' AUSTRIA
Brusselles, 26.-La Corbibsió

d'Afers eatrangers ha adoptat un
projecte de Ilei autoritzant el
Governa a participar en el pla de
, reconstrucció d'Austria.-Ilavas.
LA QüESTIO DELS SUBSiDIS A
LA MARINA AMERICANA

Washington, 26 -La temptaUva de fer ado p tar el bill caneeatnt subsidis a - la Marina ha fracassat. Algaras senadors, entre
elle Mr. Brockhart, rebutjaren
Ja proposició, comprometentsee
A re2Oldre aquesta qüestió *Une
del dia 29 de gener.-E4Y44.

Alai ribetees el mancamen't d'Alemanya en el compliment dele
seus compromisos respecte a
França i Bélgica, per tres vots
i l'abstenció del delegat
nic.-Havas.
ELS ESTATS UN1TS 1 LA CoMISSIO DE REPARACIONS
UNA REPRIMENDA A MR. BOYDEN
Washington, 26.-El secreta:1i did-departament d'Estat, Mr. Hughes, hi" enviat una nota al representant dele Estate Units a la Comissió de Reparacions, Mr. Boyden, adscrtint-li que no
ha de prendre part a les discussions
quan es traed de reparacions.
• Tampoc haurà de presentar a la chada Comissió cap suggestió personal sense prèvia indicació del departamen d'EsUd.-navas.
•

eeS08 i belgues elan possessionat de la
Central telefónica d'Esaen.-Ratlio.
LA VAGA DE TRES HORES DELS
FUNCIONARIS HA ESTAT GENERAL.
Duinceldorf, 26.-La vaga de tres Mires entre tata els funcionaria pablica ha
estat general.
El eomanament militar francés ha dedarat que eenstituint andest Set una inReceló a les emires donacies s'apiiearlen
sancions.-Radio.
DOS ALTS FUNCIONAR e DE

DUSSELDORF, DETINGUTS

Dusseldorf, W.-Les autoritats helarles
Izan deti ngut el director de les Oficines
de Finan" per negar-se a obeir les seyes ordres. Tarnte ha estat detingut el
director de Correus, Telègrafs i Telkfons d s aqueata població,pel mateix motiu.

tòria alLe aliats, en el nou pressupost no hi ha cap quantitat corte
signada a titol de reparacions.
Terminará el senyor Hermes
dient que el Reich procurará per
&as eta mitjans posaibles satisfer Ola pagaments referents a les
Reparacions sempre i quan sigui
evacuada la Ruirr.-Havas.
L'ACCIO ALEMANYA ES FORA
DE LA RUHR
UN GENERAL FRAME, A MUNICH, INTIMAT ' A ABANDONAR
LA CIÜTAT .

La Cambra francesa

aprova per 480 vota
contra 81 el pressu.
post per a 1923
Paris. 26.-La Cambra de 14.,
putats ha termaiat la diste,
sid del projecte de hei de Fama,
ces, aprovant, per 480'vras os;
tra 81, la totalitat del Premia
post per l'any 1923.-1:lavas,
UNA •ETENCIO
Parte, 26.-Avui ha estattingut en el seu domicili, per ass
lauda de la llei sobre constes,
ci6 de societats, M. Jean Stesi
administrador delegat que toa&
la Societat d'Aprestadors remata,
,-Havag.

nifestat que aquests eren Cm:
pletament inexaetes.
M. Le Trocquer ha manifestd
que interroga al general Bésenla
sobre el suposat incident sea
M. Coste. El general Depila
tontestä al ministre: 'Aqueas
noticia no ha estat més que una
infamia.
La poblada civil dele Fase
ocupats no mostea hoetilitat rOiln
Ira els franceses. Le Troce/neo
din que en arribar a Essen paa
a un autornabil l acampan:TI ad
general francas. El públic nata
el en‘ze i malita una mande',
tarja a favor dels industrials das
tinguts, perb durant la matee
no es produi cap incident ti at
proferiren ente hostils a arara
ea.
••
l'H. Le Trocquer fin deseas
nna enumerada de les mesura
que s'ha cragut °porta arenas.
llar per vencer la resistencia ala
m a nya-Radio.
Paris, 26. - L'Agència Rae
eteu saber que 01 ministre d'la
bree Patatares porfia de la Ruta
excel.lents impreaeions respeta
de recetó coma delle aliats i lates
tau,' de la poblada.
Les difimatats provenen de qd
els funcionaras, acatant lee or
dres del Govern del Reicastag
s di
provoquen pertorbacioas e
ferrocarrils, correus, telegrafs,
telefons i en els serveis Gnu,
ciers, però, tel centrara ea tif
ceretes obrera dana. presa de Ny
freda i no serablen pas das*
deixar-se arrastrar per les ta
sures d'abstenció preconazaal
pci Govern ademany.
L'actitud de la poblara, da
l'Agència Havas, que ha estH
comprovada p,s1 ministre d'Obre
Mitigues i que a judici d'asnal
ministre seria de desitjar un pa
clareció que faci l'ocupar:5 ah
rigurosa, pía , que serabla havet
evolucionat des de fa 24 horas
Per altea part, fa coardinsca entre els tacnics militare atleta el
complete, però de cap manera I1
es traela de noves instruseiala
als enginyers állats.-Havas.

Munich, 26. - Referint-se al
boicot declarat als funcionaria
francesos que s'estatgen a alletel de les Quatre Estacione, els
periedics disten que a les sis del
metí el general Henrry fou despertat per cops fertissims doEL GUARDA SUPERIOR BEREE- nata a la porta de la seva 2amBERG, DETINGUT
bra. Entraren despees ei director
LA SITUA010 GENERAL
Dusseldorf, 26. - L'enviat es- de l'Hotel, acompanyat d'altres
Dueseldort, 26.-A tot el territori de la. pecial de l'Agència Ha yas tele- persones, les guate manifestaren
Ruhr no es Senyala ahir itup nos bici- grafie la noticia d'haver estat de- al general que abandones Munic
dent.
tingut el guarda superior, Beres- si no volia esesr assassinat.
..Prernsa obrera declara elarement berg.-Havas.
El general francés contesta
el P ro Pde lt de resistir a la P r esid n ereialeshores:-Vostès han estat a la
A AIX-LA-DHAPELLE
da pels centres político; pe r . portar els
guerra, per la qual cosa ja saben
EL PRESIDENT DEL GOVERN
obrera a la yaga.
quals són eis deures d'un
(*out:unen atinnes va gues 1,10%121" al" EL SEU SUPLENT, EXPULSATS
- Radio.
TOTS ELS DIARIS sue_pEsos
Drimearrils, airr com la resisteraia
va entre els _emplees de Correas, TeleBerlín, 26.-Comuniquen ,sl'Aix- L'ESTADA DEL. GENERAL WEY.
grata
le-Chapelle que el president del
GANO A LA RUMR
•
26.-Els perindint anuncien la Govern; doctor Bornbach. , t el .seu
Pare,
26. - Avui ha retornat
suspensi5 del treball a tres estacione
>pea.
suplent ahan estat expulsats
afegeixen que ele emnleati le Correas,. 13s autoritats d'ocupari6. lik- - de la Ruhr M. de Trostquer. El
general Wevgand romandrà a
Telienifs i Telitons de %Otea alma de- vas.
clarat en saga.-Havan
Aix-4e-Chapelle, 26.-Tots ele aquella regid Iota aquesta setperiadics cf aquesta crutat han es- mana per ultimar un pla de serTRANQUIL.LITAT A MAGUNCIA tat suspesos durant tres caes per veis militare i Ovas. En el ras
Magancia, 26. - Regna tranquillital ordre de les autoritats belgues que sigui aprovat oficialmert
absoluta.
d'ocupada, a conseqüència d'ha- aquest pla, Os probable que s'encarregara de posar-lo en practiza
Els trens circulen normalment en tot ver publicat una carta injuriosa
cl territori dg la ribera esquerre del de l'administrada local eterna- el mateix general. - Hayas.
Rhin.-HaVas.
aya.-Radio.
LA MISSIO DE M. LE TRCCQUER
26.-Els periòdics publiquen les següents noticies de, ELS INDUSTRIALS ALEMANYS 1 EL GENERAL WEYGAND NO ES TRAMETERA GARBO A
•CONDEMNATS APEL.LEN AL
la Ruhr. '
ALEMANTA
TRIBUNAL DE CASACI0 DE
'La vaga ferroviaria s'ha estés
Dusseldori, 26. - Es guarda
• PARIS
a altres estacione a la regia d'Essera, figurant entre aquestas esEssen, 26. - El anyor Thys- reserva sobre la •sonferéncia que
celebrat entre els senyors
tacions la d'Hort i les de la linia sen ha declara', a un redactor del
de Steelea a Hatingen.
"Berliner Tageblatt" que tant Le, Trocquer, Tirard i els geneA Dusseldorf no sata reprès el ell com els nitres industrials con- rals Degoutte i Weygand. Maltràfic ferroviazi.
demnats nc acceptaven el vere- grat això, es creu saber que entre LE*7 DES PESES D'OCUPAN.,
Les autoritats franceses han dicte del Consell de guerra i anun les mesures presea per a compre DURANT GENER 1 FEBRER
posat en marxa diversos trens ciä que recorrerien al Tribunal la resistencia alemanya figura la LEVARAN A 45 MUDES
de suspendre teta sentida de urama) personal ferroviari trances. de casada de Paris.-Havas.
FRANCS
be amb destf a Alemanya, mesuHan arribat d'Essen destacaParís: - Sita reana
DE
COLMANIFESTACIONS
ra qve será aplicada des d'avui.
ments de ferroviaris francesas,
Comissi6 senatorial de Firmases
LEGIALS
- Radio.
que seran destinats pis llocs on
Aquest mati el presiden( M. La•
Dusseldorf, 26. - Ahir a la
catan o estiguin en vaga els aletarda tingueren lloc algunes ma- EL PLA SOBRE L'ORGANITZA- eroix i M. Berenger hesita esta
manys.
El tràfic de tota la regia de nifestacions a Dusseldorf i Es- 010 DE LA RUHR. - DINTRE rebate per M. Poineare. el trall
va donar-los informes de cenad
DE DOS O TRES •31ES SERA
Dueseldorf es realitza amb irre- sen.
No reaestiren gran importan- NOMENAT L'ALT COMISSARI sobre les operacions a la Atarla1f
gularitat.
Rhenania. principalment en
CIVIL I MIUTAR
L'estada de Ketwig ha estat cia.
les nuidalialf
Entre els manifestante, lá ma• Parte, 26. - El pla sobe( l'ore que es refereix a
ocupada per les tropes francejoria col.legials, no s'lli vela cap ganitzaci6 de la Ruhr sera esta. i les seves coasecifien2les seemb'
ses.
pagar el dia 31 de gener la quantitat
Els funeionaris duaners de obrer.-Havas.
blert naturalment d'acord amb el migues, fiarais i financiera,.
El presiden( del Consell
de 500 milions de marcs or.--Radio.
Neuss, han estat expulsats.a+lia- ELS SOCIALISTES ESTAFE PEL Govern belga. En aquests moa
mente s'organitza curosament sentará un d'aquests dies a la
vas.
RESPECTE
DEL
TRACTAT
DE
re•
EL GOVERN ERITANIO
nombras personal de forroviaris Cambres un projecte de llei
VERSALLES
reste
a
lea
despeses
latiu
LA
SUCURSAL
DE
LA
REICHSi
de
policia
per
a
poder
substiLondres, 26.-El Consell de ministres
Berain, 26. - El cap del partit tuir en el moment oportú els per les operacions i que sale*
s'ha reunit aquesta tarda en pie, ex- BANK DE BOCHUM SE SOTMET socialista, Wels, ha declarat que
als me
funcionaras alemanys si aquesta ran a un 45 milions per
Bochum, 25.-La sucursal del Bann
cepció feta del canceller de l'Echiquir,
el seu partit respecta el Tractat confirmen oferint una resistan -, sos de gener i febrera - Ratea
de l'Imperi a aquesta eiutat ha declaque no ha arribat encara dels Estats
rat que no s'apesara ja a les deman- de Versalles en tot alió que en
ola passiva.
Units, i de lord Curzon, que es a LauSe sala que dintre de dos o tres ELa LABORISTES ANCLEPOI
des de les autoritats d'ocupació.-Ha- drat i equitativament pot exigirsana.
se
d'Alemanya.
dieasera nomenat l'Alt ComisenFRANO
Encara que res no se sap aspecte de vas.
Afegt que el partit socialista ri que ha d'assumir el semana-. DAVANT ELS FETS DE
la retirada de les forces britániques de
A LA RUHR
rebutja
teta
comunitat
amb
aque
ment suprem civil i militar.
LA DIVERSA ACTITUD
Rhenania, en els centres periodistics,
Londres, 26. - Ramsay
lies altres partits que de l'entraEntre les mesures que s'han
D'OBRERS I FUNCdONARIS
després del Consell, circulasen rumors
da de les forces franco-belgues a /•Tes por a, impedir qualsevol reir Donald, aap del partit laboris
relatius a qui aquesta retirada ha de
' eusseldort, 23.- La vaga genera/ de la Ruhr en voten deduir la conronvoeat amb urgencia cada
sistancia armada per part l'Ale- , ha
considerar-se, per ara; ton: malt poc
ferroviaria ami; (itIP s'amerusçava ¡se ami duela quo Alemanya esta esemplaboristes de la Cabral
maya, figura la de no consentir putats
probable-llevas.
no ha eselatat. ajad, ei personal ta de tots els seas compromisos.
1111a re
Londres, 20.--a1 leo tres d'aqbesta tartransport de carbó a Alema- Comuns per a celebrar
ferroviari mostra multa repugnancia II
seY4
tractarä
eS
Cornbatirn
teta
mena
d'agressia
l
a
M
ti
la
(
°
:3
da s'lla reunit el Consell ele Gabinet, du- e:emitir les ordres donadas per l'autorinya. Aquesta mesura ha stat po- "
la situada) de la Ruhr i sdr4
rant la reunió fino a les cinc. Despres tat tiliada. D'aquesta actitud en masita percaté a Cap preu voleas una al- sada en practica avui matear. -els
lsd itud del partit daviiht
tea guerra.-Havas.
de la reunid no haestat facilitada cap alcin agombolament a ha estacione. P e
flache,
de França,
nota a la Brema, pesó es ere:1 saber que
-rdeltabnos'ip gre. EL MINISTRE HERNIES EXPODECLARACIONS DE 111. LE
els ministres elan ceupat de nou de la
Els empleats de Correos i Teleerafs SA AL REICHSTAG LA SITUAELS EE. UU. I LES DESPEO
•situatitt a la Ruhr, bavent res.onegut que tatele Co conformen difteilment a l'ecu- CI D FINANCIERA D'ALEMANYA
TROCQUER
DE L'OCUPACIO
no s'ha prroluit cap non esdeveniment que
pació 1 demostre n mala voluntat en el
I FA PROMESES DE PAGAR
Parle, 26.-E1 ministre d'Obres
• \Vashingion, 26, - Ft ,Perett
fati neetssari el prendes aconls de mo- compliment de Ilur servid!.
Berlín, 23.-El ministre 'de Ei- Ptibliques, at. Le Trocmier,
ti adjunt del Tresor, M'a
mear Es tracta tan:be stbre la qUeatilt
En ranvi, els obrers metaLlórgics
: estat aquesta tarda a l'Eliseu per morth, representara el Irel'a
de les trepes d'ocupació, no no es prenminalres semblen unänimeraent dispoests nances, • senyor Herme.s, ha excomunicar
el
sett
informe
sobro
posat
davant
el
Reichstag
l'actual
nodamericä a la ronfeérria
gueren acdrds.
a treballar i no s'assenyala entre una
situada financiera d'Aletnanya, la situada a la Ruin-, la qual ha teratiada que es celebrar u sil'
El Consell de ministres tornara a re- el Mire cap interrupció del trebnil quonnirse probablement diverses "Segada t141E. Si sis 'M'idees de la Robe a., obeci- Produida • per l'ocupada de la estudiat en el terreny durant e s, 1 de mere per tracia r del lo
einig e realitzat alar. El ministre
almas que es reuneixin les Cansbres, peal,
ment que ha d'efeatuar
zeu les oreires de vaga de Cano i eels Ruhr.
si no es reprodueixen els teta la tineottet grano pulsan,: So parqué desrunfien de ' Allemanya, scgons el ministre, declara haver tornat surnament
aya de les desposes decupla
de la Ruhr no serä tradada de neu.- Ilusa prometes. Ro 550,600 obrera, que s'ha vist obligada, amb aquest satiefet de la seva visita, puix la
de la Rhar per les trop a' lr'
situada
a
la
Ruin'
es
completaStudio.
ceses. - Hayas.
guanyen mét3 do 10 milibus de frailes dia- motiu, a dedicar 66.000 milions
do
mares
•
nieta
satisatetória.
Eiaobrers
comPra
de
carta
a la
ris I no creuen que Rodia panul fer
LA 00111110310 DE REPARACIONS entrar tots aquests milions a la Rular.
anglas a causa d'haver lliurar ala aternanys es mosteen refractaria
ACORDA NEGAR LA MORATOLES TROPE: A14E11E:A 8 O
Hin ferroviario I els empleats de Ore- aliats al vuitanta per ceta de la g acatar les °cifres del Govern de
ANVERS
11:4 DEMANADA PER ALEMAl'Imperi i en tots els Hoce regna
proauceió total do la Ruhr.
reus, pel centrad, tenen pleocupaeiees
PITA
Afegeix que el total de les des- completa cordialitat entre els
Anvers,
arribat les
d'una altra mena: Sin funcionaria i esParle, 26. Urgent. -- A (loe tan espoleta a castigo. No poden &izar peses del pressupost puja a 3.100 funcienayis civils i mil:fines fran- americanes que ocupasen un secta
lt mitaya.
Infarto de dues acaba da reunid de fer la vaga, almenys la vaga ase a:aliene i el d'ingressos previste ceses. Interrogat el ministre sosolament a 2000.
.
bre els suposats incidente ricoAvui han d'etnaarçar cap eh
de la Comissió de Reparacions.
BI ministre tie Finances afeg
rreauts entre fuNeionaris ha ma- Vana-Jiu/a
La Comísela ha arlo:Val l'acord
fume ha tranl edg ano ferrovlagle
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D'ESPANYA
La qüestió del Marroc

El tema de la

beració dels captius
Diu autoritzadament "La Libertad", coneixedora, com se sap,
del peneament del ministre d'Estate
Sembla que el Govern te especial interès, i ho considerem moll
encertat, en que no es converteixi el moment de l'arribada dele
'captare en una epotesi que seria
.perfectament indiscreta.
L'alliberació dels presoners es
resvaiment d'un veritable pesarabre nacional, però no put conlondre's amb una pàgina de gheria, ja que per dissort de tots, el
moment en que es produí el captiren i constitui quelcorn que en
gran part enclou gravissimes res
ponsabilitats que está sotmes
encara a judici &As Consells de
guerra.

Per tant s'haurà d'establir ' entre els presoners la distinció de
que parla "La Voz".
v indran ele que no tinguin res
de que respondre; els altres es
quedaran a Melilla a les resultes
del proas.
Es possible que entre aquests
tíltims figurt el propi general Navarro.
El temporal continua 1 per
aisró no ee sap si avui podrá iniciar-se l'ernbarcarnent dele ca p
començarà per les-tius:Aqe
.
donee s i nois. •
Es inexacte que e'hagi alliberat (rap dels capte/s. contra el
que ha dit el rumor circulat per
Madrid a última hora de la tarda
d'ah'r.
90 QI;Z: DU .L'ALSA
El ministre d'Estat: ha rebut
avui els periodistes a les primeres horca-de da tarda, fent-los
les següents manifestacions reIfteionades amb els presoners:
•-•Sio ! arnen1 he de din - tos que
la situara() segueix
El terpornl continua i aixt
Dilo ha eamunicat efesenyer
Eehevarriela. amb el qual he Ungut una conferenc:a aquest
'Les noticies d'aval 5eg1ieeee.0
essent Nenes i no cree que -sor-

grixi ran roperatempe.
El rete teha de demn e er eg que
les reses es desenrotelin en la
forma que desitgem.
LA 1.7.1P F=10 L'EL Ps7ESiee'EXT

Ei cap del Govein ha (lit avui
que les noticies de Melilla duma'y en remete qu'e continuava el
temporal, seeuint les bones impreselons sobre l'alliberament
del. pee,onere.
Lts

G i:.;',7- 101S DEL leí:Se:AV

comboi maritim
eme eucti alt,r cap a Alhucemas
elestmat ma copaus, llagué do
tornar a causa del temporal de

.
Llevant.
sap que 1 - AlltOlii0 Lopez"
porta a isord 426 Intligenes que
Espanya féu presoners durant
les operacions.
Tatribé ponla tot el diner del

reseat, en plata, condició que ha
estat imposada per AM-el-Krim.
S'espera que el dissabte
1'0 efectuat el rescat.
Per a rebre els presoners han
arribat multe parcele i arnies.
Es creu aquí que tots els presoners rindiera a aqueeta plaça,
des d'un marearan a la Penin 5u5 per grups, els que estiguin
exempts de declarar en els sumaria oberts.
La jora augmenta aqui per mo
ment s.
El general Ruiz Trillo tornare a la península dintre de vors
dies.
Conlinuen realitzant, -se ()embole a distintes posieions. cense
novetat.
Tumbé diverses; columnes
;lente recorren tot el' territori,
acuse (Tobar dificultats.
Travessem un perrade de calma absoluta. Reperculeixen entre els rebela les gestions amistoses que es realitzen pel rescat
&le presoners.
Envara que a (farrera hora ha
minnt queleom el temporal,.
I - Antonra López" continua fondreat. aquí.
ELS Pe:EPaileTIUS t L'ALL1-

EEEAMENT
Aquesta . tarda es deia que el
vaixell "Antonio López" continua
eneara a Melilla a causa del
eeeelioral i eue tan e.viat cure
aquest amaine es d:Çieirä a Al barcinas.
Es deia també que a teta els
Petate rebele de la regló d'AAleraeraasepoejaven banderes .blan
que& i que Abel. el-Krim penes
sotmetre's al Maghzem tan aviat
toln
ce pacte del rescat.
S'afea que els presoners es
troben reunits a Axdir, esperant
j'alliherament.
( Begona "La Voz", les úniques

condieions que Abd-el- Krim ha
posat pea rescat, són aquestes:
El canvi de presoners moros per
espanyols i lliurament de quatre
milions de , passeles, deis (Mate
ja es venia pärlant des, dri prle
mer dia.
Toa, eslä convingut. Solament
manea l'acta del lliurament, la
qual es readitzare al mateix moment en que el delegat del Govern, senyor Eehevarrieta, pugui
arribar a Alhucemas. •
La dificultat mes gran consisteix en el temporal que regna a
lä resta i que avui, al mate lluny
d'amainar, augmentava.
EXPECTACIO A N'ALADA

Málaga. - Aquí no es parla
d'nitra cesa que del rescat deis
presoners, pera les noticies que
es tenen sen escasee.
Ahir i avui han nrribat'redae!ore de diversos periedies de Madrid. Alguns embarearen ja cap
a Melilla i altres ho fano aques fa farda.
Tambe han arribat algunos
perennes de les t'amaras dele presoners. entre elles el fill del g eneral Navarro, tinent de l'Escolla
Reial.
L'optimisme As te nota dominant re totes les converses. esperant-se amb gran impaciencia
noticies sobre el probalee eeseat.
Viatgers arribats de Melilla en
el vapor "Monte Toro", diuen que
1-Antonio López" esteva rondejai a Melilla, esperant que amaines el vent per a dirigir-se a Alhucemas.
Tumbe diuen que allí t'erras
gran alegria, esperant-se l'erribada dele presoners.
El fill del general Navarro res
sap del !loe en que quedare el
sen pare, en cas de que sol rescate. El tinent Nvarro embarcará
acrecesta nit cap a Melilla.
Sembla segur que el general
Navarro no anirà directament a
Madrid, sine que s detindeä en
un "rartejo" andalus, a l'obgcric
de restablir la seva salut, pielcom perjudicada, per lee eircireumstäncies que el rodegen.
Tambe es diu que alguns deis
presneers afinan direetament
lussenfneula. desembarcant en un
port d'Andalusia.
Se cap que des de novembre no
ha ocorr e gut cap baixa entre els
preabeers. La darrera fon la d'un
metere militar, mort a causa del
tifus.
Els presoners han viseut molt
temps eotmesos a -una doler:Alesirria alimentael6.
El coronel Araujo 'este reatan
rrartritisrne i tui les carnes inflados i cuasi no pot motines.
Per referències particulars re-

bedee de Melilla es diu que l'inraid Gabriel ha dt. que el Rei. un
eras 3ePhya la camera del "Coto
de p eleona", vindre a Málaga per
a mehren als presoners.
ES salmt per passatgers arribate de la plaça africana, mie a
p rimeres hores de la nit

l'Echeearrieta, despres de conferenciar amb l'Alt Comissari inte,rf, sor t1 amb l'"Antonio López"
arieh nimbe a Alhneernes.
En dit vaixell embarcaren lambe quasi tots els periodistas rnadrilenys que %II( es trobaven.
-L'ansietat és extraordinäria,
puix totes les referències coincideixen en que avui es un dia deeissiu per a la llibertat dele pree0Ters.

catalinofobia
--- —

"A B C" i ta politica de Lleida
"A B C" publica un solt que titula ärnb aquest interrogant:
"Semit alcalde de leleyda un separatista'?"
En el son, recorila un telegrama del seu corresponsal a Lleye
da publicat en 14 d'octubre, últim, en el qual es relata que en
la sesera municipal del dia 13 es
liegt una proposicie que dio aixl:
Nosaltres, que representern la
voluntat del pelito de Lloyds, proclarnem el fet de Catalunya Nació; reclamem per a la Nació Catalana el dret de regir-se per un
Govern propi, i declarem la voluntat del nostre poble d'ajudar
a la' imrnediata constitució d'aquest iGovern que ha de concluir
la nació catalana a complir els
seus destins en la histeria deis
pobles.
Al.ludeix a la xardorosa defensa ene d'ella féri el regidor
re form ist a senyor Palacios, i a fegeix:
"1 un regidor. de tals antecedente, per molt reformista que
blesoni de ésser ara, posant-se
e última hora la careta de tal amb
vistes a la vara, pot conferir-seii Iteial ordre l'alcaldia de
leleyda?
Esperem que el Govern, mea
vegada Comprovat tot et que hi
ha, no incorrerä en semblant
error, que com deia el nosl re corresponsal en aquella clutat, seria un afront per als veritables
sentiments espanyolistes deis
que componen la maioria de l'Ajuntament IleydatAn*
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PUBLICITAT

De la mort d'En Dato

Declaracions del
géneral Arlegui
El general Arlegui, pregunta': per un
redactor d'El Sol, ha desrnentitd com
abans féu el ministre de la Governació,
les declaracions que li atribunx El Día
Grafito, afegint el diari nudrileny el
següerd:
"Solament, davant nostres insistents
preguntes, va dir al final..
—Aquestes declaracinni no ein meves, per6 en el fons cerumen alguna veritat.
—;Aquesta veritat es refereix a la
inculpabilitat dels encartats?
—No ho sé, i consti de totes maneres
que jo sobre els detinguts no pite perlar sisó pels antecedents i confide.ncies que vaig tenir menees ocupava la
"Jefatura superior". e,
En vista d'aquestes manifestacions—
diu El Sot—hem procurat enterar-nos
dels antecedents que sobre dels dettnguts amb ocasió de la mort d'En Dato
obraren a la "Jefatura" de Policia de
Barcelona, i aquests antecedents es redueixen a aixie:

Nicolau.—No figuraba com anarquista d'acció, sitió com propagandista. La
seva dona l'acompanyava constantment,
inclós en els actea de propaganda societaria.
Mathen i Casanellas.—Eren intime
amics i tampoc figuraren en les llistes de la policia com bornes craceid, sin6
simplement eom propagandistes.
Matheu era un boom d'escassa voluntat i bo en el fons.
La seva mace, davant les complicacions socials, Ii pregava sovint que 9e
n'anés, en temença que un dia se'l . detingues.
En Casanellas vivia, amb els seus pares, al carrer de Monistrol, Ir. El seu
pare era porter d'una Ctbrica, i sembla
que els amos d'aquesta es queixaren de
la propaganda d'En Casanellas, que
enardia als obrers de la mateixa, i allavors els pares del sindicalista es trasInflaren al carrer del Dos de Maig.
Tot aix6 passa abans de rassassinati
del president del Consell. Si haguessIn
estat bornes perillosos, d'acció, els batirla conegut la policia de la barriada de
Çyracia.
Ccm a borne perillós figttrava en
aquella época Canela, que per cert fou
mort una nit en un atemptat junt a la
caserna del Bonsuccés.
I per cert que en aquel' atemptat ti.
raren els agressors contra l'Andreu Nin,
ara a Rússia, el qual se salva posant-sesois um banc i fent el mort.
Nin, con En Canela, era cronceptgat
con molt perillós, pecó Mathen Coconchas, no."
LA TASCA DELS MINISTRES

tina comissió de l'Agremiacie,
forestal i • de la Indústria de la
fusta d'Espanya, formada pele
senyors Nicolan, Dard i Vives, ha
visitat avui al ministre d'Estat,
amb l'objecte de demanar-li que
en concertar-se el tractat de comerç amb Portugal es tinguin en
compte els interesses de la indústria forestal de la fusta d'Espanya.
Preguntat En areia Prieto
sobre el pròxim Consell, ha contestar.:
-Dimarts no podre celebrarse perque arriba el Rei, al mate d'Andalusia i marica a la tarda
a Alacant, acompanyat del ministre de Foment i polsem també
pels de Governació i Instrucció
pública.
Ei Ccmsell no podrá, per tant,
celebrar-se fins que torni el Rei
deklacant.
- La Junta de Canvi i Bursa
ha comunicat avui al mihistre de
Finances que, 'informada de la
venda que s'ha fet aquests dies a
Madi el de mares, s'havia dirigit
a Feetabliment on la venda ellavia efectuat, ordenant-li que
s'abstingui de continuar-la, sense perjudici de les sancione qué:
puguin correspondre-li segons
Ilei.
- tina comissió de les torees
vives de Saragossa, en la qual
hi figuraven els representante a
Corts per aquella provincia, ha
visitat al senyor Gasset, a qui
han donat compte de la forma
en que han combatut el flagell
de la Regosta en aquella regid.
Els comissionats han demanat
un auxili al ministre, ami; l'ob..e
jerbo de poder fer front a la próxima campanya de primavera.
El senyor Gasset ha promès
atendre'ls abrí que e/ Consoll
d'Estat autoritzi el crèdit oporttinament demanat.
- El ministre de Foment ha
facilitat la següent nula:
"Ilaig de contestar avui ale
meus aliats de sempre, als senyors- president i secretare de
d'Agrieultors, consignant que no abandonaré un
sol instent la defensa dels coltieaders, però qae lampee puc
oblidar-i itiNf ho dinen toles les
meres istervencione purlarnentäries,--que defensant le producció cerealista he de detensar la
• beixa del preu del pa.
Apareix exempt de tela complexilut ocupar-se unilateralment del problema que constitueix el blat de bale' pretleee el pa
ear. Al Govern, en canvi,1 correspon combatre aquel* absurd
i procurar que el cultivador si-
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gui remunerat, amparant al ma
el consumidor. Cóme-teixmps
Impedint el marga enorme entre el valor infim del blat i el
cost elevat del pa.
Gràcies a l'actuació del-Govern
amb els farinaires del litoral, el
blat ha pujat quelpom 1 alai consta a teta i per manera especial
a un dels firmante del document.,
que ha verted no fa gaire blat
propi a bon preu-i gräcies a
l'actuació del Govern, sens perjudiei d'aquesta minora del mercat cerealista, el pa balsa en diverses capitals i ha de baixar a
tótes les que mantenen encara un
preu alt. A Sevilla ha baixat el
pa deu cèntims el quilo, a Guadalajara i Salamanca es ven a 50
cèntims, i a Seria a 45 a les fisgues i a 40 a les cooperatives.
Es, dones, bartnonitzable rintires de
produeeid amb el de eonsum.
P.espeetant molt el eriteri deis mena
adversaria d'aquest moment 1 del, ateas
amics de eempre, toeant a cortes mesures de C-overn eircumencialment kndiepensables, signifiquen una regresei6, ele
diré quemo ho comparteixo, i altre tant
els passta als goveratinta de quasi totes
lee nacions europees, eh q uals. amb Per
-déeJorlansit eutres economistes, s'han vist foreate a mmbarre escame de productors, intermediaria i agabelladors, per trencar canosos
organismes que sAn ole que cabalment
impedeixen que prevalgui menee traves la
indiscutible teoria económica del teure
loe de l'oferta „i de la demande.
Si entre ei %tirador I el ene ven pa
Si han alguna que aconaegueiren un benefiei remeda, i per excessiu il.licit, el
Coreen procurará per tots :ele mitjans
d'Impedir-ha"
— 53 sota-serretarl del Treball ha
signa un expedient a ' la Cambra de la
Indfistria de Bareelona per aixecar un
préstec d'un majó de pessetes per adquirir o construir un edifiei destinat el seti
domieill social.
— Aquest 'matt ha complimentat el
comte de Ron:Lamines, celebrant amb ell
tina llama eonferéneia, el eardenal-arquebisbe de Burgos.
— Aquest watt l'Alcalà Zattinill ha
confereneiat amb el ministre de Marina
1 mes tard amb el cap de l'Estat Mejor
Central, general Alzpurn.
Sobre el tema d'aquestes oonvrsee as
guarda una reserva absoluta,
DIRECTOR QUE RENUNCIA

"El Liberal" publica la següent lletra:
"enyors Manuel i Joan Busquets, president gerent de la
Societat Editora Universal,
Molt senyors meus: No ostranyaran vostès, corn Lampee nin.
gú que hagi eeguit en aquests
últeins meses ele incidente retacionats amb aquest perradic, que
en entrar vostès en el disfrutament de les publicacions de la
Societat Editorial d'Espanya, ces
si jo en el meo càrrec de direc•
tor de "El Liberal".
Ile ocupat aquest lloc durant
sis anys; més com un deure que
per satisfacció personal.
Per alee, en reintegrar - me per
complet a les meves antigues
acupacions professionals, dono
per molt ben emprat el temps
transcorregue en que han estat
mes les amaneurs que les alee
geles.
No dubto, dones, que estimaran aquestes manifestacions suficients per a justificar la dimissió del meu cärrec que presento
a ;iones amb carácter irrevocable.
De vostès afm. s. s., Miguel
Moya."
La redacció dEl Liberal", la
Societat Editorial d'Espanya i
l'Editora, tenen paraules d'afectuosa consideració per al senyor
Moya.
LA "GACETA"
La "Gaceta" publica:
De Governació.-Reial ordre
disposant que 'giran hi ratee necessitat de fer 'alguna despees
per a la qual no hi hagi crèdit
en pressupost, o sigui suficient
el figurat, les Diputacions provincialls 1 Els Ajuntaments en
formaran un d'extraordinari, a
tenor del que disposen els artieles 112 i 142 de les seres l'ele
orgäniques.Una altra dictant regles eneaminades a limitar et corpere de
i els seus alcaloides i de la
cocaina, morfina i alltres narcòtics, cercant en les persones encarregades vendreeles les ma
jors garantles i facultant les
autotoritats governatives perque
persegueixin l'abusiu emprament
d'aquests coseos.
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PREMSA ASSOCIADA
: CORRESPONSALS :
DE CATALUNYA

pare Roderic de Manresa, conseller del

Ponle% mossen Pere San); un deltgat
del Directori dele Pomella, el president i
HALAGUEN
vice-preaident del 1'. de J. "Plancons de
la Pàtria" . i el president 1 ateretari del
Conferänola d'En J. M. Xammar
P. de J. Joventut Seráfica, d'Arenys da
L'anunleade conferencia del postre Mar.
Ea representà un quadret escenle,
ande 1 /en naeionalista tingué lloc el
dia 22, a lee non del yesera trobant-se reeiteren diverses poesies, en canta I es
plena respalosa sala de Joventut Na- donä un eoneort a liolf i piano.
El reverend pare 'bacteria cllgué que so
cionalistt de concurrente, en la major
s' it tre ni a a hincar lacte, que no feria
part joven..
Acompanysren a l'orador els senyors mas que ajuatar la porta querqué Pague»:
sin tornar-ld
Fontova d'Os, de Balaguer, un altres
Eno digua que no esperéssim un serreta,
representanta de l'entitat.
perque no era el libe a propesit per ferPresentä l'orador En Xavier Rubios,
amb paraules d'el.logi per la jove l'ergo" ie), pera que no eeperessim un parlament
nalitat del moviment radical nacionalista. separatista, porqué la sera indumentOEn Xamraar pren la paraula, quina ria no li permetia. Enlairà robra del,
capté a l'auditori durant la Ilarga hora Pomells.
Dona les grades a tothom per Paredec
que dort la eonferéneia, tota rublerta de
bella passatges i d'apreciacions sinceres téncia i s'acomiadä.
El Parlament del pare Roderie fon malt
stävies. Canta el goig d'amser, fill d'agaceta regia en la qual Insilbil i Man- -miebrat.
Fa ter, una bella testa. peró no tot Km
doni posaren ferma reeistenein a lavalanza romana. El.logia el sentiment exae- alegries, puix el dilluna mori la pm:milista Na Tecla t'usen (A. C., rammte que del nacionalismo té la jovenalla
de Balagner i tot seguit hIstória les grana panyaren 28 pomellietes, se tI ofrenà une
corona
'laurer amb tusa gran
gestes de Clitalunya oposant el sentiment
da catalana i blau cel, 6 pomellistes DON
humä i clarivident de la terra al de Ca s
-telaquinmdoäMrcaltes, tasen les glasses que penjaven del entrebent en paga Catalunya ofenses gnus, re i 0 toé9 portaren ames. Pretil" el
Col momén Pere Bar6.
que s'han !mocea continuadament. ParEl 4 de febrer el Pomell celasiirarl k
15 del regionalisme tebi, quan fins a Marent missa mensual, que Sera oferta
drid vestia Pfaser regionalista, critica
aterbament la politice coldaborarionista, a la pomellista inerta.
arretrant en aqttest paratge una formidaSANT FELIU DE GUIXOLS
ble ovacid.
En termes otees i roturvls expoea el Els balls de dIsfresses. — Les Insentiment amb qué ven estrafer-se la pod ú strl es
litice lleydatana, essent trist de veure
Dijous van celebrar-se dos grane 1.41ii
com una entitat que feia grane pasma
e ellenarusn: ras saloas "Ooult u"firee;
vers el republicanisme catalá, deixant les
hage..i la tradicional paseada, a
~ordenes del republicanisme espanyol
Ca qual va acudir la peblae.16 quasi en to.
i ara veu amb ver disgust, disgust—din
taiitat.
—que s'ha apoderat de molts nacionaliaII ball del "Saló Gonk" estigat eta
tes de la regid, com es fa la pea-cara a
a
remar, abundant-hi les slisfretesue mannucenaments d'un alcalde de Reial orne
les quals sobressertiren usa& C120111111.dre escarnint alar el veritable sentiment.
es
de nueces, altea de pierrete 1 colmacatalä. Jo vine aqui—diu—i poso de manifest aquest fet, que nioge cregui que bines, nata de cavallere espenyola del as.
cap dels nacionalistea radicals befa roen- gle XVII i una d'ärabs.
"Novetars", qual sala, al Igual que
Jat en aquesta Mula electoral que eatä
reèmentada esteva guarnida profusaparada a Lleyda. (Forts aplaudiments).
ment, es veié pee mensa que desert.
Parla de l'opresid que l'Estat posa als
Les orquestres "Unió Guixolenca"
obrera i encomana a arme& que bo i tre-•
ballant pel gremi o sindical laborin pe r . "Esmeras" interpretaren, respectivansent,
l'npreaor de tots. Cal no anar a reetran- amable» programes de balls.
estat concedida enguany la
—
ger—diu— i parlar en nom de l'obrerisbrete d'assegaranea maternal de la Ft.ame espanyol. (Aplandiments).
Evoca el proper passat, dient que decid Clara Jubert de Patzot, a la ved12.000 ebldats noetres atenta a la MURO, na guixolenea Na Josepa Pentinat Albe.
— La sucursal en aquesta cintat de
de la llibertat no ottingsseren altra que
una flor posada a l 'Are de Triong quan l'Euergia Eléctrica de Catalunya ha eoel traetat de Versalles. Al.luditnt no s'idf- mi'ne a t ailtirs ta setmana l'establiment del
primer cfremit per a servei d'abonamente
Mitä ni el baille de Corck, ni Tagore, ni
elit efecte
entahrnya, llames s'escoltava al qui te- de fluid a particulár.s.
nia estat material. Té peristilos dures pels inetaLlat cable soterrani, de balee reeedó,
chrrotistes dita a Castelló i a la Bareelo- que partint del turren de Salmerdn ceneta, finint la ennferétacia amb una bella gurix pele de Campmany, Jota Gorila i
eraci6 patriatica, que li valgué Ilarge Clavé 51/9 a /a Rambla Vidal.
L'Administració de Contribucions
aplaudiments.
Aqueeta Se, en sintest, la eonferéncia de la provincia, en circular inserida al
d'En Xammar, eeeent veritable llästima Itutlletf Oficial del dia 24, crida retracté dels comerciante, industrials, contraeno kaver-la pogut eserinre tota.
fletes industrials i empreses d'espeetaclea
En Sauret i Garcia remerciä a l'orareferent al coutigut de la Reial ordre par
dor acompanyants, prometent en honor
blicada pel ministre de ¡financien I'll dad
de la Patria restar lluny de les eleccions
corrent assenyalant un terme que acaba
ileydatanes, sial com per damunt dele der.perquè presencia
roriames predicats a la 13areeloneta : Cae el 10 de febrer vinent
a l'Alcaldia retadó de lee indastriee eme
telló, el nacionalista, ha de seguir essent
exe'rceixen per liquidar el reeärree sone.
pe triota.
plementari ea aubetitncia de l'impost
CANET DE nimit
La confariencla musical
El proppassat diomenge, a dos guarro
de ais de la tanta, es dona a la Biblioteca Popular la se-cena sessié del Curset d'Educad() Musical, amb audicions de
piano, a canee del professor N'Ezequiel
Martín.
El pablie, osad nombres encara que en
la primera aplaudt el eonferenciant, el qual diesen sobre "Les obres
•
tomantiques".
S'executaren composicions de Schubert, Weber, Schumann i Chorea.
— Diumenge vinent, dia 28, es densala darrera ~ea del curses que ;crr5 la
eará sobre "Les obree modernes".
GIRONA
Ha estat Interp nsada la querella
interposada contra l'ex-jutge de
La Biaba' .
L'Audiencia provincial ha dietat ante
elenegant Parliniesió de la querella interposada oontra En Benet Garete, ex-Mtge del partit de La Biela/ per ultratges
a la ¡lengua catalana. S itia confirmat que
aquest funeionari St, estat traslladat a
Segorb (Castelló de la Plana). eeeent noroenat per substituir-lo En Francese Neetarea Feroändes, que era jutge de Ti-

neo.
— La Comissió constituida a Canaprodon per tal de recollir cabal, d e-eilmate a les obres de reforma i embelliment
dele eacontorus d'aquella vil& porta re"optados fino ara més de 2,000 pesostes.
— Diuen de Campreelon que aquest
libr ero encara Do ha nevat a aquella enmarea i tempoe ha plogot. Ele rius, manteas d'aleen, es veuen ui,niia diem glaeata.
l'ot aleó causa grane perjudieia a les inda.triee alli establo:tea.
— Mentre s'entrenava de poner •
reetadi de la U. 1). Girona el jove Reei ...n Puie. va tenir la eit ..griela d'envestir le porte, resultant amb una Corta leele al bree.
PREMIA CE RIAR

m eseta dele Pomells Mort d'una
pomelllsta
El passat diumetr de tener, organitzat pel t'eme!) de Joventut "I'lançone
Ir la Patria" tingue !loe a l'Al...rindió
l'atalanIsta une reinada literätiamusiml, sota le die-meló de la profeeeora Na
Carme E , de Fue irn.
lv0111111Tela la pre.....teacia el recatead

— Dijous a la tarda una tartana
ntropellä un noi mut de 8 anys, asomenat Alexandre Erre, al que eausä alga,
Des ferides, de proneetie reservat.
El xieot fou degndament auxiliat.

REUS
Dereà diumenge, es ligare ad
camp del Reus Deportivo un parta de campionat entre els equipe
del Reus i el de l'Atlètic F. C., de
Tortosa.

El dia ele la Candelera s jugarä un altre partit (fora de nmpionat) ntre el reserva del iteus
Deportiu i 1 • Agrupació Deportiva
Arbele.
1 el dia 4 . de febrer es jugarä
el mes empenyat parta, del campionat comarcal entre el R9118
Deportiu i el C. D. Sitgete, de
eitges; que es el que fins ara té
Il p53

punto guanyats.

En enterar-se els nadonalistes d'aquesta ciutat de raetitut adoptada pels diputats 1 regidors d'AM() Catalana, ha estat
comentada favorablement i LA
PUBLICITAT ha estal avui-molt
Regida.
SANT FELIU DE GUIXOLS
Visita d'un hldroavtd Itallä
MunlolPals :: Futbol
Dimarta al m'Ola amerrimä al port
rhidroavitt "Satoia 1,013), tripulas per
l'aviador Alexandre Paasaleva i el meeänic Felip Peecatore, que es dirigia •
Barcelona, procedent del port itallä Seatu Calenda.
L'ainerrissatge fou degut a una Retire.
ras avaria, que fon faeilreent apariada.
L'esmentat aoarell esta destinar a Ve.
quadra naval aeronàutica espanyola, de
Cartagena.

— En la sessit1 del dimane, a retan-rime/1i del regidor senyor Auladell t del
voeal associat alsidre Ritus, quedi so/re la tulla vint dies, per al seu estudi.
el projecte de preseupoet municipal per a
rany econdiale 1923-24.
• En res:metas preasupost I en sebstr.
tildó de l'impost de con sume la majoria
f:deral patrocina la imphintecid d'un retärree del 32 per eent sobre la cantribu.
'ele industrial; arbitrl sobre rinquilinat 1
nr altre reeärree sobre el consum de gas
i eh•ctrieltat per enthinemael6.
La Cimbra le Cotnere, a Unid O>
meminl 1 t'Une entinta, hola elin que
protestaran enérgicament d'agueatea mesures
— L.. traurtintana, que ta unen aeb

LA PUBLICITAT
maneo no ética de vfaitar-emo a diere
susearge; suab remesa-1m tot, pela etu
ta mes de quatre meses que Da ba plegue
gene.
— Mea comanant aquesta mamen*
les obran d'eixample de la atan tereasea
deis "13anye d, Sant Tela".
— Ha obtingut la Flor natural als
Jets fiarais de Sant Andrea de Palomar
el jove poeta remident a Gulxols En Sixte Vire, que ha designes regias de la
fasta a la senyereta bareelonina Na Mere reeirdia.
— Aquesta setmana en tanee, aohdatadameet i per temes indefinit el Cinema Catahraya, de l'Ateneu Sucial.
— Diumenge, malear de la torta trae
mantean, jageten el primer equip del
Deprede I el Menee F. C., guenyant els
guixolened, per 2 gota a 1.
— Diumenee rinent i en partir de
elempiosat, comete:tiren el Deportiu
Tenia repartirte de Eigneres.
19SONTIBl./eVICTI
Orate Diada Polnelileta
Si priSlim diuninge, die 28, tindran hoc
• la eatalansaima vila di, elontblane
griandloam testes d'inaogara e ie. dela Pumelle de Joventut "Sant Jordi Compatn".,'
"I'eneellee de la.Serra".
A tete artes, ben notables, que han
tatas argamasare, ala convidar el meshe Nadador de la itiatitueie, En Josep
Macla rota i Torne, (tul ha momea du▪ ¡'ni dada a les vuit, al Santuari de la
Vare de Deis de la Sara, timba lloc una
sol mne aaia,a de amustie general, amb
pridica prepaniteria, que (arel el laveread comeller dele reumas rnontblauquina momea Joeep Domines, prevere.
A dos queme de datr.e, a la sala d'espoeta:lea de la J077-131111 Naeionalista h;
bauza una audiehe de eardaum, i u la t a rda, al metete local, ne celebrara una liad.
disminnt setfheda, d'acord amb un extens
programa. es el ricial abunden bellen poeMes i eoeselits diel.
Sernidameut el fundador dels Pomells,
La Joma Mari* Fetal i Tornee donara
una conferencia, neabent-ae la primera
pare de la melada amb la roparliCÚ de
peemes ala pomellistes q ue M g Mi gin me
Constm erleb es t per la re--.resntl
"Nona Llevara
"rima
La regona part l'emplena toa l'erigid
Ilentleasquf, el qua l donara un escollit
eeneert
Coas a digne final d'aiçueLses feates,
'a lee deu del ummie, i al mateix lot -el
fla Jorentmt Necio:latina, o rpJ'esenlnrL amixli-ncla del iseu auter; la rondalla en tte. Krt.e3 l As (madres, original
d'En Josep Merla Folch i Torres "El
mi pe-tit de tots", interpretada peir ponle/hatee de la
SAPiT VICENS DELS

HoFrrs

La feeta majar
Amb moriu desertare% la resta mejor
d'ha-era els dies 22, 2ì i que som,
se celebraren, arnb gran mútilas-id 1 Dialgrat el (red, les testes de comuna, liaflaincbt de forateters ha estat eonsiderable, velant-so coneorregudieelmes les funcioas religioses.
Tatilbé han resultat molt Ilnides les
vetlladee teatrals 1 els baile donare ala
loeals de les soeletate "Lia
Centre Caullie 1 "La Moderna".
STA. COLOSIA DE GRAIRANET
De lea properes elevelons :. Rejipare:de d'un perfbdic

• ment deneogräfie
Ha mort la nena de treä au ya Antóala
Ámateneio, víctima de les cut/ladee que
Vi: ecareamar-se a la llar de (re de enea
sena que nimbe ocasione la more de la
.sera germana Eultilia, de non 'pesos.
— La testa de Sant Seba.stle celebrà m'ab molla auiumeie. Se celebraren
balls a• la 1.1iga Nacionalista.
— Muerda dies es trebava emb mea
latees el diputat senyor Isamat lea- diputat oenyor Ti-tan de Bes. Canviaren
p ressions atub el Cansen DIrcutia
',Metí amb ele ele re gidora qu e con/1'2;41.i.
Ife maJorla del nostre eaenntameta. 7;
ve teor trama , feu ?a preeentraie 41,1
mayor Telas de Bes, Josep Merla, p.r
tal d'ame!), ruar-non que era 4 ee
propnsat per Ruar a la linjta eleetJtal d . I
distriete de Bodalena-Grannil-rs.
— El einept tebrer sortirä de azar el
periedie mensual "La Forja".
—
l Fetrenat de la ?alga de DeLetam de letrbre Fruiter eeteerl ces. e al
sale del floneletori, sota la presideacia
de 'alcalde, preaeat-se, efitri . altres.
acoda sejüents; Organizar os festival
per al mes de (ihrer, a Fobjeete de comptat ettbale, easeid dietlatiu de 20ei,
coorldar a cota ein orean:, i eoeietate
choree; de Clara per a 1a grandiosa finita almete/mere al tenor Vinyes. de eloyd
p l ,fad.6 d'albreä :tunera a la vis 01blies,
- - N'a un fred intente fins a l'entera
dliaveree gelt lea alejes del ritt Beerla.
- Darant l'acabas soy sisen regia
trat 141 naixementa, 101 defuneieps 1 48
matrimonie.
F.EU3
Una nonferäncts D't!eseione
El proper dat 9 de febrer de quinte sezar que viudrit a ¡laus a donar una conferencia al Centre de Lectura, el diputar
a Corta regiaualieta eenyur Eduard As.
Un dime de Tarragona din tine
ei Gateen d'Yapa:va ha nomenet de I
o-tre berrle deamesta chitas el Tender de
La U. M. N. En Mis Aymat I
un
» y e emplear a eiestacie Enrdeglea.
Aqueje nom enament centena a in nostra chitar mol, natal ehrte, ;arme mimen
nomenament ;ley eenetltulr 1311 des onmerme del plan que es prom.,. dmenrot•
Dar l enneloinerat de repuelicans 1 U.
ed. N. per tal ele minar Rete a lea algüee
telele:1;e dele afma dominio.

ammummlumanere.r.latanin
PREOUENI Ates iv:vrigtes
CORRESPONSALS Que EN1/11111 U/R11 CORRZSPONDENC1ES SIONADES 1 nana
LA DATA CORRESKiNENT. •

Dilitabta, 27 de genes 1323

/SETA LOCAL
OSSERVATOM arrao goeocie DI LA
tilaIVIPSITAT Da usizcz,L0pga
Día 3G de matar de 1923.
Hese. d'oserracle: 7, 13, 18

Baremetre a zero i al nivell do la mar.
7721; 7 71'2; 77E3.
Tenneaseere sec, d'es 111; 91.
Termametre ;Mema. 4'0; 8 0; 6'8.
Ilumitat (eentesinmo de aeturaei6). 55;
543;
Direceed del vent, NNW,; calma; calma.
Veleeitat del vent en metro* per segoa, 3; 0; 0.
Extat del cel, mima capat; quasi tapat;
eere.
llame de ntivole, etturulue, erratas-enea:ata; alratueettcalts. 847772873177LUIL
Ten,peraturoe enramo* a Canela
Martinis, 12'7.
•31fnima, 51.
•
Minima arras de tenle 2:8.
Oscielaele termométrica, 711 Temperatura mitja,
Precipitade p eplo«. 4'6 d e les 7 bat-ea
d e l dia anterior a lee 7 bocea del dia de
la data, ;YO milírnetres.
Rreerreerut del.ven en igual tempa, 10
quIldrastries.
Obaervacions particular., boira.

LA PUBLICITAT
PREUS DE SUBS.CRIPCIO
Barcelona: Duela pessetes ende
mes. Catalunya, Eepanya i Portugal, „7'50 pessetes tres 121P2705;
15 els aje idein; 30 un any.
Unió Postal: 25 pessetes tres
meses; 50 res sie; 90 un any.
el pi•ofeeeor de les Ese.nles Mercanlile 'Catalanes, En
Narefs Rueabado, donara una
conferencia a la Sala dados del
Centre Autonomista Dependenle dei Curtiere i de la Indüstria, versant sobre el tema: "Impreseione de l'Expoeicie Co4onial
de Marsella".
coaferencia serä il.lustrada amb projeccions i cornenearä
a un quert tronzo deja ud.

MONTAÑA

Vi 'legre 0 ec5 amp. litre
MAR1STANY
Cellers ARNO

recae Agrícola "Unid de Viriyaters de Catalunya", té el seu origen en el Cortares Agrícola celebrat a Sant Sadurnl de Noia, els
dies 4 i 5 de juey últim, on, amb
leassentiment exprés deis 'diferente seetors de les organitzaaicins agràries i del Comer ¡ exPortaci6 de vine, s'aprovaren les
conclusions en quia es fonamenta tal can,panya.
A l'esmentat infling, que tindrä U pe a Vestalge de Peaternitat Republicana, han promès Ilur
roncare 1 Resistencia les mes
arestigioeee persona/Mate de l'organització vitícola de Catalunya.
swrieuesmaa

Si ntg ri

...wwwwwwwwwe
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V (HA AN 1 12 WAT
assageu-la i l'adoptareu

Rambla Hors 26, Miga
En la Jurilla general ordinaria
oedebrada pel Goelegi ¡d'Agents
de Negocia de Barcelona, el dia
30 de desembre de 1922, fou elegida per unanimitat, la junta de
govern quo baguen, pel exercici
de 1923:
President honorare En Rafel
de la Figura Mancho; president,
En Rafel Citad Altemir; vicepresidente En Frenes° Figuerola Dalmau; secretare En Robert
Malea Uranyen Mire; vice-secretare En Francesc Aguilera Coca;
tresorer, N'Agreste Carden Baq ue s ; comptador, En Manuel Pareja Gorrea; arxiver, N'Adolf Carol Caces; inspector, En Ramon
Domingo Badrines; vocal examinadors, En Josep SI. Montagud
Dial; N'Envio, Testar Ferrer, 1
N'Enrie Guille Roig.

coRDILLERA
Vi Mane, 0'75 amp. lit.
Cellers ARNO & PAARISTANY

El Coelegi le Metges d'aguceEnguany, la Retal Associació de
clutat celebranä la sessió pel'Arbre de Noel, vist Cera ex- *Enea inaugural el dia 30 de Factraordinari que aseoli el passat tual, a /es tres de la tarda, a
Cerhaval, es proposa donar el dia Feetatge social, carrer de San12 de febrer, un te ad.; salons
ta Anna, 28, primer, en la qual
ititz, per6 tenint present Ilegirä 01 secretare doctor Aynä,
que hi assistf l'any passat un una Memòria Q resum dels trenombren miblie infantil i acre- balls realitzats pel Goleo:Ti en
dit a da petició de distingides l'anterior any, i el doctor Josep
(amílies de la nostra ciutat, es Mestre i Puig Ilegirä (aheleó un
proposa que la festa comenci a treball titulat "Les oreanitzales guatee de la Larda amb el clons professionals mediques 1
ball infantil i repartiment de jo- la medicina social".
guineo, després del qual es-berenarä.
PARA1GUES
CARDUS
Portaferrlse, 10

JOIES VILANOVA Uti10,
_ En la conversa que En Josep
eParunella, director ele l'Escota
Catalana Meneen Cinto, va donar
a l'Associació de Mestres d'Eseolc-s Catalanes i en da qual traette
d'eLl Ilenguatge a l'escota primäria" es concretaren els se-güents acordo que van ésser con-.
siderats cera a bäsics per a la 'aterpretaci6 d'aquesta assignatura
a l'escota primària: a) descripMona d'objectes; b) descripcions
de persones; e) imitacie d'autete; di transcripció de poesies
a prosa; e) enraposicions que enriqueixin el vocabulari; f) cotaposicions a base • d'imatgee; g)
interpremeions gràfiques; h)
eomposicionsearinvenci6; i) composiciones rente,s.
A reinan", a tata reunió i ball
de Carnestoltes, no Iii pot manear 01.

Xampany Coutier - Berteche
Epernay-Reims
Repreeentant, Feliu Fontanals,
Parseelg de OrItela, 117. Telhfon,
2098 G. Dipositari, Josep MeNtibeela Pallejä.
A la junta general de l'Ateneu
Empordants, celebrada dijous
eemppassat, sota la presidencia
d'En Josep 51. Pi i Sunyer, es va
promoure en incident amb ?notita
d'acusar a la junta directiva de
realitzar actos d'afiz • niació nacionalista i "fer politice" entaulant-se amb tal motiu una discueste destetara els conceptes de
petates i nacienalitsme. Van ésser
retes per diversos seetors de
trassemblea, declaracions ultra,
radieals en mig de grane aplauoliments, paInsant clarament el
sentiment patrielie dele ernpordaneses,
RESTAURANT FlOYAL
Saló do Te
coila dile te dansant de 5 a 2/4 de
8 i dinar a l'americana do 9 a 11
Dama, diumenge, die 28, a les
deu del mate tindrä llor a Terrassa, un grandiem maing organitza!, lude vitipultors de la en
marea del Valles, per tractar ole
la greu 1 actual chi» vinícola,
oeupaitt-me especialinent de l'incompliment de la legislache vigent, la qual prohiben i enrielona rempleu ele Paleohol indusleial a l'eneapealat»ent dele Vini
l'úgt ala llenen i anees
s13 e 1n118t7 a llegada.
Verme-miel arte, que Mema
part dele balate per la Contad,

En virtut de/ renovarnent de
.eärreei, la Junta directiva de l'Academia Calasäncia tha quedat
constituida alxf:
President, Manuel Comes; vice-president, Josep Nr. Tomas;
serefari, Pere Esmandia; vinesecretare Miguel Coll; bibliote
cari, Joan A. ?arpa!.
Sota els auepieis do l'Institut
de hfetapsiquistne, donan ä avui,
a les deu, una conferencia a l'Ateneu Barceloní, Cernida 6, desenrotelant el tema "Metapsiquisme, Biologia i dinämica viva",
el (Meter Víctor Melcior.
L'Associació de Dependents
de Mana, Consignataris, Armatlors i Sitnilars, fa avinent a tots
els seus associats que avui, dissable 27, hi ha Paseemblea general ordinària anyal de socis,
prega la puntual assistancia
a la dita assemblea, la qual Undrä 'loe, a l'estatge social, A vi
27, pral., a dos guiarte de-nyte,
deu de la nit.

' An uda nit no h! aneo,
No; no anea .aqueeta nit al
FrIncipal Petaca si no voleu divertir-vos i bou p0C umio de la
gatzara. Se celebra al mbaret un
estupend ball do n'escaros - el
quart de la serie anunciada
1, en veure 'anees dones boniques
com hi ha i el devassall dalegria
que relti fa, e! cap us douaria
voltee al nap de deu minuts.
El priixim dilluns, 2E Ilnstitut Municipal de Sords-Muts d Barcelona,
celebrare per primer vegada la testa del seu parró, Sant Eran cese de Sales, amb ele segiients sat te s :

A les nou del mate °fiel solemne 1
comunió en resgUsia parrequial (le
Vellvidrera d'onze a una; testes infantas a l'aire lliure. A la tarda, de tres
a cinc, sessió de cinema instructiva en
el local de Ventea.
El Comite executiu de l'Exposició
Interancional del ßloble i Decoració
dinteriers va examinar detingudament

en una de lea seves (huero aesions,
el . cas en que es troben els artistes
decoradora i projectistes, ele quals no
enea en la distribució feta lloc adeqaat per a exhibir llurs obres.
El Comité es persuadí de la positiva importancia que aquesta •elasse
treballi temen per a la tinalitat
rica de l'Exposieie, així com de l'apra.
dable contingut d'obres d'aeurat ordre.

En eonseqüeneia s'acordi efegir a kr

seccions en que es divideix l'Exposició una nova suele destinada exclusivament als projectes de mobles ca diesen ), que presentin cls dibuixants projectistes.
Els' treballs barman de subjectar-se
a lee coralicións minimes que cl Comitè
publicare oportunament, les vals s'inspiraran co el sestil de la mes acepta
llibertat posible per als coacurrente.
Interessa fer constar que en atenci6
als mollas que han determivat aquest
acord s'ha decidit tarnbe que els expressats treballa puguin ésser exhibits
en l'Exposició en condicions compretament gratuites.
En reunió general reglamenteria, celebrada el dimarts passat, dia 23, fou
elegida la següent junta directiva:
President, Franca-se Ferrando; vicepresident, Josep Aleu; .secretari, Lluís
Ayinami; vice-secretari Joaquim Perayre ; trcsorer, Joan Tulla; comprador,
Mal/1 Sanmarti; bibliotecari, Esteve

Bosch panderete i Josep Plana.
En piendre posessie dele Ilurs carrecs,
es complauen a andreear una selutació ben afectuosa a totes les Joventuts Nacionalistes dc Catalunya, oferint-se per tot quant a profit de la lliber iet de la Fetria nostrada ala.
La Junta de Govern de la Cooperativa d'Estatge del Centre Autonomista de
Dependents del Creyere i dc la Iniús-

tria, convoca a tots els socia a la junta general ordineria que tindrà I lee
avui, dissabte, dia 27, a les deu del
vespre, i a la qual prega Faesistencia.

LLIBRE

Y SERRA

Els nostres selectes burilbons i xocola:cs competeixen amb els de les millors
marques de l'Estranger.
Unic despatx:

Ronda de Sant Pare, 3
La Linee Industrial Metaelergiea (Corporació )arnb
el desig de contribuir al millor
axil de la IV itera Oficial ale
Mostres, seha • fet cecee de l'ore
ganitzacid de la Sala Metaleergica, la qual estala' instaelada a
la nau esquerra del Palau de la
Pira, on l'any darrer va estar
instaleada la Camba del Llibre.
S'està procedint al muntatge
d'un embarrat per posar en marea les màquines que vulguin exposar el seus adherente. Per les
impreseions rebudes, no dubtem
que donarà el conjunt una clara
mostea del gran avene que han
assoilit les indústries metaelergiques a la nostra terna.

Gran Restaurant

Vila

Paaaatga Crúdit, 5 1 7
CANVI DE PgainETAm
COBERTS RECLAM A 2,
3'75, 4'50 1 5 pessetes.
Servil a la carta, /n'Orlas.
monta mensuala I (peonzanals. Sale por a banqueta.
Per indisposició de Na Maria
Domenech de Canyellas, ha °sial
euspesa la conferencia que havia
de donar l'esmenteda dama a
1-Associacie de tiene/ales del Lime Dalmau" dendä, diumenge, a
les onze del Mate Oportunament
s'avisarä la noca dala de la conterüncia.
Demä, a les guatea de la tarda, la Cooperativa de Periodie-*
tes per a la Conetruceicl de Cases baratee celebrarà la junta
general reglamentäria, per donar
lectura de la mermeria i eetat
comptes i procedir a l'aelmissie
d'aspirants, renovació d'una para
del Censen directa' i nitres assumptes d'ordre interior. Deslinda es discutir?, un article addicional al reglamente

bra d'Amor als Invälids de l'esmentada inetitució. Ocuparen la
presidencia els senyors FerrerVidal, presiden, del Comen d'Adminiatraci6; decaer Sendero, ten
representació del eenyor Bisbe;
Luengo, repreeentant al governador civil; Don, pel rector de
la. Universitet; tenor comto dr
la Vall de Canet, membre del
Consell general; el director general de la Cana, senyor Momeas; el reverend Oliveras, eche
norn de la parròquia de la ConePpeee i monsenyor 'Auroral.
Obri l'acta el senyor FerrerVida!, glossant la delicada espiritualitat que anima -l'obra social
i benefin de. la Caixa de Penslons. analiteant la gran erice,eta humana de l'edueaci e ca pe dialitzada per a enraman, per
la qual es fa suportable ilur
obrint-los amples finestrate al raen deis pensaments
ale lee idees, inteneificant Ilúr
vida interior i aebilitant-los per
a la eenvivencinesoeía4.
Es dese/note/e despees una interessant seeeee literària i musical, lea primera i tercera part
anaren a eärree dels alumnes de
l'Institut, que anda Ilurs recitadone acurades i arnb Ilurs delicades interpretacions d'obres ins
trumentals I dierais, palesaren,
no solament Hure avermos, sine
Lambe la gran competencia i el
zal exemplars de les religloses i
professors seglars que tenen a
llur rerree els ensenyaraents de
l'Institut.
Conetituf M segona part de la
Sessió un be/1 recital, tic "Heder"
per l'eminent cantatriu senyora
Coneepcie Radia d'Agutí, arome
panyant-la al piano el notable
concertista senyor Caminals.
Van tl si'er apeaudidee unes exquisides cançons de N. Preises,
Lamote de Gregnon, Falla i Schue
bert.
Va cloure l'aete el senyor Momagas, explicant els projectes de
perfeccionament que la Caixa de
Pensione es proposa dur a terma:a a les institueions d'anormals cura formen part de. la seva
Obra d'Amor ale Invälide.
Demä, a les once del mate es
reunirä en sessió de se na enne
ai ordi..
vocdterla. 18 junta oges
näriaadel Foment del Treball Na-.
clonal.
Avui, a do quarts de set de
la tarda tindrä alee, a la itiatena
Associació, Ares, 1, pral., una
Moverse, en la qual En ?dique'
Purnaguera tractar el - E1 metodo Deer•oly. Estudi erilic del
mateix i de les seves ensenyane
ces a Feeeola pcimäria",
La novella entitat catalanista
"Art . i Natura" celebrarà, deniä,
diumenge, a la tarda, al vell Teatre Olimpo, una funde teatrae
composta de lee ubres "Entre
tunos" (un aete) i "La casa
tranquil.la", loes actes.
La traerme:lacee trambdues
obres anirä a córneo do les (lames Maria Rieert i NCLIZ Oltra,
i deis joves allistats en aqüest
elenc: G. Dejeart, R. i S. Albendi, J. Surribas, A. Marsal, F. Munyoa i S. Bunevia. La direccid
anirä a eäreee d'En Franeeee Fi,
•guerola.
Davant la Comissió de leumeut Itau
estas formuladas les eegtients mociona:
Del senyor Tusell, perque es coloquio
bou-Metes electriques a l'entrada del carrer de Prats, al tree obert fa poc, aixi
cera tambt al can d'emula del carrer de
Rumor; Albee
Dels senyors Santamaria, Massot i
Carola, maque es detiain 2.000 pessetes
a la coelocacie de %%retes i rigols per
a Earranjunent del correr de Frenen;
aures 12.000 pessetzs per al ;tutela objecte de la rasant de la plaça de Sanllehi, i
altres Z.000 per a eavebament de lee
ubres del correr de Soler i Rovirosa.
Del senyor Palau, perque skumedri
el carrer de la Eisbal.
Del eenyor Domenech, parque es destinin zwoo pessetes a lait coLlacació de
voreree i rigola al cerrar de Bergadä,
entre els de Gilabert, Coscoll i TravesSera.

La Lliga Esptratial de la Mere de D6u de Monnerrat celebrarä demà, diumenge, a les vuit
del matt la Misse de Comunió
reglarnentäria corresponent al
nuera mes, a l'església dele
Sants Just i Pastor.
A lee onze, a l'estatge seeiae,
Baix de Sant Pere, 1, 9 i 5, pral.,
Undrä Ilue la junta general, en
la qua l ha de procedir-se a la penevacie de elorrees de la Junta
directiva.
Neme passat va tenir lloe a
ha sala d'aetes do la Caixa de
Pensione per a la Vellesa i d'Estabas, Eneto del repartiment de
premie als alumnes de l'Institut
Educatiu de Sordo-Muden i da
Cegues, que forma part de 1'0-

Per- motete de força mejora la
direcció deTAssociaeió Intima de
Conecta es veu obligada a ajor-

natafens el rentarle, die 30, la
sesshe anunetaila pel dilluns al
Caelieeu Perne e et. La dita sessie,
corn värem dir, anirä a.eärree
Quariet Casan. Serviran is ma-

Dues eonfereneiee s'anuneke
per a alece dissabte, a l'Atea%
Barceloní: la primera, a les ee
de la tarda, a.eärree del senyor

Basill Advarez, que traetarä criu
eroblema agrari a G alicia"; le
segona, a les deu de la nit, a Ce,
re del srnyor Víctor Melcior
Parre, de la qual ja en Pan esment en un altre lloc.
DImeeree, 31 de gener, a
guares d'onze del mate el de
N'Enric S. Comendador donar,
al Pavear:o de Sara Leopold, de
l'Hormital de la Santa Creu i de
Sant Pau, visita del cantor Free
res, una conferencia respecte al.
tema: `Non traetnment prenso.
Un i enrabio de la tuberculeet
pulmonar per caleificaele directa,
amb l'aplicarle de les intudaeicea
polieerleiques".
Cerros de majelira fins p sr a
Ilet a UNA Desecan. On sea tal
barata'? Ja ho'podeu pensar: a
les vahrelleries de Llun 'Helada,
de la Rambla de les Flore, 8, ¡
Ronda da sant Antoni, 5.
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Secció Marítima
Moviment maritim
Vaixells entrate
•
Vapor espanyol "Tintore", es
Cartagena i escalas, amb eärreat
general i 81 passatgers. Amar«
rat /non d'Espanya NE. Coneig,
natari, Companyia Transmeeie
terränia,
Vapor trances -Notan", de ele.
cagan, antb aus. Amarrat
sant Bertran. Consignatari,
Ilaveechia.
Vapor italià eleolzaneto",
M'anden i escales, amb carrega
general. Amarrat mol( de Sale
Iteraran, Coneignatari, Malean
la Torre.
Vapor espanyol 'Mahón", de
Mata& amb càrrega general i
passatgers. Ärnarral moll de elaralla. Coesignatari, AmenguaL
Vapor ancles "Cervantes', de
Glasgow, amb eärrega general
Amarrat moll de Barceleaa S.
Consignatari, Mac Andrea'.
Vapor suco Nordia", ds *te
kelmo, amb fusta. Amarrat
de Sant Berlram Curteignalareie
Enberg.
Vapor anteles "Pizarro", de
verpool, amb eärrega. general.
Amarrat moll de Barcelona
Consignatari, Mac Andrea,.
Vapor espanyol "Paulina", A
Cardiff, amb carena Amarrat mil
de Ponerte N. Coneignatari, Valle
voechia,
Vapor eepancol "Baleara cr.
vissa, amb cärrega general i 1
passatgers. Amarrat moll de le!
Drassanes. Consienatare C21n4
panyia Transmediterränia.
Vapor espanyol "Enrique". di
Vinaroe, ansah càrrega general.
Vapor espanyol "Cullera". .11
Castalle, emb eärr• ega *general i
10 passatgers. Amarran watt
d'Espanya NE. Consignatare Cele
panyia Transmediterränia.
Bergaral goleta italiä -Dedo.
lo", d'Ajaecio, amb carb6.
Berannti goleta itallä "Gene
via", ole Bastee, anib carleó.
Beeganti goleta italiä "G. Ge•
ducei", de Marina di Careara, aed
.mabre.
Goleta italiana "Ada", de Solenzare, amb caria).
Vapor nortiee * Torfinn" J3gre
de Londres i escales, ata* eäree*
ga general. Anoart•at moll de Satil
Binaran. Gonsigna l ari, Coneeel n•
non.

Vaarells despatx

Vapor espanyol "Juan Mari'
gall", unte eärrega general, elf
a Valeneia 1 Liverpool,
lenes largos d'invitaci
ó.
Pailebot eepanyol Joven P7"
quito", amb eärrega genaal, caP
Per a enterar-los d'un assuntre que a Palames,
els interessa, se serviran preszntar - se al
Veler itaflit "Adalguisaa e
Negociar Central (Quintes). aval, d'orne. Rasa cap a Palamós.
a debe, ICS persones segiients:
Atareen Asen:lo (Juli), Altea JunqueValectls seet3I
ras (Marcus\ Ateenez Seguís (losen
Merla). Avila (Antoni), Avila Simón
Fernandee, Berna - jo Genesis (Miguel),
Dreto Bernat (jo:epl, Campalans Pujol (Alexandre), Cecilia Muñoz (Acto -

sempre la
fler é.sscr la de tila duRD rada 1 trinim
Lläntia elec t rica -NO
consum

Compri

Concessionarls exclusius per a la vel...a a Espanya:

METRON

ni), Fernas Castillo (Emil), Goid.
(Francesc), J oyel' Leerte (heme), hl,
te ',aplana (Angel), López Ga41,44
(Eme) , Marco Ripolls (Custodia Menk
Vallespir (Francesc), Yaeel D oria rt,,
mäs), Moracem Leen (Anua», Mime,
za Franco (Toribi), Negro Montee
(Juli), Pérez Díaz (Isaac), Roig Esca
le (Jootp), I2ijill2f O Lozano (Lino), Ruiz
Vicente (Neaanci), Sairado Fuster
tord), Selma Domingo (Mara), sl>k
(Josepa), Soler Sagaces (Raingend), Te,
jedor Grecia (Agustí), Tello Grec
(Remen), Tod Añilas (Jam), Zeree
ra Estalrich (Lluí)•

F iase d3 C ri talum, nti nt , 17

Vapor ringles "Matón', a
blat. en tränslt, cap a Tunis.
-Vapor alemany "Pala'
amb eärrege general 1 Ira ean a tunearon.
Vapor francés neoun", de
sit, cap a Marsella.
Vapor norue " liehe o de t
sil, cap a Valer/tia.
Vapor aternany "ltudelf",
hast, cap a Vate:leia.
Vapor espanyol *Balear, a•a
cerrega general, eec a e:he/asee
V8}107 eepanynl 'Rey jaitU.
amb eärrega general, cap .& e"'
tala.
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FllTEKIL
Federativcs
eern ja donàrem coi-rapte en la
psedrtécui 6 1, aasn8 teemribrelteaa eaxbtarnasrt
eral:
erdlnärta en la qual fou menea_
destiturie del Club Europa
Comitè prode la presidència dei
ee tenim res que Wr- hi: si ha
b eet e una transgressió de faculte; per part de la dita presidencia, es just el rästig.
contrasta, per?), tant per la rierresite.t, la presea amb que s'ha
• evocat assemblea extraer,finäea per discutir un cas, qual
erniscen dencia era nul.la . puix tat.
preerrzgut prové fonamentalra id d'una competencia entre
kreelen i s te s i europeistes. i en
es,ni fina avui, hagi quedat en •
esblid un afer que amb tanta
transcende ncia afecta l'honor esporteo de !a nostra terra, com és
restran ya i improcedent manera
a que es confeccionà la Seeó C's ta!ae a que ach a Oljon.
Que nosaltres sabetn, fins ara
tip Club ha sentit ferida la seva
-dignara ealalatta clavan! el censurable procedir dels individus
de! Comité Regional. o millor dit,
des que el marefaesegen, sets
4uals portats solament per un
estret esperit partidista, feren
rediles lee comhinarions . soreg rsintre l eleuroea i altres Clubs
pe que de mes greu,
resellat del parte arnb Aslúries.
A simple vista, sembla que el
s As de bastanl més impartanca qi7P tra es les diferencies que
le ha liegut en el si del Comitä
Pee • elal.
t's que els nost e es linmeS
sasalee per regia general una
res gran transcendencia a lotes
les ne . seilineeee de la política de
earal, e 1; . ...ittf • a C,;(1 atta té un verdaler haeres esportea i patriòtic.
L'Atchntara no juaark a
DenestIa
conträriament a tot
dit, sianala (cae si be erts ho din
persora en:arada ja neats °Leerla a re 'pondre'n,` que el davaeter taieelonie l a no pe: dz cap
et traelfadar-se a
h capea! guipuscoana, pereue
tas seves om,r,:acioitu l'obliguen
en abseast a trobar-se a Cernera. eluns mate
Serreola que aixf oficiatment
i t a telcgraflat ja als selecciooaders ,le l'equip d'Espanya, asnerunt en ,niuvi que l'Alcientatono tilmicaeä d'asear a Brusselamb matiu del partit que zurita Beieiea es jugarà en aquella
talai el die 4 de febrer.
Za aquestes condicione queda
real l'equip que sliav.a acor.
le en priimipi, suposant-se que
substitut serä En Carmelo. De
toles reaneres, el mes probable
aS que requip definitiu quedi
,allirsat feas a l'hora de dinar,
esasel succeir sempre arrib
Lluestee
lt ion esparivoles;
Ilespres de tel, Cl metetx elis tél
Avanç - Barc.elona
'Ço pudent-se celebrar aquest
Pared de campionat, per tenir
iquesl darrer jugadors selee.oiooals per al partit Franra-Eepaaya. lee juntes dele dos alaba han
,aeordat celebrar un partit ans ida al t'ami) de l'Avene.
Seta de gran interès, majorgent tent - as al camp de Sant
Andreu. un sembla que els ecus
j egaders catan disposats a Llenar
duna sorpresa.
L.e.WN-TEreN13
Eta campionats del mena
A la pieta central començaren
ilijou.e al mate Si Palau de la Indústria. els ezareieis d'entrenatnent per al earnpiwiat del mena de
, eawn efennis. Aeotitunials a jugar a Faire lliure, els jugaders
. n ecessiten aquesta exercicis per
tal d'habituar-se al neta ambient.
De bell prinreipi es uote, aquesta falte d'habitud, pera a mesura
que r entrenauent svanlia, les difi eultale van quedant veneudee.
&gens telegrama rebut de la
F ederad Francesa, sitan Casera a la prova de percibes mieles de Ceichet i Mute. Billuud.
CICLISME
El "Velo-Ball"
Ahir quedaren cenetituits el3
Nimias que han de fomentar el
nen tapan "Velo-Dall", perla) leal a l'equip y ermen els senYOrs Curdo, Reig, Prats, Meche,
Cl uä, llover, Viader i Clueä, i el
Sicart, Gervellde, Cuela,
lelig doraeneele Espinosa, Maye d, itaraue i Bruna. Regnä amb
d: lmoliu, entre els ciclistes, gran
ont usiasme per tal de presenciar
ele p rimera partits del novell es.Pert.
D'aquí a pace dies començaran
,1 3 ent renaments. Els que deil lgin coneixer el reglament del
reu s port poden passar per la
e-cr elaria de l'entitat "Sport Ciclista Catnlä",

DEL CONFLUITE DEL METRoPOLITA a REUNID A
L'AJUNTABIENT
El eenyor alcalde, davant la
impossibilitat en qub es troba de
facilitar a l'empresa del Gran
Metropolità de Barcelona els
ments interessats psi Govern civil por evitar els perjudicis a
que pugui donar !loe la paralització de les obres a eonseqüencia de la vaga, per no tractar-se
d'una obra municipal, sitió d'una
concessió dei Govern, i pci matear motiu revertible a l'Estat,
disposar d'elements adequats,
interessat d'aquella autoritat qua,
en ras de que sobrevingués algun perill imminent rpie pogués
trancendir a la superffcie de les
vies públiques o afectar els edificis pròxims a les obres, ho
posa a coneirement seu amb
robjecte d'adoptar les mides necessäries per evitar els perills en
el tràfec i per advertir en aquell
cas als propietaris que adoptin
les precaucions conveniente.
— Al despaix de l'Alcaldia
van reunir-se ahir a 9a tarda el
Concite de vaga deis obrers del
eletropoiiiä, els quals van fer
contar que acudien soeament per
deferencia personal envere l'alcalde i els representante de la
(mea constructora, havent celebrat una liarla conferencia, durant la qual van examinar-se
snob Lata serenitat les bases pres.sentades per l'abans dit Comitè.
Els reunas van acordar celebrar
noves ermeerencies, en les gneis
l'empresa constructora exposar
a la representació obrera les aoves observacions respecte a les
dites bases.
— Dcmant compliment a un
acord que va prendre l'Ajuntamena a la sesea darrera sesee; interessant da l'Alealdia prachquAs aquelles gestions que eregees convenients per aconseguir
que l'empresa del Metropolità i
obrers da la mateixa es possnein en contacte per cercar
una solució satisfactòria al «infecte pendent, el senyor alcalde
va e,ridar al senyor Grmaeche, director d'aquelles obres, el qual
va eelebear una entrevista amh
el senyor marques d'Alella, ahir
al mig din.
Més tard, eilats també per
l'alcalde, van celebrar amb aquest
una altea zntreviela eis iedividus
que formen el Comite de vaga.
Despees. d'un canvi d'impressions amp uns i alises, el senyor
marques d'Afeita el va citar per
a les cinc de la Larda perque;
abren; i contratista, junts amb
poguessin celebrar urna
conferencia i intentar trobar una
soluei6 a aquest conflicte.
En surtir 8i3 obrers van parear
ame, el senyor marques d'Alella,
ei qual va manifestar-los que havia celebrat solament un canvi
dempressions amb les diles peles
i que farä tot cc/ que sigui possible per la seva part per harmanitzar els interessos de tots, encara que creu que aquest proó.
blezna es de molt difícil soluci
— Els tr e s individus del Sindical Cine de la Distribuci5, que
floran detinguts par donar determinades «tires al cap de colla,
cum dèiem a l'edició d'ahir, s'anorrienen Joan Solé Cumple, que
Lambe usa el nom de Lied Xifort,
Antoni Pardo Allué i Eugeni Boada Figueres.
— Han abandonat el trcball
els obrers encarregats de la vigiläncie. Solament resten a lea
obres del Melropolitä, donas, alguna bombee!.

Despatx de les Secciona en la retinta
del Consell Permanent deis dies 24 i 23
de gcner de 19.13.

Carreteros, camina I ponts
Continuació dels treballs a les obres
que es re-alitzen per administració.
Aprovació de les revisions de prcu
das contractes per a la construcció dele
camina veinals de Juncosa de Montmell
a la carretera d'Alcover a Santa Crea
de Calafell i d'Oliola a la carretera de
Lleyda a Puigcerde.
Adquisició de material amb destinació a la acedó técnica del serva.
Projecte d'acord per a reglas deis
establiments de Beneficencia amb la xarxa general de vies de comunicació de
la Mancomtuatat.

Cultura
Participació de la Mancomunitat a
l'Exposició Internacional del Mutile
Decorad! d'Interiors.

Agricultura
Treballs de les Seccions de Viticultura i Enología i Arbres Fruiters.
Estudi del conreu intent u de la Tinya.

Sanitat
Designació del diputat senyor Bosch
perquè procedeixi a la recepció del material destinat a les brigades saritarica.

Hisenda
Aprovació dels projectes d'acord referents a la crearte, d'una Mutualitet
de Secretaris i Funcionaris Municipal:
a d'un Negeciat d'Orientadó
i a lamplisció d'un crèdit destinat
a ama:asió de la l'agosta.
La Pala d'Exhibeilons tècniques de l'Exposicie Internacienat del !roble
Estan realirant-se activament els treballs necessaris per a eorganitzaciece per
part de la Manctimunitat de Ca'alunya,
d'una Sida d'Exhibieions tecnique3 a
rExposieeó Internacional del Molle i
Decoració d'Interiors. A la formació de
la dita Sala cantribuiran coordineriamime les diverses Es:zotes i Instituctoris
de la Maucernuaitat.
Segons el pla tragar pe! Consell
Pedagogia, la Sala d.Exhiaitions
!ligues constara de clac seccieus, a saber:
Primera. Les primeres materias de
les indastries del melele.
Segona. La tecnologia de les indastries del meble.
Tercera. El comerç del :noble.
Quarta. L'ensenyament proiessicnal
en les arta del mona i la decoració laterier.
Cinquena. La bibliografia general de
les indústries del moble i la decorada
interior.
Probablement les dites exhibicions seran emplaçades a la Sala F de la planta de l'Exposicia. L'Escota de Bella
(Miras ha enllestit un avant-projecte de
decoració general.

Un ottmld mata a un home
I sen atropellats quatre
mes
A les nota d'ahir al mal{ el cande número 7.437, al carnee de
Satinaron, davant de la casta número 13. s'enfitlä a, la vorera i
topä amb un fanal, atropellant a
guatee persones.
Una d'elles, un alineó de 2b
anys, rebe unes ferides de tal
importància que mart toteeguie
d'arribar al dispensara de Gräzia.
Una dona d3 35 a 40 anys se li
apreciä una ferida contusa penetrant a la regid tempero-parbilai
i la base de crani trencada.
pronòstic gravissim. Es diu Emitía Juan Minan.
Les altres dues vfetimes, sostosament, reberen ferides de poca importäncia. S'anomenen Pilar Ruiz, de 18 anys i Elvira SOvill, de 15.
El senyor Isidre Simó, propietari i xofer del carnee fou detingut.
Un altea cernid
El cernid número 7.635 al careen de la Riera, de la barriada da
Vallearea, topä amb una paret de
quinze metres d'ample, &te d'altura, tirant-la a terra.
La paret caigué damunt d'un
planten del floricultor senyor Isidre Duran, ocasionant-li unes
perdues considerable.
Un horno mort
Ahir al mate fou trobat mort
al Hit Joan Sevillano Rieurt, de
38 anys, hahitant al passeig de
Fabra i Puig, 11.
Un borne oremat
A guares de tres de la malteada d'ahir es notä que sortia lema
d'una fillastra de la cesa número 1 5 de[ carrer de les Guilleries.
Avisats els bombees, trobaren a
Maig Falce', de 50 anys, cremas,
a l'esnifa. No li pogueren donar
cap auxili, car ja feia estona que
era more
Segons aambla, el Falcó tornava a casa seva un xic begut i
legué cremar els veatits mentre
s'adormia a l'escala.

Comlas16 provincial
Assumptes aprovats a la sessió del pessat dijous, dia as:
Primer. Recurs d'alçada interposat
per don Ramm Serrar contra record
de l'Ajuntament d'Arenys de Mar pel
qual es nomen a don Antoni elernis
Doy, inspector d'Higiene i Sanhat Pecaria de dita localitat.
Segon. Antorització soalicitada per
l'Ajuntament de afma per a emetre un
=presta municipal de &amo pessetes
destinat a la realitzacia de di corees obre:
danteres palie i d'urgen: eecessitat.
Tercer. Exempció de athhasta sol.licitada per l'Ajuntameut de Berga per
a l'adquisició de eanyeria de plom per
a substituir laxistent en la conducsii
d'aigües potables que zbasteixm la població
•• n•••••n

L'ATINO PRO-PRESOS
Demh dinmenge, a les deu del
Mate 31 Comitè pro-pre gos celebrarà un initing al teatre Gemir,
per demanar una revisió cle tots
els processes, l'indult del condenmat a more i un millur traetament als presos.
Parlaren els alvocats Eduard
Darriohero 1 Juan Casanoves, el
periodista Antoni Amador 1 els
sindicalistas Angel Pestaña i Salvador Seguí.
REUNIONS DELS SINDICATS LLIURES
Es reuniren en junta general,
ala seus respectius locals, els
empines de Banca i Borsa, els
fotògrafs i ele similars de cuina.
Avui a les dau de la venta,
el Sindicat Lliure Professional
Mercantil celebrarà una assemblea per donar compte del moviment econòmic del Sindicat
renovar la Junta directiva.

ELS OBRERS DE TERRASA
El Sindicat Unic de Terrassa

ha adreçat un telegrama al president del Consell de ministres
d'Espanya demanant l'indult del
sindicalista Atzer, dit "El Poeta", la revista dels processos socials a una ampla amnistía.

•

EXPOSICIONS
Secció de Selles Arts do

El Siglo
A aquestes salts d'exposicions

freqüentades per un públic dia(ingle el senyor A. del Campo exposa una serie de teles de celebrats pintors italians, entre ele
quals sobresurt un bonic paisat
del pintor trances del segle XVIII,
Dias.
En una de les sal os el pintor
senyor Genie Capdevila exhibeix
unes guantes teles amb flors i
restes femenines, pintades anal)
facilitat.
• • •
El Reial Circo! Arlfstie i la Societat Artística i Literària, el dia
29 del que, son), inauguraran una
exposició del que fou Ilur soci i
prestigies artista En Josep Cardona, mort el 23 d'octubre últim.
Cialerles Latetanes
Avui dissabte, a les cine de la
tarda, s'inaugurarà a les Galeries
Laietanes l'exposici6 de pintures
deis senyors concurrents al concurs Plandiura, exposició quo
quedarà obarta fina al dia 9 de
febrer i a la qual concórrer la
plana mejor deis nostres arlisles,

DEL

Darrera hora

MUNICIPI

Eta regidora d'"Acció Catalana", prenen comiat de
l'Alcalde
Alar al migdia, i amb visita le comise, van complimentar l'alcalde, ter.yor marques d'Aleila, els regidors
la minoria d'Acció Catalana, per no
ésser prcsent el senyor alcalde a la sessiä quan aquells van retirar-se del Consistori.
El senyer Barbey pren
comiat date empleata de la
Tinència del dIstrioto segota
Alar va personar-se a la Tinencia
d'Alcadia del districte segara el tinent
d'alcalde dimissionari, senyor Barbey,
per a acorniadar-se del personal d'aquilla oficina, agraint-los el zel i
agencia amb que haeien secundat les
M'es disposicions durant el temps que
ell va regentar 4,quella Tinada d'Alcaltlia.
Ele venedora deis mercats
La comissió municipal d'Escoraadors
i Mercats ha acordes, en links generals, comedir un termini de tres meeos
perquè puguin sollicitar-se canvis dartieles de venda en les paredes dels mercate, les concessions dels quals hauran
de subjectar-se a unes regles que próxitnameM seran sotmescs a l'aprovacia
del °amistare
Delegacions
L'Alcaklia ha delegat la seva representació en el regidor icor Tusquets
per a la fundó religiosa que a l'honor del set, Patró, Sant Raimon de
Penyafort, celebrara el vinent diumcnge la Junta de Govern del Cotagi d'Adcocare ; en el regidor senyor Nadal, per
a les conferencies religiones culturals
que celebrara el mateix dia el Centre
Moral Instructiu de Gracia, i en el regidor senyor Bordas, per a les festes
que Institut Salesiä de Sant Josep ha
organitzat per a demi, diumenge, amb
motiu de la festivitat del sea Patró, Sant
Francesc de Sales.
La TInencla d'Alcaldla del
districte segon
Amb caràcter accidental ha estat designat tima d'alcalde del distriete segon el regidor senyor Olivella, per dimissió del senyor Barbey.

LES SARDANES
Al local social del Casal Nacionalista
de la Earceloneta, Alegria, El, se celebrara diumenge, dia 2$ del cuerear, a
do,, quarts de cine de la tarda, una escotada audició de sardanas, a cartee de
la cobla Oatalunya.
• •
El Foment Sardantstic de Sant Mara
celebrará una audici6 de sedanes dame:
diumenge, a les onze ea puut del metí,
a la pena dt aFaiglesia, a canee de la
cobla Barcino.
En ras de mal temps es donara a tuteneu de Sant Lluts Gongaga

sa i apelar al Tribunal Suprem,
fins recoueixent que no te (acuitat per revisar sentencies teue
no han ostral discrepades per l'Al.
ta Comissaria.

DEL MARROC
LES ORDRES MINISTERIALS
El ministre de la Gaventaci6 ha donat per finida la transida de les orares
que li competien remede als presocisiu.
Ha ordcnat que Ca requisi el vencen
Vicente La Roda, cl qual avui mareta,
pel mata toca a Ceuta, perque reculli
els presoners moros que allí CS traben.
Tots san de les cabás de Bocoia, BeniTusin i Beni-Urriaguel.
També s'han donat mires semblants
al cemandant general de Melilla per
a l'entrega dels presoners de la zona
mienta!, que sem molt pocs.
Entre els presoners de Ceuta hi ha
un cap de cahihr, pel qual sernpre ha
demostrat Abd-el-Krim gran interes.
Malgrat el temporal, el Vicente Le
Roda sha dirigit als Penyals, on

LLOYD GEORGE fiL MARRO()
Aquesta tarda ha arribal a Tetuan Mr. Lloyd George, amb el
seu acompanyarnent. Ha piusa',
relgunes hores a Ceuta i amb tren
especial s'ha traelladat a Tetuan,
bn ferä nit, tornant probabletalen'. a Ceuta i Alsecires, lernt.
A 'retiran, per ordre seva, no
se li tributaran honore.
Els elements oficials no coneia
'len l'arribada.
Peques personalitats l'espera-e
ven a l'estació, donant-li la bena
vinguda.
S'estatja a l'Ffotel Altota XIII.
El Paixà l'oheequiarä amb un te
I un dinar al dit Hotel.

pera.

A les deu del vespre el Govern va
rehrc noticies de que l'Antonio López
proejava et temporal, peró no pot acostar-se al Penyal.
En l'entra dels ministres persisteix
la itnpresió de que denle será tm dia decissiu.
L'Echevarrieta ca portador dels indulta firmats per Rei, dels moros presos
en totes dues rones.

LA REORGANtTzACIO DE LESTAT l'AMOR CENTRAL
El ministre de la Guerra ha
coneereniciat Retuesta tarda amb
el general Aizmin. tractant de
l'Estat Mejor Central.
El mes interessant de la ron-e
versa ha estat la redaecid
bada de la reorganització del ei -e
tat organismo.
Un altre assumpte nue ha enun
ciat el miniefre ha eslat el d'o -,
cupar-se de la instrucció dele
recrutes que encara no ß'ban incorporat, perquè no esdevinguin
sorpresas cona lo de. l'any 21 per
manca d'inelruecid.
A aquest oferte. es propoea
dictar algunes suposicione.

UN PREC.EDENT
Atemos diaris dc la ni: esmenten la
trascendencia dele processos per les respon.bilitats dc la tampanya del Marroc, que han d'activar-se en desembarcar els presoners a Melilla, i presenten
in decisió del Consell Suprema de Guerra i Marina contra el coronel Jiménez
Arroyo com tm antecedent que orientará en el cand dcl rigor i castic contra
la mejoría deis encartats.

n•n•nn11MI•

COMENTABA A UNI SENTENCIA

DE L'ESTRANGEER

El Dd,atc, comentant la sentencia contra el corre! Jiménez Arroyo, dar:
'Ea altre Iloc d'erraras número pubticlueni la sentencia del Tribunal Suirrem de Guerra i Marina, elevare a
vint anys de presa la puta tasada pel
Consell de guerra de Melilla contra el
coronel Jinknez Arroya
La severitat del mes alt tribunal casar:a:se demostra hacer iaterpretat en
teta la seva in:castrar els anhels de justicia madifestats per Inmutó pública es,
panyola.
Els que per negligencia o covardia
corear-tiren les respensemilitats d'aquella tragedia o deixareu incompleta Ihres
sagrats teures, no puden romandre apunta
La sentencia que comentem demostra
tal ertra tic Pedid en aquell suprem tribunal que prensara una efectivitat de la
justicia.'
Afeada que es necessari no limitar-se
a exigir les responsabilitats
sin6 que salan d'exigir lambe les civils.
Advsrteix en el Govern certa tendencia a escamotejar-les i contra aireé protesta energicement.

EL QUE DIU Uri DIARI ANCLES
LA DISSORT DE GuILLe. es lt Ell
EL MA TRI !ION I
Londres, 29.—Diu el Daily
News" que el seu corresponsal a
Holanda li comunica que les segones noces de l'ex-Kaiser no han
donat el tele: resultat que l'emperador eseprava. En l'actualitat Guillem II ViU separat de la
seva mu1lr. habita una part del
castell de Doorn i la nouller la
part conträria junt amb el seus
filI
L'ex-Kaiser ee mostra melt
taciturn. L'empelt de gländules
de simi que va esser-li practicat
ha estat fatal per al seu organisme, que es troba avui extremadament debilitat.—Radio.
ELS TRES COMANDANTS GENERALS DE LA MILICIA FEIXISTA

CONUNICAT OFICUIL
Des de Teman es comunica al ministeta de la Guerra el segilent:
"Un grup de malfactors ha intentar
robar un ramat als voltants de TauliatTaurat, en el territori de Melilla, essent
dispersats per foc d'artilleria.
La policia C2 repeLlir l'agressió, perm'aulas l'encinta i causant-Li tres balaca.
En el poblat resultaren tres dones bid:genes mortes.
Per l'explossió casual d'un cartuaxe
es leal lleument en trua rma el soldat
Joan Ramos Jiménez de ravenaadilla de
Tizzi-Azza.
La quería bandera del Terç, &jaita
en companyies, feu un llarg reccrarixement per la Meseta Arcab, Has Le
on confrontà amb torees del ma
-teixCos,urdDtnal
quarta bandera a Quebdani cense novc-e
tat.

Roma, 26.—"La Epoca" din
quo el rei ha Signal un decret.
nomenant eis comandants generals de la milicia encarregada de
vetllar per la seguretat nacional.
Aquesta aún, el general Bono,'
al qual es contaren el cirrec de
general comandant d'exercit. El •
catedrätic senyor Vecei, subseeretari del ministeri de Pensiona,.
al qual se li confereix el arree de
general de seguretat pública, i
l'advocat Bah Albo.
Aquests tres personatges Toren figures molt preeminente da.:
rant el passat moviment fenisa
la —Hac as
ITALIA I EL DESARMANIENT
Roma, 26.—La Comissió d'Afers Estrangers de les Cambres
ha adoptat el projecte d'Orlan.
do sobre la Hei d'armaments de-a
rivada deis acorde de Washinge
ton.—HaVas.

L'AVIACIO MILITAR
TETUAN.—L'aviaciú segueix
bombardejant els rebels de Gomera, utilitzant dotat aparells
Breguet amb dotze bombos cadascun.
ES diu que aquests volaments
han çausat grcujes perjudicis en
els remate, havent desaparegut
les tendes de campanya que havien instal.lat els rebele.
A Telginear va aterriear un
aparell pliotat pe/ capitä Esteve
i l'Observador tinent Penas, el
qual s'aixecà tot seguit d'arreglades Iles avaries.
' Un altre aparen, pilotat pel
capillo Boy 1 l'observador capith
Aguirre, va alerriear a M'Ter,
territori de Gomera, no quedant
satisfets del terreny destinat a
canta d'aterrissatge.
'DERIVADIONS D'UN PROCES
La sentencia del coronel Ginenes Arroyo ha d'ésser molt
comentada.
En la mateixa es demana un
oestig pels jutges que imposaren
una pena inferior au delicte; un
altre per dilació en veure la cau-

iejiä1111111112WIEJAMIEEIIMMIIIIIINITMEMB111111~11111111111111111115111111111111

DE BARCELONA
De l'atropen del carrer de
Salmeron .:- Un altre
mort
Aquesta nit passada s'ha dit
que l'Emflia Joan Anal, que estuy a gravissima a conseqüència
de l'atrapen del carrer de Sal-.
merma, ha mora.

TEATRES
ROMEA.—InauguracI6 da
la temporada Zaoconl
Ahir, amb "Otiello", i amb el
teatre ple de gom a gom, s'inau.
gurä la serie de funciona que el
gran actor Uta', té anunciada.
El públic premie amb
siastics aplaudiments la genial
interpretació d'Ea Zacconi,
gant-lo a parlar al final de la re-'
presentacie.
Els altres artistes sostingueren amb singular fortuna ela.
respectius papers,

I

ELS MONJOS DE MONTSERRAT i la casa J. FONOLLEDA SERRA de Barcelona e'
fan avinent que l'únic licor elaborat en aquell Monestir és el que es ven per
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dia 8 do febrer, a dos quarts
quatre de la tarda: Gran Cer-

7 . TEAT RES -

Ei
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rí

Localltats: Casa Aurigemma,
Fernando, 03, i a la taquilla del
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de tarda per

Ermete "Zacear/1-

despatxa a comptaduria

Companyla do comedia

GUELL - TUDELA - ASQUERIND - CORTES
(Telefon 4134 A)

ce
GRAN TEATRE DEL LICEU
&mil, 42 de propietat I abonament, a
ta quart de deu. l'unchl a bencriel nets
empleats permanents, portera, acOmoriaden 1 taquillera d'aquest Gran Teatro.
Estrena de Fdpera en dos actas, un próleg
1 un epileg, música del merme 14 81 SchiStings "reouna Lisa . ; debut dels celebres
artistas Lilly Migren DInkela, 1 Roda,
prenenet-hi part ets celebrats artistas

Nit, a
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s

pessetes 350.
/ Nit, i diumenge, tarda i nit,
grandiós programa
II
lar. Butaca,

deu:

diumenge,

eii .Avui, dissabte, a les vuit de is2

Or

3

nit. Gran sessió cinema- fl!
iogräfiea organitzada pel II
er

a la

• Centre Excursionista de Ca- U
u
talunya
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• Segona pellieula de la serie a

PATI-GANI- I

VETA

EDEN

FREGOLI-ALONSO
Avlat, gratis debuts I el gran Balder.
31
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NOtable leitet Jora. AVnl, din- a
cable, penúltim illa Ce Vean mes •
gran, suceda forMidable: El patit
lord de Feuntleroy (Cites Jornadas,
I 4,000 metres), projectant-se Iota, •
id veritable %Morra de Mary Plckford,
Si art, luxe I riqueza. Exila: El ti- NI
Id gre, per W. S. Han; Revista Esport. — flema, Mumenge, intima
projecclons de Piratas El petit lord •
i de Fauntleroy. alt, grandiosa asiréis na: L'exe9ntrio, per Ringlas Pairbank.s. — l'ultima regaran els preus

1

disrabte, 27,
NO HI HA FUNCIO

lloci al sena Ball de ~reunes
AurIgemme - Cafild6. DemS, cliumenge, a
petici6
A dos (luan. de quatre, tarda, Ultima de

per donar

MISS
VENUS
i›. ke uz . i r ad. ger r a l, u

de ta rl. But a c t c mb e n .tradp a., .2;50
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corrents.

te
II

111113111111•113111111111011111111111111

6 tarda 1 10 ritt, la nora opereta
D'EXIT SENSE IlRECEbENTS
l'estrena de la qu'l assoll wat pasada
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La erohibicid del vetó

Avui, 1, ZIska, La verga do les
reses, La faldilla curta, El gat
masqué, Grapat de patona.

1 peseta. Es despatxa a coro:a-

Teatres Triomf i Marina

A les

clamor/5a Jan

erigida pel sea autor Han. Allbout. creas,
butaca amb entrada, 3 perete g Entrada
general,
d:uta.

Gran reatre Espanyol

s.,....,n«at

PEP SANTPERE
ASSUMPC40 CASALS

111

Diana-Argentina-Excelsior

M

la

g

CORNUTS 1 CONDECORATS
llem.l, diumenge, tarda 1 hit,
CORNUTS 1 CONDECORAT

:
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EUROPA - U. 5. SANS
ESPANTA - TERRASSA
BADALONA - ATLETIC

il•
O

:

despatxaran bulaques i
numeradas per a la sessió 1
•
81 especial de les sis del diu- i
•
es

i uii
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Teatre Nou

Espeetncles Empresa Fraga S. A.
Companyte argentina
MUINO-ALIPPI
Avui, dissabte, tarda, a los
eine. Oran moda. I, La telaraña.
2, Les dlentes del perro. 3, Fiesta
Nit, a les deu, especial:
I . La tearafia. 2, Los dlentes del
perro. 3, Fiesta criolla.

TEATRE NOVETATS
Vuit elegants balls do distrae»es, Aurigemrna - Caf adó.---Avu

ilissabLe„ 27 de gener.
,PALL

▪

:

Gran Teatre Comtal i

II
IN

oIII Gran Cinema Bohemia E

Aval, dIssabte, /aria 1 rilt, ig
(nandtils programa. Graos exits. In
II Billy t'aroman d'Infirmar, El gat •
magua, Un gua« da patona, Li 2
g Celdilla curte, La Cada de les ninfo a
O 1 primera jornada de la pel.licula
de grandlós argument, en tres parta
•
VI
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3
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Prur.

ext.°

da clan. dom.

la

1.

Almindto.CaielPra
Asalto .28 Fertana

Es la reina d.: les aigües de taula
de l a Vall de San/ Daniel

Depositan:

JOSEP PAGANS, Ponent, 28

CIA41441101r
,
(bEBILIDAIXTeEXUAL)

1 se.ent numeran 1 pesseta lit(
eiallezize12111610/1113211113111iii
la Entrada

poluciones nocturnas, espermatorrea (perdidas serninales), cansancio mental, perdido de
memoria, dolor de cabeza, vertigos, fatiga
corporal, histerismo y trastornos nerviosas
de las mujeres y todas las manifestaciones da
la Neurastenia o agotamiento nervioso, por
crónicas y rebeldes que sean, se curan pronto y
radicalmente con las

Venus Slorlt - Palace Ball
Rda-S. Antoni, 62, i 6 1 , i Tigre, 27
Avui, dissabte, dia 27, Tercer
ball de Mascares. Sala artísticament il.luminada i tan ricament
guarnida, que resultarà una imitació del fainös saló del Trono
de Rússia, reputat com el mes
ric i fastuós del món. Abonaments a preus increibles. Obsequis en tots els balls a les mascaretes i present de.

Grageas potenciales del Dr. Soivré
In •itcadas especialmente a los agotados ea la
juventud por toda clase de excesos (viejos sin
afros), y para conservar basta la eXtrema vejez,
sin violentar el organismo, el vigor sexual, propio de la edad.
Venta, 5 puta. frasee: Segili, Rambla de las
Florar, 14: Pareada Gelart Prleersa. 7 y principales
farmacias le E,paas. Portligit y Américas.

5 FORMOSOS PREMIS, 5
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Interessant!
Les existeacies de calçat de la :abrica

SIMON

i C.°

e

les vendrem al HTALL i a1 baixos
preus r. mb que han estat valoradzs

en fer l'inventari
ee la guura h3via verut mal ningú
ttln baixos preus

LLULL,

Dr.

BOADA

21

(Darrera el Parc)

de la pell. Vies urinàries. Raig X. Corts Cata,
hines, i?, de 2 a 4. Clinica de Sant Pau, 41 de 7 3 10

112
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hšgiènic amb SOLA DE GOMA marca

I4'" 4 15 ' 5 '

FUTBOL
BARCELONA AVENÇ
(Primers equipe),
Canm de l'Avene

Ea

Ptes. parell

VENDES AL DETALL
Carrer ANSELM CLAVÉ, 9

MOKA

Dern1, (bu/llenar, servid matinal
di I a 1. Tarda t MI, grana pro-

Egramea.
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Xapa

rama

tall anglés, doble sola de culto

MARTMENC - JUPITER
localitals i entradas als
camps dc joe el dia del partit.
Per

Dia 28, a les tres tarda,
Parid arnistús
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ri musical.

Frontó Principal Palace
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Ily
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ingl. franc. o al.em.

Ball, Dime& I urbä, Tururut
Al( infants coneurrents s e'l; ob- IR
r6 quiarä amb un petit Instrument

t bans

Irauregui 1 Aguirre. Segon, a eis_
lidia, Olascoaga i Saisamendl
contra Illarrenechea i Dejarte.

empleas

ea,r:r km, 10
Talen 5041-A
mes import a nt c19
[gana

Exel. ref. Pl. Cat. 16 2.6

1

TA, PROSTATA
Censults: de 9 a 1: 1 de
3 a 8 económica per

FUTBOL

dIssabte, 27 gener. Tarda, a 1
quarts de cinc. Colossal ver- ill

ii eute,

•

•

Espacies tractaments par
al guarlmmt M'Id de les
SIALALTIES SECRETES
MATR1u, PELL, BUFE-

Mirla.

ESPORTS

CAMPIONAT DE CATALUNYA
Diumenge, dia 28, a les 3 tarda
8ASAELL - ESPANYOL

Aval,

dos

2. A prec del pabile, repeticid
Ei de la cursa de braus.
3. EnSlrament de la bomba
a

SORTIDA

Avui, Angelet, Va neixer per a
xavo, D'homo a borne, Lladre
d'ànimes, Els pàries de l'amor, 3.

0il KURSAAL
• ---rnut popular. Entrada 1 butaca Una fl : PALAU DE LA CINEMATOGRAFIA
¡mes e ta. Hacia I valles tamptacione ill
ARISTOCRATIC SALO
•
de 8ant Pers. Nit, a lee deu. Es- n
2 trena en aquest lealre del Unid( —Siin 11111
iii vodevil en tres artes I una peilt- „., ii Avui, dissabte, de sis a :mil, ¡I

1

gi

DE TEtTTIE a rasa RONTENIPS. Restaurant especial.
PC1x, Ostras 1 Mariscos, Quintana, 7,

1 CINEMA NOU

simeszetzszosszszetss.

Vi

RESTAURANTS

Avui, dissabte, tarda, a un
quart de cine. Dos interessante
partits. Nit, a un quart d'onze.
Extraordinario, parl lis. Primer, a
pala, Badiola 1 Arrarte contra

Nf
i [ii i i

Diamenge. 29, a les cinc
t. L'estudiant murrl.

III

•
•

gl—MECA, i 1010MA S, Estud i i, senyor
s a nyore l a, a la

melaseemettlesausustesamans1
u
al Putxinel.lis "MIRIA"
Ffonti

Mambla

Glini315,

Bloqueria, 8, I,er
SIFILIS

Diumenge, 4 de fabear '

del

Vies

(entre Hospital 1 Sao:
Pan/
VENEI71, la:POTENCIA,

m. a V, fd i RÇ,TA.

DARRER DIA

lloszellú, 202. Davant
Comtal

Clínica
Gel Dr.
SIn

J. LLAMUS1
De 5 a 7
Montane-, 28. principal

complot

CI

Limousine

desmontable Elizalde, ajestac de rica antb patent 1 IIxlmetre, el vena a preu somament redult. Ronda tle
Sant Pera, 43, despatI de
12 a 1 1 de 5 a 7.

--zzUrinaries

f g ElcIstratlJ 112 film

PISTA CENTRAL
A totes las representa• Mons tot el prograrna
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Saló Catalunya

Tete de Novelo

CONCERT

Asalto, 12—Eilt, fIlta lbefiez,
Olivares, Troupe Rolando i altres importante números. Tots
els dies, aperad, dancing i gran
tabarin amerieä. Grans bailo de
mascaras.

res. Na compren acose visitar
equesto atusa.
F. MONTFALCON
Poters, 4, lbs! PortaterrIssa

GRAN PISCINA
contenint 50,000 lees
d'aigua, instal.lada expressament a la

AOEU a Barce!oil3
adesszszsazessm

g

MUSIC-HALLS

Tapisse3 pintats

La casa mes Important
d'Espanya. Especiabiat en tapiares religiosas. Exposiciti
permanent de encima al oll,
gravita, oleografles, etc. Fabricació de marca 1 naotnu-

.

terra
II
; Les tiplques fastas de Santa VI
1 Cristina a Llora de Mar 12

Localitats: Palau de la Música Catalana
a
II
Demà, diumenge, a les qua- lo
tre de la tarda, sessió es- 3
I.
pedal per a families
l•
el
7a
Programa selecta
3.
ta
a
a
razialocuanisznanlIM•Nataii

?ALISE

Gran
ESCENA AQUALCA
Original TOBOGAN
pelo 30 ossos nedadors

1

Ramaders

L'Enxir Sansón priva 1
bou natal, mortal 1020/21. cura la g loso p eda en a °
carroceria tornad°, sis pia- 3 elles. Reme/ segur. De
res. Informaran: Pujadas venda a la rarmte.la
Passeig de Gracia, 129.
87, despatx.
Drasler 20/21 UP , en molt

Marques del Duero

a
o
ENClinlY 1 FORÇA
N
0•1 Grandiús èxit. Gra n visió ti•

•
dels Alps
glf
• 11.1ustracions de la nostra o.

en lea creactOns del sea non repte- flema, diumenge, tarda 1
nit, grandiosos programes, prenentpart totes les atraeclons,
FREGOLI I PILAR ALONSO
DIlluns, tarda, Pilar Alonso. :va,

1

Es ven antoincvil

ezal

•

PILAR ALONSO

PELE

4t

les

II
u

(marta do cinc. TM, a les den, grandiosos programes
FREGOLI-ALONSO
Cinema, gran Salt de Hinten
Citarla, banastas. — Antonieta
Torres, bailarina. Kannl Lula Trlo,
balls I danses do les Eles Ilawall.
121arsa Fregoll, amb el s6U
repertori. Presentació de sombro.
ras Pons en l'apropósit
FREGOLI EMPRESARI
1a restablerta de la seva 111,115posleió, la genial I popularissima

1 Avui, dissabte, tarda, popu-

s pi

Palau de la -- ID2
e
aE Musica Catalana r4o
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Aral,
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ELDORADO
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11
Coliseu de varietats
IV
Aval, (Pasable, tarda, a dos

18

La Charlotte

CONCERTS : :
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Espectacle IRIS - PALMER a

I

u

a dos
quarts de guatee: La pobre la
Cenicienta. A los sis, i nit,
Mi compañero el ladron

DIVOLIEN

DEL

tiall»,ilotle'rl,TMISINCEBBANZSZ

COMPAÑERO EL

Dem,

•

MIS

Si

TEDDY

LADRON

n'uf

E

• sessió matinal de 11 a 1. ti
a
• •Nit, estrena de Els parles do its
a l'amor, 5; La innoccnt
▪ avonturn, per la Vivian
sa
ilarli..

tarda:

Guerrieri, LaubenthaL lienae.
birigira l'orquestra l'autor de la rodslca
Mal Schillings. Decorat non de Mandel
ViluMara. — Dama, tarda, comiat de la
diva Elvira Hidalgo. Quarta del gran tenor
Carlo Ilacicet. (Mima representaeld de .EI
bateara de Sevilla", prenent-ht pan els
eel.,Orals artistas Sarobe, Meinik, P6bobate. — Dilluns. regona representarl o', de
Mona Li sa". — Uunarts, un hl Saura rimel& — bilotrz, "Manan", pe i gran tenor
Molo ticket 1 la celebrada sopran Baldasaarre.

aiszazinatswe

• mont. Demä, diumenge,

Avui, dissabte, popular,
EL AMIGO

c 1 Pi c =1=N

a

a

TEtre1ior ilfl

RE LEAN

Avui, dissable, Eis Aries

• da l'amor, jornada; Dis- .9
s racill, La fada deis bebes, ;
L'estafa do la banca eitor- •
oi iand, Billy aprencrit d'in• fermer, Actuante-As Gau-

Pl

nit., la tragedia en quatre actes, de Shakespeare,

Cada dia
Matirnie a dos quarts de 5
Nit, a le.s deu

Wonureenial i WayTi1:
11

pel popular mestre Ponsa.

Compta, amio nacionalista, la
potencia de Muslo!, diari.
Mitaca de catalana ceban cada día
la paraula qua onfnrtelx la Ilur
fe i ela dóna la claredat d'una
doctrina.
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11
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tegolismEnualirala11110111M
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GIOCONDA

ir einme

i

11

jurat competent, a les
masearetes que mea es distingei,
xin.—Demà, diumenge, ball tare
da i nit, estrenant-se els segiients
ballables: Vale romäntlo "Mlaml", xotle madrileny "Pa chula
per un

yo", Pericon de la rosa, dirigits

DIES

GENERAL, 1 pesseta
PREFERENCIA, 2 Mes.
SEIENTS, de pista, 3 Ptas.

d
2

a
LO3 MISERABLES
•
notable erevit5 del primer actor En di
▪ Miguel Iltdas 1 de la Prime r a ae Mita N'Angelds Qm. &
Dcmä,
Murnimge, graos funclons.
▪ Lov miserablec. Nit, Hasta el 0:0 naa die 65 dicho«. 1 Felipe Darb/ay o
la El héroe do las Tenerías.

Demà, diumenge, única re-

Es

•

st
-----si
a
Aval, dissabte, illt, a dos Quarts 13
.9
. de deu, ruandlOS programa. llenos'. •
13 ció del fainds drama en 8 ,actes gi
II anal) direrenls quadros,
Ili
a
JUAN VALJEAN
Li
U
o
FM

3,500 A.
Avui, dissabte, nit., a un
quart de deu. Segona sessió d'ad pel genial actor
ERMETE ZACCONI
II Cardinale Lambertini
Telefon,

presentació

Teatre Cöntic

ti

len

Preus barattssims

DE MODA

arlatocratIque. encelan. arustlquee

', t'agrames extraordinario
a
Avul, dissabte, tarda MI. P rograma co:nblet I d'éxit. I.a denla mora continua Un grepat de patona,
La faldillaAgeta, La roda do lee flirts., Billy, heement d'infamar. — •
dlunienge, sesslons d'11 a 1 a
te• flema,
matl, tres quarts guaira so
c 1 de ala a van tarda, t a les den de
la Mi. D'Huna, 22, estrena de la co.
▪ tossal peLlicula alentanya de serie, a
n de la casa U. F. A.
is

teatro

Teatre Cataiä Romea

ORAS SALO

DIVERSOS —

DARRERS

Palace Cine

•si

tamen Infantil do Vestla

—

t7 de gema.

PER A COBERTES 1
PER A RECOBRIMENS

ondulada

CANALETA

TANIANYL 114 x 185 cm.1 75 x 120 cm. :-: PLAQUES de 40 >O
40 em. plana XAPES "B" per a recobrIments; tamanys: 120

clutaata

x 120 cm., 120>< 100 cm. 1 120 >, 250 om. VRA LITA, 8.

4.

Madrid•Valinola-Sevili -Lieyda - Salamanca : -: DIN:RUTA a totes
'"••
les
¡ma l:í n fl ate d'Espanya •
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CASA LENTRAL: Barcelona, Plaça A. löpet 15 —

Telèfon, A.1644 1 A.

848, Barcelona

