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Converses

ri,-„ clara resposta indirecta
Ite .ent els darrers mesos, alguns Sedan - de la política catahan •daroaliat al Govern, amb insistencia, que defineixi el sea
rujitpult4en.e.de al pru tale7aa de Cataluiva. Tothom ha parlat,
ira i ara cal qUe parli el Gavera tl'Espan y a. El Govern d'Espaaya .:a cal:at, o almenys la sera veu no ha arribat al palie. No
eicialraent, que-penea ei ministeri de concentració Riboar.;a a

quedat sense resposta directa,

is re.9)ostaa.no manquen. Són respostes indireetes, sig-

tanmateix. Una primera resposta la tenim en
d'alcdtles de telal Ordre. Aquests nomenaments

nts an tal forma, qu er teneli tot et earäcbr d'un ajut
laaaa Monarquica Nacional. En el canvi d'alcalde,
atara i iia servit els hornea d'aquesta fraccia funesta. El
s infareasant as que a Madrid no han tingut en conapte
re,eionalistes ni--als homes de la Federació Monàrquica
¡ah
Alta:a-a: j ata. Ni el monarquia-ma fluctuant deis primera, ni el
eaa.
iaä
Ce-a

zaaarquisrae declarat deis segons, els ha valgut cap consideració
p i cap atenuazió en l'ofensiva erapreza. Aquesta batalla l'ha gua,
vade—cal dir-ho— i a , Unió_Monärquica Nacional. •
E-mbla que dies eassas Va plantejar-se en el Consell de miútree l a • qiiesti6 catalana. • Ne • es plantejà d'una manera <harta,
solde, digaa. plantejà a propúsit de la política electoral del Cerera a Catalunya. 1 tot indica, tant els fets pública com els inforreej confideimials, que dins el Govern s'imposà el criteri dels salves Alba i Alcalá. Zamora, decididament favorable a posar a la
alazosiciú del hornee de la U. M. N. tots els ressorts oficials, exeleera d'aquest favor els regionalistas, els monäaquies autonomisfea i

republicans catalanitzants. El comte de Romanones, que
defensara un criteri ecIctic, va haver de batre's en retirada.
Hentereu que des de les alturas de l'Estat es féu PaSsió damunt
eigens ministres, i es relaciona aquesta pressió amb la visita que
celares enrera féu el rnarqu d'Olèrdola a un eepaiós casal
madrilcny.
Tan clara ha strablat la resposta indirecta als més afectats
*l'actitud del Govern, que s'anuncia la 'non próxima anada a
Madrid d'alguns prohoms catalana, ara la missió de plantejar
Illab:ta'at del gran casal i ala ministres la qüestió de saber si
veranead és compatible el monarquisine arnb la defensa, ene que
sia atenuada, de les aspiracions de Catalunya.
Guaitem cona a espectadors aquesta Iliuta, MI es mostra amb
tata la ceiä•repugaäncia la tradicional política espanyola. L'ajut
Oficial exclusivament reservat als anticatalans serà una prova
sesiei Iracas del col.laboracionisme. Com n'és una altra prova el
let elaver-se atorgat recentment la concessió dels telèfons de
encia a mis empresa estrangera, (pian encara nc fa un any es
coocassió semblant in .r.lancOmunit.btide Çakabanyel.•
áltae t.rif Ciertan'Actit, - 1, cal InItica- r doc
. trinea
e- Ivalar la situació del • problema de Catalunya. Quan parla
ktealitat, pot emmudir la lógica. La lógica i la realitat ensems,
pe rten en aquest punt, a la mateix a conclusió. A la conclusió que
pesca.= els catalans de la jove generació patriótica.

LA POLITICA
DOCUMENTACIO
Emiliä Iglesias ha corneopa a El Progreao a cc-upare del NaPaulistre català. Sempre està be que
diputat a Corts per Barcelona es d e .
diqui a a /tiesta mena d'ocupacions. Pm▪ a.ain dia ens vaga, el`Laliarenit les
doctrines del senyor Emilià Iglesias.
?alai ces acontentem amb constatar que
ia el sea nodrit article comenta els se mutis ( - 1yo7s: Fouille, Lot, Renouvier,
Prat, 1ran i Ventosa, Rismarelc, Per'14 Heeel, Fitche, Trei Eschke, Roel• Všriii, Kaut, Hartmann, Blunschk, Sybel, Nietiche, Wolf Heine, Patea,
Almirall, Pella, Torras i BatesEs algma cosa, no? Szmbia evident
Ve el s iyor Iglesias es un hatee
Eh que feien (*re ip:?. u) llegia,
t4valit aquesta enumeració fastuosa hall
de Il evar-se el barret amb aclaparament
ELS SOCIALISTES CATA,
LANS
debent que s'han reunit e ig aneS PersaMilitas del socialisme catald i que, entre
ab" eil eations, ,'han oeupat de la conie,inoia donada fa poca diea a la Casa
del Poble de Mad ri d per En Fabra
bes sobre cl nacionalismo i ei problema
estola,

'SeniWo ?ve retntentada conferAncla ha
1"441 11 riieim electa entre els socialistas
A Dd. Ene croen que sera contestado
"m4 tala nitro conferncia.
L'ORGANITZ.4CI0
C ATALANA" A BARCELONA
Aecie Catalana ca canatituint i orga•
Itit:ant nuclit adherits al era idean i cm'semi s egons les normes de la Co nfe
rin05 Nstiona
Catalana a las di/errata
Darri ades bareeloninca.
En la p rimera rcurtid s'aplegaren
res idente al distrivie I V, ac uJintl'hi un n ombre considerable, d ' era n, el:
tvs/s es tomend un
ComW Executiu, fer
s terma L'organització de nuelis a
dt1Plott O e, divertir/ /inalitata patriótiques
lt Scrtesucia Accia
Catalana.
I dona Cuna Pie de l'adliesid 'retintes
-Mut e I es p rercid la creació uf altres.
4hir reere se celebra la segona reunió
"b ela e lement,
del districte FI '
beigt.te a cord, que
coa
han d'este, eficaprePer rarg
anit:add de nadie addietea.
LA LLEI bE JURISOICCI ONS APLICADA A
"VES'
TE'llET"
r
i a Mal elerada a Illenari
"se
pri tinent corosel e
lt /ateo
rara tt, "`
--se Gurbia, Muge permanent
Cap4i44 •4.4,14 01111.0111 E.

Joan Gola Sold, En Miquel Cardona Martí i En Manuel Carrasco Form iguana,
proeessate pel suposat delicte d'injúries
a rEo¡-reits, publicades al setmanari nationalista iiEstecet, havcnt esta sobres.
acida definitivament respecte Penenetat
En Manuel Hurtado,
CONFERENCIA

Divendres que ve, dia 2 de lebrel'. mor
Miman Bonet donard una conferdn--sM
',fa al local del Fom,nt Autonomista Catalé (Pasada de Sant Joan, 113), desenrottlant el tema Revisió de valora.
Aquesta conferneia da organitzada pel
Crup catalä "La Barricada".
"NOSALTRES SOLS" I P"A B C"
El Comitè catala Nosaltres Solo, de
Mendoza, ha adreçat una carta a ra B C
Elicitant-le per la ramponya que aquest
diari re rennt g ant a favor de la indepe,
d¿oscia ale Catalunya.
Seguint cito i,dnie de la carta, ele nostres andes de Mendoza propasen al director de l'A 13 O que, tota regada que prrsegueizen una meteirc f in a lit a t, es faci
soci protector d'aguan Comitè.
LA JUNTA DE LA LLIGA

S'ha constituit la Junta Directiva de
la niga Regionalista per al bienal rO23
a 1924, en lo forma segücnt:
President, Raimon d'Abadal i Colde«S; tice-president primer, Llula Duran i
Ventosa; viee-president srgon, Joan Garriga i Alasad; vice-president tercer, Francesa Puig i Alfonso; rice-presiden quart,
ricen, de Moragas; tresorer, Miguel Caztellri; co;nptador. Josep Caribes i Vendrell; serrefari, Meran de Sagarra i de
Caatellarnau; rice-secretari, Francesa
Mauri; encala: Josep Alomar, Francesa
Camb6, Joma) Cararach, Antoni Damitas,
A rmo( Escala, nulo Ferrer-Fided i Roler, Nardo Fuatcr, Joan Lligé i
J-dep Ilonell, Jacint Nubio/a, Eduard
Remeros, ¡aunar de Riba i d'Espolia,
Josep U. l'Has de Be,.
EL "CASAL NACIONALISTA OCINARDORENC"
La Comissid que ve treballant per a la
eonatilució dt,1 Canal Nacionalista Gui.
nardorenc, acabadcs les tasques de con.
feccid deis Estatuts pels guate helara de
regir-te aguad, convoco ela insm.its i
aquella que simpatitzin amb /lar ide•ti a
t'asamblea que per a roprovació del.
dite Eetatuts i constituid definitiea de
l'entitat re celebrara dium ..te, dns 4 de
febrer, a dut grarts de guaira do la ta tta,
ai local gue lt u d'dsser son es:atpe
varrcr de Do, Rius, rarnfra al do Etilet

i

Ferrer.
Encara que taran cursada convocatdrica als inerits, en ras que algun ata its re

En els composton dcl numeral so.nt,
la forma amb n és un adjectiu
ma sense a és vta pronom: Algaras , kLia
un, cadascs.o saín adjectius; algti, tosta
u, caAtéú, ningú són pronoms (oiXreteat
U CO lot es u).
eligun és un adjectin i fa, en el L•se"..ni,. alguna. (No partem aci de leo :ore .a
de plural, en qué la distinció entre
i el pronorn no és la triateitck 'e
en singular i las de les quáls p9i4U
llcc a cap Subte.) Ex. A/aLes die:4,1.72Na
Llibrest rit tlee oigan.
on tina alguna. Alga es un pr050an1;is
invariable. Ex.: ¡lo vingut algút
ha dit que airó ItO és
pus be: algú C3 l'equicaler.t dt alba
persona, mentre que algun da 'un
atributiu, que qualifica un neta.
nat o sobreentes. A/gli tradueix
algar tradueix algrin o alguno.

P. Fabra
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POcs, PERO VIUS, AQÜESTS
ESPANYOLISTES
Dissabte passat s'inaugurà a les
Galeries Laietanes l'Exposició de les
Ares del concurs convocat per En Lluis
Plandiura per tal de triar-ne unes
guantes per augmentar la seca opulenta crol.lecei6.
Ara coro ara només velem recollir una
nota curiosa de l'acte inaugural: la prcsèneia del senyor Juli Foornier, diputat
de la Cine, Mooärquiea Nacional. Aquest
senyor, naturalment, mentre que no vindrä una ordre dexpulsi6 emanada de
autoritat legítima, podrä passejar-se
per tot arreu com qualsevol catala veritable. ¡lo sabe/a De tota manera ens
ha xocat de trobar-lo en l'acte inaugural de FExposició Plandiura. Es la primera \nada que el velen] en un acte
d'aquesta mena. Que hi anava a fer?
Sobtádament hacia sentit una ceLleitat
estética? Aquelle s divines pintures tenien alguna relació amb les eleccions
vinents, atnb el districte de Torroella
de Montgrí o amb la Direcció general
dels Registres?
De moment vàrem pensar que no.
Després, veient un redactor de
l'A B C, que, exercint funcions de mestre de cerimónies, formava un grup i
donava ordres per obtenir una fotografia, värem sospitar que sí.
El senyor Fournicr hacia anat a les

!listes d'una noca unió de patriotes.

~Une

.AMUM•M

L'AMOR A LA LLENGUA CATALANA ES LA PROVA MES VIVA DE NACIONALISME.

frach de Lausana

Eis exiremismes i les transigenc i es De l'Asia Menor
D'un temps enea s'observa, Jaume d'Urgell. Hl Parlament de
a la Ruhr
dins els campe del nacionalisme, Catalunya hauria d'haver dut a
una major tendóncia a emprar
argumenta històrics per defensar

i justificar actituds. Es lògic, 1,
corn a historiadors, ens en felicitara. Ens plata de veure els politiza catalana anfondint en la nosIra història i cercant-hi llena

per al present i per a l'eadevenidor de Catalunya. Les excursions

hist&. riques dels nostres polltics

temen una austeritat i un esperit
que oarearfem en va en les cavadcades hisläriques dels prelItics es-

panyols. Pera cal sempre un examen profund de la història per

deis patriotas de la guerra dala

Segadora i de la guerra de Successia. Act sola-ment volean fer
observar, de passada, que Catalana-a, traint els seas sentiments
sota l'imperatiu de la sentència
a la arme s'havia sotmès per anda-a:anee no va peradre aspa cala
insubmissió del combe d'Urgall.
En l'exereit de Ferran d'Antequee
ra, assetjant Balaguer, s'arre n gleraven bosta catalanes, i no hi
marcava alta representació de la
noblesa. DI cas, dones, de Paleament de Jaume el Dissortat mai
no padra ésser posat cona a example de política extremista de Catalunya. Es, precisament, un cas
de política transaccional.
Val3m fer observar, encara,
que la guerra deis Segadera és,
des del punt de mira polftie, un
triomf per a Catalunya. El sacrifica que representa no feu pas
un sacrifici eixorc, Sense ell ei
regim autonòmic de la nostra
terra hauria desaparegut a mitjan s3gle XVII. Amb ell va encara subsistir mas de mitja cena
ría. Observem també que aquella
pairiotes no eran cegament partidaria del "tot o no res". El tot
era la' República catalana inda,
pendent; el no res era l' e stil i
las lleis de Castalla. Elle, que, en
1640, hablen sabut proclamar
aquella per defensar-se d3 la imposició d'aquests, van saber pactar en 1652 unes capitulacions on

la realitat l'anhel de tot un po-

ble, mantee Aragó i Valencia
s'entretenien en Hullas de bandositats exacerbadas. La proclamacid de Jaume d'Urgell 'cona a sobirä de Catalunya representaría
Lambe la sa y a u-enlació per para
de les Baleare i dais catalana (le
Sardenya. Investit anda el prestigi i amb la torea d'aquesta sobirania, la seda acceptació per
part dels valenciana entre els
guaita tenia molts partidaria, no
hauria pas estat dificil. Restara
/tragó. Volem donar com a darla
ia necessitat d'una intervencia
armada a favor deis partidaria
del comte d'Urgell, que Lambe
n'hi havia, i de mea poderosos.
1 be: cinquanta anys mas tard,
Catalunya es veurà obligada 'a
empendre, en condiciona molt
pitjors, una guerra dolorosa que
es la ractificació violenta de la
sentencia de Caspa fina al punt
que dos deis sobirans elegits pel
nostre poble en els deu anys de
ra y ana, Pere de Portugal i Renat eranjou, seran els hereus de
Jaume d'Urgell i de Dais de Calabria, rebutjats en aquella ho-

ra.
No desconeixem (na ni som
completament insensibles) la formosor democràtica que la ha en
l'actitud del Paalarnant de Catalunya, procurant contenir les impaciències deis aspirarais a la
Corona, i tractant de pasar pau
no solament al nostre país, sima
també a Valléncia i a Aragó. Paró aquell coneixement i aquella
sentsibilltat no ens impideixen
veure ,319 resultats fatals on manara. També es formas el gest
de Pera I el Catòlic negant-se a
establir el setge de Mural i refusant, per tal que sola els ca- uallegs --tetraumr atte4341r44"""
i dele forts cont genta
intervenció
d'infanteria tolosana, en la batalla que havia de decidir la sort
del Migdia de Franea. També és
formas; j, amb tot, el resultat
en fou un desastre. Si dos moment s hi ha funestos en la bistarja de Catalunya, l'un s'anomsna muret i l'altra s'anomena

Oasp. Aquell marca la fi de la
preponderancia c a t al a n a al
Migelia de França; aquest entronitza una dinastía castellana a
Catalunya. L'un esquinça una
incipient nacionalitat que semblava valer-se esterada?, des de la
Durance al Segura; l'altra posa
el fonament de la &cadencia
d'una nació que no esperara sinó
la calda resplendenea d'aquell
gran sol madurador que és el
Renaixement, per afermar la saya vida i el sen imperi. L'entronització de la dinastia castellana
a Catalunya apareja, per a mi,
com la causa essencial de l'enrunament de la riostra patria.
Catalunya es va trobar amb l'hostilitat del sabina en 31 moment
en que, per les tendancies poliUpes de l'època, eI sobirä ana-

Full de dietari

consideri roni invita,.-bdoesprgaqu
prcesdre

E!

s'estaba% que res no fora inno- va. a esdevenir t'impulsor únic
va l en ele Privilegia 1 Constitu- de PE.stat.
Mona de Catalunya.
Ferran Soldaviia
No insistirem respecte a la
guerra de Suecessió. En artieles
-..-~flinfflerWer»,,es Galeries Laietanes per sortir retratat als
bastant recents hem sostingut
diaris de Madrid, fent costat a En Lluís que era Ihgic que els catalana es
Plandiura.
decaptesin a favor de Parxidue
• ••
d'Austria, i que des del traatat
No costa gaire d'esbrinar que la pre- d'Ut rech la irraductibilitat de
sencia d'En Fottrnier a l'obriment de Felip V respacte a la conserva--;
tExposició forma part d'un petit comció de les llibertats catalanes era
L . hivern massa eixut
plot tramat per la Unió Monàrquica ben rnanifesta.
Nacional amb l'ajut de l'A El C. Aquest
Aquesta bumitat !... Quina hurnitatlCap, dones, d'aquests tres ardiari fa pocs dies, en un articlet, deia gumenta no pot ésser pres en exelamaven socint algunes persones im.
que aquest concurs Plandiura era una
pressionnbles aleationa q ue els /lastres
consideració, guau es tracti
mmifestació espanyolista. Ara co tracta combatre els extremismes. ' En cerreta apareixien coberts d'ira Lotera
de demostrar aquesta tesi. La fotogracanal, quina abundosa i sólida sense Iluentor. Enguany, auuestee
fia amb el senyor Fournier esdevindrà argarnantació histórica no a,s po- macions no han yegut enser dites. Fa ca luna mena de prova documental.
dria fer per posar de manifest rebé un mes que gaudim d'un clima exNo en vollem saber d'altra.. Es a dir, no solament l'eirebrquia, sin6 la tra-sec. No ens en pedem felicitar. Ili ha
que per sol fet d'haver ocorregut
transeendancia funesta que ha mes malalts que mai. Fa frs'] al carror,
conflicte jurídic entre les institucions
tingut per a Catalunya el c.aml a les cases, a les oficines, a les red g ecatalanes i el senyor Plandiura. l'A B C de les trensigancies. de les tran- cions; fa fred per tot.
suposa que el senyor Plandiura sha
No acaben aquí ala malastrea. Els pasacaions i de les fórmulas harpassat a l'enemic amb armes i bagatgesos pateisen una crisi ferdstega. No
mbniques I
ges.
Jo no rull parlar aci sima d'un plou. 1 si neves nhnenys! (Any de non
Calma, calma, senyors. La gent oracas, el (mal apareix per a mi IlnY de pea). Pena lampee neta.
lana nha fet moltes d'atzagaiades d'a- eom el cas tiple de la funesta poEl nostre epitome de cituadana ena del.
quest genere, peró cada cop en fa lítica -catalana de transaccions: el mirla indif, renta desant cinema calarneny-s. Cada cop es mes dificil de des- Compromís de Casp. No em re- mitat camperola que més atiat fruiPta
oir el crit de la consciencia patrieiti• fereixo a l'acceptació de la sena que no dificulta les exeursions a peu 1 les
ca ; cada cop és més difícil de trasplan- tencia dels non compromissaris: passejades en cutoruóbil. Pera encara que
tar-se impunement.
la cosa ens buluiiii, els.eintadons depeeh catalana havien .sotmas
Ei senyor Plandiuta, a desgrat de
per eadavant i no podien deixar nem del eamp d'una inno , rn inexorable.
passades anècdotes, no sembla massa disLes verdures, els llegnms, el bestlar, san
posat a obeir les suggestion de l'A B C. d'aeceptarala sense manear al viudos que n:e;t1 no pot rompre. Feroce
compromis
Hiurement
contret.
En costa que el seu nom figura en les
es traten caberme
Em rafereixo al fet de deixar a les horma cada watt

para a les tasques de con,.
iiitteifj cuide 'proveir-:e e g rial d'assembleicta. ere e'aenereded • rodeada del Ir
Per

COMENTAR! HISTORIO

arriscar-se a treure'n alliçonamonta. D'una altra manera ens
exposem a donar als esdevenimonis passats una falsa intercop.bera sentit a dir, referint-se a'-"pn pretació. Llibre d'escriptor catagrup ¿'horneo, alg4 aldea. Aquest el,;;; lis erninent s'eslotja en tes nos,
té, naturalment, la seca explicació,
tres biblioteques on es basteix
és indulatablernmt preferible algun.
Iota una brillant dissertació doferint-nos a un grup de dones. dih:ún itant com a un del elemants foalguna d'elles, i el masc-ult de afgana -pes- namentals dril nostre poble l'elees olyd sinó oigan.
ment fenici. Quan l'esmentat esLa mateixa diferencia que hi ha e:y criptor va meditar i 'redactar el
tre dad i &aun (jamen; alguna), W. bä seu !libre, la teoria de I2s coloentre rodasen i cadascun (temen! cede;. nitzacione fenicios a Catalunya
cisnes); i aixi, en un passatge corn el 1-1- era ja completament (taimada de
giient, trnhariem Ill&s just caducan -:-Te banda. No hauria valgut la pena
no cadasell: "El moliner acompanyis els
de documentar-se acienaadament
dos captaires a l'hostal. Tot fent cana, abans de Ilanyar-se a eseriure?
els dos c2ptaires observäven el taraml.a
Ea Rovira i Virgili, en el san
del moliner i cadascú creia endesinar...". Es cert que en algun cas sem- valent discurs de Vilafranca, va
posar ja ben de relleu
bla licita la sUbstitució de l'adjeetiu
daseue pel prenote cadascú, peral en la cació en qué intorria En Gambó
mateixa mesura que és practicada La quan retreia un text d'En Prat de
substitució de latí per tothom. (;_hian la Riba per condeannar Pactuapartiren eres una qaarantena, i tothem cha qu 3 ell considera funesta per
a Catalunya, de Jaume d'Urgell i
caminaza anib dnlit ParaLlelament;
Quan partiren tren una quarantena, i 1:3dasesi - du'a el sen gol.)

15,Z62

les contingencias d'una ele:celó,
en entrarien en joc causes estranyes al he de Catalunya, allb
que ja era ben decida en el cor

date catalans. El nostre poble na

baria master eraleglr nou adbirä, ja que proclamava quasi
amb absoluta, =animad. En

de glag, dolorosam e nt aixerreides, triste-

meist encarearedee, al mercat ungen 013
proas. No brutal altea reatei Binó al -er
eta alta vera la pagesia a . : b pouit-de
veltem e nt eondol. 1.4 soliamitat
6s alguna en*a ,Ares que un wat tenle,
Seht.....

Despres de tantas setmanes
d'esforços inútils, la Conferencia
de Lausana ha acahat amb un
non/pie t tracas , lals complexos
prablernes de- l'Orient praixim
resten sense resoldre. Els tures
refusen de signar el tractat de
pau, tot fent un furt soroll d'ar,
mes, dirigit de moment contra

Anglaterra, .però que en veritat
amenaea tot l'Orient europea.
No es possible de destligar els
darrers esdeveniments de Lausana deis esdeveniments de ala
Ruhr i ittlhua deis de Baviera.
Encara quo no existís una previa entesa entre Angora, Moscou
i Bertlin, el cure deis fets porta
a aquesta entesa. L'ocupada de
la Ruhr pela francesas no Matara
produía al nostre e.ntendre, cap
afecte es sencial que no s'haguas
produit també més tard, sonsa
necessitat de Pacte realitzat per
Franea. Els francesos han precio
pitat els esdeveniments. No
ereiem que els hagin motivat
ella.

Que l'acció francesa, tal cona

s'ha realitzat i Mima realitzada
en una altea forma, implica greus
perilla par a França rnateixa
per a tot Europa, és evident. Pea
rb vol dir aixb que si el Govern
fr ang es slagués abstingut del
cop de la Ruhr haurien anat les
coses per un ram! millor? Latosa •
tilitat d'Alemanya i de Rússia ea.
vers França són independents dei
l'ocupaci6 de lla gran coima mine
ca. Cap transacció, cap rebaixa,
ni tan solament la renúncia als
avantatges aconseguits en el pa-per del Tractat de Versalles poa
saria els franceses a cobert da
la arevenja germànica. Cal oblia
dar en absolut els antecedente i
los etapas de la gran guerra
cal prescindir de la psicolmila
alerakaya rier 'creare 4ue una IV-.
lítica de concòrdia per part dala
aliats i assenyaladament per part
dala francesos, faria desistir Alea
manya de prendre reverija de la

derrota que li fou
Creiem que aquesta conoidea

ració ha influit poderosament en
l'ànim dala politice i deis gover,
nants francesos. Han previst un
Morn aolensiu d'Alemanya per
a un esdevenidor no gaire alai+
nyat. I han arribat a la concilia
sió que més val exposar-se ara

a l'esclat del conflicto q ue no
pas exposar.so a Pesclat d'un

conflicto analeg d'aef a cine

deu anys. Alesbores la situac;i5
de França seria pitjor per aguan
bar eis perills d'una nova guer,
ra europea.
Poincare no ha tingut prod
traga, volem dir prou finesa de
temperament, per treure a la sea
va actitud l'aspecte de brusqueo
dat. El fer les coses no es el tot»
Cal tenir compte la manera dä
fer-les. La manera de Poincart,

no és la millor. Això ne obstant!)
aquest 45 un aspecte secandarf
del conflicte. Qui guaiti des de
molt enlaire l'actual situaci6
europea. t'aura de reconèixer
que l'actual cop de França esta
destinat a obtenir una mena
d'asseguranaa de vida per un pa a
riode relativament Ilarot. Encara
que l'ocupació de la Ruhr no doo

nés resultats económico, tindria;
per als francesos l'immcns avano
talgo de posar en Ilurs mans les
principals mines de carbó 1 lee
més importants fabc'ques ¿'aro
mee I de municions d'Alemanya.
A.

Rovira I Virgill

asismissis~~111~~~

La situació a Europa
Segons sernbla, la qüestió de la
Ruhr va aciarint-se gradualmento
I dir aciarint-se es dir precia/ud.%
se. M. Poincare ha fet declaracions concretes. Diu quo Frar.e.ti
no evacuarà la Ruhr a l'Igual gua
Prússia no evacua França abans
de colorar l'últim centim. Un ministre ha afegit que Franca havIES
resolt qüestions mes gratis durant la guerra. M. Le Trsoquer
s'tra declarat satisfct de la ;Atta.
olé I buatment el general Doblo
gouttc.
Per la seva part Politcari ha'
dit guc el veritable perlil par a la
pau mundial era a Memel 1 a
Orient.
La vaga ferrovlärla a la regl6
ocupada t.) tendencia A minvar
ha avortat una vaga minera que
d'Easen.
proparava
La güczAló d'Orient con4loua
complicada. Ele angissos, en
prevlsi6 d'erdevchlraeritu, Den
evacuat Constantlnable 1 i'hant
estabLrt a tall!peII.
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Mercat de vins
S res. per gran i heetelitre, amb menearla penda al eeller del colliter; informarle facilitada per l'Axeo(iatti6 de MagatD'en jebes i Expurtnelors de Vio, de Barcelona.
l'enedee blanc, a 1925.
id -zu negre, a 163.
Camp de Tarragona Llene, a 173.
Idem Meta neg.re, a 175.
Cunea de Barbare Inane, • 1e5(1
Idem elem negree a 150.
Priorut negro, a 2.
Vilanova i Geltret m'ere, a 175.
Igualada negre, a 1135.
ßfartorell blanc, a 2.
Manea Llene, a 2.
Alacent negre, a 2.25.
Mistela blaace, a 275.
ldem negra, a 273.
eloeentell, a 4.
01e1.ee1 animat.

Mercat de Calaf

VALORA QUE 010 !ATAN I11C12.05os
; AUTLLETI OFICIAL Al- PRESENT 1 1. 3
COTITZEN A 130115 91
IOnos .0•222. Lapostod, O
por 590,
97012 nondmil
Aarceioea T'actea!. and Mal
7 per Ote, 1921,
10025 o/mula/
elerct tuna teset.un and leed
7 per tue Fe-ducal'
1 12769 repudiad

Blat, de 24 a 25 els 55 quilco.
Ordi, de 14 a 13 ele 44.
Yesüle, de 60 a 62 els 64.
Vetee, de 24 a 25 els 57.
Petate*, de 8 a O els 40.
Ferina primera desee, a 5S els 11)0.
Segd, a ti els 22.
elenutlet, a 1050 ele 30.
Ciment, a 090 els 40.
OU2•6 ataina, a 33 ele 1 20.
Corte', /mire, a 1' la tona.
Gallines, de 10 a De ei paren.
Poilartree, de 12 a 18 Idem.
Conille, de 7 it 10 idem.
Idem de Mine, a 6 Ideal.
Perdius, a 8 Idea.
Llebrer, de 22 a 24 ídem.
Oue, • 250 la demena.
Peda, o 1:50 els 1(0) quilo..
Idem traeadella, a 20 ela 100.
d^ O a 10 gis 10.
Pore, de 27 a 28 el 10 quiloe
brut
Lem terne lloro., de 30 a 32 As li ! 'p
La en brut.

4044.4 DE MADRID
lnlsrcrcueuplat,

Araortstza&s .^. 1 per 1e0, 0460.
Diem 5 ¡les 400 9750.
'Exterior. e 6'e5.
Lux d'fiett meya 7.0800.
lee% m Se la Nata, 03500
, 1.1NA iiror.00 Ateerleano, 10509.
Tabaco. 94090.
Sucreres lreferccle, 7600.
( reales. 99311.
1405410. 34800.
Alacante 340011.
Flancr 3910.
:Ultime 24141.

PONIS linea
Cau n 5 ente. Londres, 7615
,Idein 1581999.a, 8604.

OLIS D'OLIVA
Corrent bo, a 18200 pessetee.
Ideen superior a 13605.
Clame fina, a 217'30.
Ideen extra, • 232'17.
I'reus per 100 quilos.
Els pi ens ternes, amb tendencia a la
Boje.
OLIS DE PINTOLA
Color seid primera, de 95'6G a 100.
Idem groc primera, de 10135 o. 10870.
1/em
tasegona, de le.) a 104'35.
Preus per pesectes els 100 galos,
Ei proas estan un poc roes brios, dogal a que bi ha mes demandes.
OLIS DE 00420
Blase eral, enees, a 135.
Cocida, a le5.
Palma,. 100.
Preue pe 5 pessetes els 100 quilos.
reatar t'els terma els elite de pinyela
ha fet que els de coco milloreasin Hure
prole.
OLIS DE LLINOSA
Cett, a 170.
Cuit, a 178.
Sense color, a 200.
¡'reos per peesetes els 100 quilos.
ela mires, 8 peeeetee riéS per 100 quilos.
OLI SDE CACAUET
Corrent (industrial), a 175.
Refinat (conaestible), serme envere
a 170.
l'reus per pessetei ela 100 quilos.
Vagons arribats en la present eetumna
per l'estacib del Motee:
Olis del pule, 04 vagons.
Queden a l'esmentada estada 21 vagens.
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Mercat d'olis

Mercat de Llotja

Fil re •-.e

0650

COMENTARIS
Contisuant les mugres liengeres divagacions sobre la niel regué atraveeea el
acetre mereat 'motete' haemn de firar-nos
ande da ureartiemee que integren la postra
Bor: Agents de Canvi i Borne ( - Pa r
-quet")Banc,iM.rIledVtees ("coaliese"). leneara que aqueets tres
eneenisme ea realitat venen aubdividits
per euent la Banca no oenstiturix un sol
*mantente sine des: Banca i banquers
dits de tatilell o de finistreta (que aún
dels que etavem de parlar, per eseer els
que mes directement intervenen • Bote
sa) i el Mercat Lliure de Valora Tambe
repreeeuta en realitat dos agrupaertents:
Corredora Uniere de Canvi 1 Borsa (que
no rota formen part del ‚Lt blerent Lliure) i doblietes prepiament elite, ea a dir,
eepeeuladers per' compte propi, que rbra
els dos a grupaments que mea se cantonen
i lee funrione del. gneis sen potser lea
que mee s'hattrien de delimitar.
¿Qeina e c la finalitat de cada un da.
0112010 organisme.? eFe.ean delimitades
seves funciono? ellu's aed une. pregunte, que Cl pognessin conteetar-se
d'una manera categórica ens ferien pensar que Iba nostra organitzanie bursetil e a
ja eneleom definitiu, perú no 0. alee les
funcione dele uns i deis nitres Be mitrepolen, o. lliguen, se% hl dóna un maree
ten gran d'elaetteitat que fa que cada un
entie dintre l'esfera d'accie dels altres
Mal alguna professionala de la floree que
ja de si es una proferiste individualista,
desonen uns anerquies que ....tp..ed
finalitat als mitjans, i prescindeixen
emite, regodeo del veritable negad de
Borea amb mires a resoldre anicament el
negon de Soma.
Noealtees no comprenem cona nu es delimiten les funciona 1 sehretot coro la
Borsa adiadt aquest enlectieisme d'evite
porque creietn que la potencialitat del
metro mercar bursetil no pot obtenir-se
mes que per la imitan. es a dir, per l'Intime compenetració dele nreanismes que
l'integren i la .eVa dietribuci6 de huieione, 51eo5 sempre nota la direceid directa del* profeseionala, 1 eutenem per
tele pura i exclusivament ela intermediaris, dome tractant -ee d'un mereat de compra-venda els professionals sbn Onicament
agnells quina misi6 éo posar en relacie
el comprador amb el venedor. I tots els
altres-fins la Banca mateixa, per la Res prtepin naturalesa-es difumen sota
el ikom de comitencia...
Ale!, dones, es neceseeria la inteligencia mes estreta entre eagent 1 el corredor
D'une aquell arnb les prerrogativas de la
intereenei6 pelillea que II dena el ami Carente de notare mercantil i agnest amb
la m'exima eficiencia que reereaenta un
mandat de eonflança sempre per rompte i ordre de tercer, Perquè no es just
que la lloren sima governada per les entitats que haurien d'estar al marge com
a forte eamiténetn, no de raonable que
tots ele organismes dintre la seca independervia no aetuin d'una manera uniforme, conjunte, encara que cada una ea
el pla que li eorreepon.
Nosaltres---eneare que si g ui atrevit
4ie-ha-entente/1 que la Banca dita eulgarment de tedlell o de finestreta 110 ha
eapit quina ha d'eseer la leva missió
ha contde ele termes en Oil forma que ha
etapa eseer iuterinediaria emite tenir eu
compte que la seva finalitat es negociar,
no intervenir, 1 t'eli ge onmpreudre la reopermabilitat que contreu en volee prezeindiriele l'Intermediari, no solament perque n no fa compartir la reeponaabilitat de la eol.loeacid I deten ga de paper
ilaneat al mercat a perennes qtle per tal
Eleva teenlea 1 potencia collocadora poden 1 deuen ferho, 41112, perqud 29 que
gastar 1 cansar a la clientela en noves
i constante operacionte fent-la assegurttdora menee ea busca de un benefici lee
ceeitantett gaire be Una per a cada eml-

de la casa de Meternologia, des de prineipi del present any, nomas rep al gen deepatx eh dimarte, dijoga j, diaaabtgat dg 3 a 6. Ui dtee reatanta 1 it (t rei 4414Y5rIgu4ee.

El Dr. F. Carreras
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1 COMERÇ

DESPEES TANCA
ellures, 7530.
Pesetee, 253.
Matees, 7750.
1191 5120, 1625,
Frenes 5218505. 001.
Mares, 092200.
LONDRES - TANCA
recluta argentines, 40 1/4.
Exterior, 7.
Vaina 7570.
Novn York, 46487.
F .Pae es. 4904.
&time, 2406.
Holanda. 11707.
Mea, 9750.
Suecia. 1737.
Portugal, 228.
Areenuna, 4343.
Chile, 3760.
IterlIn, 192540.
Copenbague. 24335.
Yohebnme. 0019.
Prevea. Beta.
Norutga, :7023.

SESSIO DE BORSA

Carneareis, 31 de gener de 1egg

PUBL1C1TAT

EL

NEN

osep Vila i Vilaplana
CEL

HA PUJAT AL

Els seus pares, avis, germà, oncles, ties, cosinsi parents
--tots conv.iden els amics a l'enterrament per a avui a dos
quarts d'onze, Passatge de Mercader,
.zeezeieeself

,'.711«ezee,,
;tete eee eete-- "eeeet

Y e seee

eta Corta, de forma que en cas d'ea Iraces la feria vfetima a teta i sobre la ban-

ca Pegarla Integ ra la responsabilitat.
Ademes, la Banca tota nl s'ha donat
eetapte encare de cc= Ii tis convenient
la cooperacie dels intermediaris ainh responsabilltat definida i establerts tal mea
mana la Ilei que stia els qui han de portar-li quantitat de negocia i als quals poden encarregar diverses misione que no
non per Esser retes directament pel ban-

Arnfis

anca

Succescra d'EVARIST ARPAS
FUNDADA EN 4846

quer, i Es deplorable velare rom la banca
ha c.etat donant ordree, sobre tot de die:-

CASA CEATRAU 1

CASA MATRIU

eeträngeres, a qualsevulga que s'ha
volent titular corredor sense estar amb
Pea

Passatge del Rellotge

regla amb el time, ‚esse responsabllitat
i seleencia moral moltes vegades, i sen-

Plaça de Catalunya

II

se pogner usar a plena llum el propi nom,
per no eetar autoritzat per la Ilei per ac-

Apartat de Correus, núm. 425

tnar com a intermediare
Ili ha que tenir en compte que la Banca ha d'eseer la qui ha de llançar els valore, els corredors (la coulisse) és la que
ha de filtrar-tos i els neente (parquet)
roen els encarregats de eoneolider-lots 1 re-

Eucursals a Dalaguer, Berga, Cervera, Manresa, Solsona,
Tàrrega i Vich

Avui la Banca rol fer-ho tot
1 guantes vegades quan ele ce filtrata en
el mareta els abandona, amb evident perjudlei del tone-Ser i de l'economia nacional, teta. ¡FA imposible repicar i anar
a la professu'll
No coleta entrar en detallo de l'organ1"zaele interna de la floree i dele sens
oreen:sales. ?don hi llamea que dir, pere

Demà que'dará oberta
al públic la nostra Sucursal d'Igualada

ettenem que no es aquest el lloe adermat

per ter- ho, votem insistir, rere, sobre In
coneenienela d'una inteeligencia estreta
entre ele diversos faeters qUe integren la

Direcció telegràfica i teleidoica: BANCARNÚS

Bona 1 la neeeeeitat ene el Col.legi
gente veüli cacle regada amb mes cura
pe r t'A, rectItut de les eceitsacions i

juntaiet thh6 el corredoreelliores (aeul
serlosament aseoelats, es que els lO pot
donar una majos responmeilitat i goleentea moral) retllin no solament per sanejar la Itorsa d'intrusos sonso esertIpols

indicat de Banquers

SOCIETAT ANONIMA

sine per creer grups financiera de potencia, que puguis augmentar la eapaci•

tat especuladora del mercat en cantitat
qualitat de Molo, per a no fer la riostra
plaça tributeria de les alerce planea, nora
So succeit tantos regados vetllant !gnu-

pie vr donar-li aquella capa eitat i potencialitat que tenen altres Borses i poennt-la a mida i en la forma cate sigui
possible en retare) mcb le. altres florees

Mundiala.
l'ere es necesseri no depreciar i tenle
molta cura amb el factor dit dobliste, perque aquest Os el lligam, es el que priva
la /tela-ció de eontinuitat en les tranencrimes, es la contrapartida neceseeria 2 impreecindible encare que motnenteluea, perd lintitant-se sempre a le própia misst/,
mal operant rom a mandatari de tercer,
Os a dir, mal eneaint regleta d'aireó dels
deatae, oren n latera.
Ve's aquf queleom del que ens ha erug-

gerit la crisi peque atravessa la nostra
Iteren. Tanquem avui el parçntesi que
linefem obert amb la riostra crónica anterior i tornem als nostres comentares eobre la situadd financiera, oeupant - bos de
les repercusions al mlin de les fluanees
que purui tenir l'ocupacid de la Ruhr,
eue farem a la crenica vinenta. Je hem
parlat proa dels plets Interna de cara,
are "de nobis le gue eilemus"...

Subscripciü

S'avisa als senyos suscriptors que,

;musa de retard en la
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Mina Wexistencies desprts

EXTRAORDINARIAS

-

R PiGH

per

que havia de tenir iloc demà, 31 de l'actual, queda ajornada per
al dissabte que ve, dia 3 de febrer.
Barcelona, 30 de gener de 19 23.

GENERAL D'AS-

condensada

de

confecció dels titels definitus, la liquidació i lliurament d'aquests,

Änuncis Oficials

Liet

pública

10 0000 Obligacions al 6 por 100
del Foment d'Obras I Construccions S. A.

Cäsar Plu

El Consell d'Acfministració
questa Companyia ha acordat, repartir als senyors accionistes el
5 per 100 del valor nominal de
les aecions a compte del dividend
que s'acordi a la vinent junta
general ordinaria.
Per tant, a partir del dia 8 de
Febrer vinent es pagarla a lee
oticines de la Coinpanyia General (Plaça de Palau, 15) 25 pes-.
9 , 3140 per aceiö; els impostoa que
corresponguin a aquest dividend
es descomplaran en pagar la
resta.
1142101E1
Barcelona, 30 Gener de 1923.
.-El Secratari General, E. Molind Brasas.

de Barcelona

Abric llana Austrália de 125 per 92 pto.
130 per 1 23 "
o Tulla
e
1 estain Austrälta 175 per 1 40 *
O meseta 195 per 1 513 *
245 per 1 85 *
• clamen (auto)
9 gran vestir
300 per 2 45 *

x

Els atarles anuncia ts eón do qualitats
linmillurables f abr. ' cats a Londres i les
rebatas& eón absolutament garantltas,d as
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AGENCIA HAVAS
AGENCIA RADIO
La S. de N.

1

Un discurs de 1

Lord Balfour a la
reunió del Con .
seil a Paris
París, 30.-La sessiddatiw
del Consell de la Societat de les
Nacions estigue dedicada a fixar
l'entre del dia dels sena treballs,
que duraran uns vuit dies.
Ha acordat invitar els me inbrea de la Societat a comunica.'
abans del primer de juny lotes
les observaeions que desitgin fer
respecte del compruinfs de l'arelele deu de respectar i mantenir
contra tota agressieS exterior la
integritat territorial i la independencia pulftica actual de totes
els membres de la Societat.
Al programa de treball figuren el rest abliment econbinie
d'Austria, l'oportunitat de convocar una conferencia internacional per extendre els principis
del tractat naval de Washingtun
a les potencies no signants,
qüestions entre Polbaia i Lituania, qüestions relatives a Daatzig i el Sarre i mitres que fan referencia a la qüestió de Maese'
1 a la marxa financiera de la Societat ele Naeinns.-Itadio.

L'OCUPACIO

De França

DE LA RUHR

Importants declaracions de MM. Poincare, Le
Trocquer i el general Degoutt

L'aviador Maney,
rol fa les vuit h
res en avió sense
motor

Els veritables perills per a la pau d'Europa :: El que diu un ministre :: La
situació a la comarca ocupada :: La vaga a ferroviaria decreix

París, 30.-La "Xicago Tribune" diu que el president del Consell, M. Poincare, en rebrea al¡une periodistes americana desmentí teateg¡wicament les afirmacions d'Alernanya; segons les
guate Franca pensa anexionarse la regló de la Ruhr.
El president del Censen precisa que la Ruhr ormstitnia per
a Franca sollarnent un estatge
que conservaria en el sea poder
mentre Alernanga no repari de
manera ef e ctiva eis perjudicis
cite causa.
M. ?enmare afegi que Franca
estaba disposada a escoltar toles les preposicions raonablee
q ue faci el Reice per solucionar
d'una manera amistosa el problema ele les Reparaeione.
Fiu constar el President que
la itnportancia de l'ocupació de
Parts, 30.-Et Ceaeeil de la Secirtat la conca Ue la Ruhr es L'abata
de Naeions ilta reunir aquest naif. seta eclipsada per l'actitud deis Soviele en l'assumpte ele Memel i
la presidencia le M. litartbou
Regí una carta de lord Curen ea !a anal pel probable fraeas de la Cond elealta aUe I qüestió le latessul sinnt ferencia de Lausana. que corteestudiada per la Seeietat de les Nacione. titueixen avui els dos únics perills per a la pan mundiati-HaEl Consell decidí reaceedie a aquesta

dient-he pogut comprovar que el canjunt de la situació sha empitjsrat del
cantó alemany i ha millorat atan sensiblernent del cantó frunces i belga.
Compti-vem-termina dient-amb estar
diiposats per al dia dc demi, perú ja

ho estern per avui mateix.-Havas.

Pe-tal estrany a la Societat de

i seria en tot cas
kactat amb absoluta i,ualtat.
t Acte seguit, el Consell passä
la discutir diverses qüestions, reIlac l onades ami) la Higiene.-Hatvas.

Bruseelee, 30.-A les 1230 d'aquesla nit han arribar el ministre d'Obres
paliques francès, M. Le Trocquer, i el
general Weygaud, procedente de Dusseldrer
Durant el matí d'avui havien de celebrar-se extenses conferencies amb els
senyars Theunir i Jaspee a preeóiit de
les qüestions de la Ruhr.-Havas.

sembre de 1922.

Per ultra blinda, el Combssari d e la
Societat de Sacies. a Viena sota:ere al
Comité del Coma de la Societat el AMI
primer informe relatiu a l'apreciarla progressiva de les reformes proposades si
protocol de Ginebra pe; ressorgiment
d'Austria.
El referit ComIte tornara a reunir-ee
el prazim dimeeres al roatt.---Havaß
LA SITUACIO A MERIEL
ELS FI1ANCE3C3 ATRINXF_REN
: ESA DIEFORES DE WIEMEL
' Riga, 30.-El Govern prosivio-

tul litula traeta d'impedir la cirnalació de la proclama de la
Gomiselú aliada. Els insurrectes,
vestite ara'amb uniformes militare, rebeu municione i artilleria grossa de procedancia desooneguda.
nig franceans fan trinxeres
Vira de Merncl 1 han desembarcat dril MairaeaLIG--Radie. '.

Bruiel.les, 30.-Segons el dinni “L'Independence Beige", entre
les naves mesures en vista dés ser adoptades a la Ruhr si Alemanya no canvia d'activitat, figuren l'explotació de les mides
fiscals 1 l'absoluta prellibieM dc
deixar arribar a l'Alernanya no
ocupada la menys quantitat de
carbó de l'extret a la cona de la
Ruhr. - Hayas.
LES GESTIONS DE L'ALCALDE
D'ESSEN
LA VAGA DE MINAIRES ABORTA
Dusseldorf, jo -El primer burgrnestre d'Essen ha convocat a una reunió eli
representants dels Sindicats de minaires

•-•

la seguretat de Franea.-Radio.
EL VIATGE DE LE TROCQUER
I 1NEYGAND

Dusselcrat, 30.--El ministre
d'Obres públiques trances, Al. Le
Traoquer, el general Weygand.
N. Tirard, p 11 director de mines
del ministeri d'Obres públiques
LA secizrAT DE' NACIORM I
i l'enginyer en cap d'aquest cenLES REPARACIONS
tre, han celebrat una conferenParís. 30.--S'assegura que a cia en el Quarte rgeneral del gel'actual reunid de la Societat
neral Degoutte, exannuant la siN acions es D'aclarh del canvi de
tuació a la Ruhr 1 l'estat en que
Punta de vista entre els delegats es troba d'execuci6 del Ida estade tes potencies interessades so- Wert quan el lilarrer i recent
bre la qüestió de les reparacioaS. vialre tall ministre.
Si això sulsceis, es posible que
Le Trocquer i el general
bigui presentada al Canse!' de Weygancl han sortit cap a Pala Socielat de les Nacions una ris portant exceLlents n'eresmeció recerdant que estä (Heno- sions sobre la situad&
soda a ocupar-se d'aquest
El general coanandant de leo
'ossumpte.-Havas.
Iropes beilaniquos assistf a una
pert de la conferencia.--Hava-t.
EL RE8ORGIMENT D'AUSTRIA
Paras, 3 0 -El Ç'o,it Id Coneell de BEIBLARACIONS r,E M. LE :R•O
la Sedetat de Eme..., enearregat de la
qjjestúdeltuetrie, es temí( alee, enteran:se de l'informe 1. 1/; . 9 per la Cotaissif,
provisional de la Soeietat de Naelons sobre els treballs re:filia:1Am por ella a Viena en crollaberseib amb el florero ausbloc des del ame d'octubre • al de de-

•

M. LE TROCQUER 1 EL GENERAL 1NEYGAND A BRUSSELLES

patria, acordant no reliberar entre vas.
París, 30.-En les declaracions
rumest punt fino que no hagin acabat les
de M. Poincaró als periodistes
deliberacions de Lausana.-Radio.
París, 20.-Seesib del Censen sl.‘ la americans, el . presided del Govern francés ha fet notar que la
Societat de :encimas.
Ruhr no és més que una paranMr. Balfour féu exposició de la atice
tia. Els prussiants, va dir. man-tiedfronsTuqia1eltreitoris de l'Irak, el maula ele,' qua] ha tingueren Ilur guarniced a Frenutat confit a una altea potemia.
e a en la guerra de 1871 fins que
Recordà la petie:a que en el sea tempe els fou pagat liltirn centim.
loa formulada per lord Curzon pel que Nosalltres conservarem. dones,
fa referéacia a que el Censal] s'ocupi 'les nostres garanties, fine que
t'apresta maeetia. fent observar el peeill hreirein reimt l'Ultim centim.
_me aemet problema representa per la L'Imperi alemany pot, dones.
pan del man.
allihcar la Ruhr pian vulgui;
Declara a eontinuacia que la Seeierat no li cal sinó cornplir amb sinSe Naciens pot intervenir guau eoreeix ceritat les seves obligacions. .En
Me divergencia d'opinia entre els num- aquest punt. tots etls francesas
eres de la Sacietat i una nzteid que no tenim la mateixa onin16.-Radio..
forini part de la metete:t.
• En el ene que el Coceen time no cc- LES DECLARACIONS S'UN MIrepto len Itropueieions que la Societat NISTRE :: "DUF.ANT UI
HEM VENÇUT A l-TACS DIde Eaciaus peenes fer-li en una reunía
FICULTA-1S"
eseeeial de la Sede:ext. convocada segoos
l'anide 11 del poche seetaberien
París, 30 -Respecte del vial112KeTes Ile,rsearies per protege la Pan
ge de Le Troequer i del geneBel elan.
ral W.eyg and, ha declarat un miL'ortelor afee( que el Govern britetnie nistre: "Fetal una defensa acortóte plean :ea-Manea que no será mesas
mira i no la guerra. Saltean me
reeerrer a atetes: prode1iment espeanem i durant la guerra Francial.
nn ha donat proveo de saber-se
que
ele
tuns
aceeptessincas
En el
desfer d'altres difieultats seriodigna aeer.res--serien traerme dintre d'un ses per a no sortir del pas aqtys
esperit d .:11,5,11,11a iguidtat mol, respecte
la vegada a la Ruhr."
Sl tractat donat als membres de la Soc. :eHa terminut dient que l'esmen
n:uf de Naelees i haurien 4e satmetre's
tat víatge obeeix t prendre meque judiqu4 neeeseeriee
les
sures Inés enèrgiques per evitar
gl Censen de l.a mateixa.
el relräes en VeXeC l./Cil5 deis plans
M. Vividni afirmà després que
francesos a la Ruhr i veillar per
Nacions .res no ha de témer per
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jo.-Un redactor de
l'Agencia Telegrefica Belga celebre dte
rant la seva estada a aquesta pohlaeie una entrevista amb el ministre (10,
Eres públiques francés, el qual
tä que en el sea segon vialge a la coma
de la Ruin havia tret la millor de les
iinpresions.
Ll ministre afegí que malgrat la vage
alemanya, els tren circulen, es verifi eca el transport a la ribera csquerra del
Rhin i les tildes recuperaren nur activitat el dia següent de preduir-se la vagi.
Digué que a Franca no s'ha fet cap
mobilització de personal ferroviari ni a
les xarxes franceses s'ha nota la 711é3
petita repercussió ruta segada que els
serveis a la Ruhr slian assegurat mit¡aneara equips militara
Afegí que de la matelea minera que
ha aconseguit assegurar-se re5astiment
de les trapes d'ocupació i de la pobla.

ció civil, i pel mateix que aquest abas-

timent ja no es un problema per al Govern francés, les estacions quedaran melt
aviar ebenes al públic, i els trens ademe
tren viatgers civils alenneys.
Encara -digue despra-existeixen algunas vagues de ferroviaria alemanys,
ce . en *.ieelitzades.
per, sem paretals
Ejt ei sacadurar 1,414O--cuatiatia

El fracàs de Lausana

En previsió dels esdeveniments els

anglesos traslladen les tropes de
Constantinoble a Garlipoli
• Londres, 30.-E1 "Daily Ex- l'evactiació de Constantinoble i de Txaores" din que el Govern brità- nak per les tropes britàniques.
Sens dubte, s'accedirà a la seva veitic ha exatninat i estudiat les
noves precauciona que han d'ée- teen si la formulen, puix l'ajornament
ser adoptades en vista de la si- no té altre objecte que el de facilitarduaci0 en el Próxim Orient.- los la signatura del tractat.-Radio.
LITVINOV DIU QUE RUSS:A DEllaves.
Londres, 30.-S'afirrna que els
SITJA LA PAU VERITABLE
eligieses traslladaran a GallfpoLondres, jo -En una interviu
ti la base; que fins- ara tenien
cada pe! Mcnsester Guardias, Litvinov
Conslantinoble.-Havas.
ha dit que l'actitud de Rússia es dictaLondres, 30-El Govern an- da pel desig d'una pau veritable.
perquè
sia
glas ha donat emires
Ha expressat la idea que si les sienevaquada per les trepes d'critupa- palies dels Soviets sial per u Alemació la ciulat de Constautinoble. nya es perque aquesta és la víctima,
En virtut d'aquestes ordres, perú que s'inclinarien a Franca si els
la base militar britäniea en el papers estiguessin canviats.
Penxim Orient ha quedat insDe mes a més ha dit Livinov que els
!aliada a tia neninseela
e'Stíviets' no es gulen per p sea:Meta
Tots els contingente bri- hostil envers Franca i que una aproxitänies residents a Constantino- meció amb l'esmentat país és un dels
ble han estat traslladats ja a fins immediats de Rússia.-Ruclio.
Gallipoli.
TURCS I RUSSOS DESMENTEN
La noticia, ce ésser coneguda,
EL CONVENI MILITAR
ha ;causar gran' inientsat6 als
París, p.-Telegrafien de Lousana a
cerdos polities.-Radio.
Le Matin que les delegado:1s turca i
LA CONFERENCIA CAP AL Fru..- russa desmenten categericament els remors referents a losen-se concertat
CA8
conveni militar rus-tuec
Lausana, 30.-Totes les (TeleLa delegació turca desment així mateix
gacions de la Conferencia esta- el rumor d'haver estar cridat a Angoven ahir presente ocupant-se de ra Fue ti Bei -Havas.
l'examen del text del Traclat.
UNA COMUN5CACI3 DEL GOLes potencies invitarles, entre VER!? DE PARIS AL D'ANGORA
elles, especiaiment, Serbia, RoParís, 30.-"Le Temps"ihits
mania i Bulgaria, reberen ofi- que per conducte de l'Alt Colitismalment armen lean
sari de Fi-anea a Constantinoble,
Es (tren que Ismet Paixä Re- el Govern de Paris dirigí ahir al
giría dimecres, deaprds del I1M- Govern d'Angora una important
rament del Tractat, un manifest comunicació en la qual manifesexplieant les motas en virt-ut de ta que el projecte de Trcatat lliule squals el Govern de Turquia rat a la delegacid turca a Laurefusa signar el Tractat.-Ha- sana no constitueix, a judici de
Fiança, cap Lexte definitiu, sitió
que indica nornés l'actual estat
EL CONTRAPROJECTE Twer.,
de les negociacions.
París, 30. - Telegrafien de
Pel tant, res no s'oposa a que
Lausana all "Petit Parisien", que s'entaulin altres pourpattlers.els delmats turca començaren Hayas.
ahir la redacci6 del contrapeoLausana, p.-Es comenta de divereee
jeete que sotmetran a la sessid maneras l'arribada a Lausana del coroplenària que se celebrarà denne. nel Plastiras, cap del Govcrn revolucioAquest . document diferent no- nad bella:tic.
tablement del projecte aliat pel
Segens certs rumots, el coronel Piesque es reloreix prineipalment a tiras bé a demanar a Venizelos que torenixanta wonts.-Ilavas.
ni a Grecia per a prendre Part en ein

AHIR SE SIGNA EL CONVENl DE

CARVI DE PRESONERS : DE PO-.
ELACINOS
Lausana, 3'u. - -As-oi ha esta*, signar el
canveni sobre el canvi de presoners n
cl canvi dc poblacions -Radio.
L'OBSERVADOR NOROAMERICA

TORNiz A EXPCSAR LA SEVA

Consells de Govern.-Radio.

LA ZONA NEUTRAL DE TRACIA
Arenes, 30.-Els diaris, parlant de la
qüestió de la zona de separació de Tráela, estimen que betuna d'establir-se a
,la ribera oriental del Maritza.-Havas.
TURQUIA ES PREPARA PER A

LA GUERRA

MEDIACIO

Conslantinoble, 30. - En JIS
cercles oficials d'Angora es denordameria, ha tornar a exposar la seca clara que el cap del Coceen serä
idea de nueliació, puix un iracas de la cridat a prendre importants deConferencia de Lausana pot portar Itb cisions. Si la delegació britäniea no canvia d'actitud en el darpitjors complicacions en ele Balcans.
La delegació japonesa, per la seva rer moment, Ismet- paixà publipart, sostindria una petició nordameri- earä una proellarna explicant al
Diem l'actitud do Turquia, Sorticana el aquest sentir.
rä de Lausana , 1 l'exercit tare
Me. Cbild ha conferenciat amb el batee
Ayashi. Per la seva pare M. Bompard marxerä sobre Mossul.
A Constantinoble• s'ha aliandoha parlar extensament de la situació
nat quasi tota 'esperança d'evi.;mb Ismet-paixi.
L'entrevista ha estat cordial.-Radio. tar una guerra i per [diré s'han
deeklit els prnparatius per reES TRASLADARA LA CONFEforear la guarnició ere Mossul.
RENCPA A PARIS?
Es tem que Turquia inviti a les
Lausana, jo -Es creu cada vegada tribus frontereres a efectuar
raids en el Vilaiet de Mossul, per
les delegacions arribaran per
nidal a uit acord per a ajumar la 915n- prevenir-lo esperaut-se a Mesferincia per algeces setmanes i reunir- sul importante reforees branise després a París ‘i els esievenimenti ques.-Ratlio.
es desenronten normalment.
EL CORONEL PLASTIRAS VA A
IDEA DE

Lausana, an.-Mr. Child, l'observador

.11.3' 11112

En els cercles aliats es creu que no
es fixaria per ara un limit a aquest
ajornament, per6 turcs opinen d'alta
manera per dos mollas: el palmer és que
estan obligats a suportar les carregues
d'una mobilització prolongada, i la se.
que dezi:gep yjsuincin que apresesi

BUSCAR A

VENIZELOS

tp Lausana, 30. - El coronel
Plastiras, cap del Gomita revo-,
lucionari gres, ha arribat a Lausana, conferenciant amb Venilelos sobre la l nació política
del seta país.-Uavaa.,
9i

per tal de proposar-los la conveniència
de declarar-se en vaga.
Se sap que ele representants deis ren
naires de resquerre de la Ruhr votaran tes centra la declaració de la vaga
general-Hacas.
EL GOVERIN ALEMANY DESORGANITZA TOT EL QUE POT

Lusseld•rf, 317.-Les ordres
resistencia surten de Berlín. El
canciller Cu p o ha intentat provocar una vaga general de minaires, gen ha fracassat. Despr6s ha
urdenat vagues parcials n els ferrocarrils per a determinar indireetament l'atur en el treball de
les mines, per la qual cota ha anticipat jornals als ferroviaris.
Per últim, Alemanya ha desor-,
ganitzat el servei del se.anals, els
telefons, els cercene, la banca i
fina la policía. Es tracia de posar
a l'ocupant davant tina inercia
generalitzada, per tal d'obligae-lo
a •prendre per si mateix la (bree-.
ció d tota l'admini stració planea, tasca gegantina per a la qual
no se'l creo entena. -Radio.
LES PROHIBICIONS DEL MINISTRE ALE1RANY SE TRANS -

PORTS

Berlín, 30. DI ministre de
Transports de l'Imperi ha dictat

una disposieid, en la qual es für
mulon entre altres les següents
prevencions:
Es prohibe:x: DI transporte de
carbone i fustes amb desti a
Eranea i Bélgica.
El transport de tropes franceses i belgues.
La coLlaboracid dels ferroviaris alemanys anal) els ferroviaria
est rangers.
El pas per les vizs fürri r .s alemanys de trens dirigils per personad estranger.
Per últim, es mobibrix itobedincia dels ferroviaria allemanys
a les ordres dictrulp s per les . autoritals franc . .-b t ee l ts d'ocupai
DiFtECCIO D FL,RROGA:iiiL3
OCUPADA PER LES TROPES

Berlin, 30. - Noticies ',rocedents d'Essen diuen que l'edifici
de la Direcció de ferrocarrils de
Ludwigshafen ha estat ocupat
Pest' les tropes franceses i que el
personal de t'estad() de Weibau
ha tornat a declarar-se en vaga.
-Havao.
NORMALITAT A LES FRIQUES I MINES
Els (me o posen mes resistència san els
funcionaria-Radio.
Dusseldorf, 20.-A les fabrique::: i a
les mines el treball Asentid normal.---Radio.
"QUE VAGI CUNO A FER PRO-

PAGANDA" :: "QUE Hl VAGI

TAR1SE STINNES"

Berlín, 30.-El Deustche Tapes Zeituug diu que el canciller Cono ha d'anar a la Ruhr per a activar la propaganda contra remeció francesa.
El V orteaerrs, comentant aquesta
diu que Hugo Stinnes es el que
ha d'anar a fer una propaganda personal
i no permanèixer a l'Hertz en tom seguretat, dirigen des d'allí la propaganda
del set' perieelic.-Radio.

LA VAGA FERROVIARIA DECREIX
Dueeeldor, 30.-1.a vaga general, quo
ahir era completa, sembla que avui tentheta a ata denree bastaut, puje neete
obren; hau tornar a lepra:vire e:
nombre de [ere iv:ITIS que he/retornas
al trehall de su:idear porqué el tretee
gi poeta reprenare's, en-ara que una taita limita!.
A ele, iteran n1Y or ds obre y ee ntanel•
:en osls

L'ESCASESA DE CAREO I L'EXPRES D'ORIENT
numerara 30.-Els alemanys han tusnifestet que en vista de l'escasee de
calla es veien obligats a detente el treu
ezpres d'Orier t.
E , e alints temen raesuree per tal que
ricinerari no sigui interromput.-Itadio.
EL QUE DIO EL GENERAL DE-

GOUTTE

FiTANC,-11 PERMANEIXERA A LA
RUiR FINS QUE EL SEU 08JECTIU SIGUI COMPLERT
Duseldorf, jo -El general Degotitte

ha rcbut aquest mcii els periodistes, als
quals ha declarar que Fraf/C1 no intente
realitzar cap exacciú, pecó sí que pene
sa permanéixer a la Ruhr fins que e l
seu objectiu no estigui complert.
Nosaltres haviem voleut causar els
Ines ¡acuita perjudicis i molesties a la
població alem e aay, peiné ei G »icen de
Berlín no he. ha entes aixi, suaeitant
tota mena de diiicultatS a la rostro

gestió.
De toles maneres res no poda ferT1', 9 rctroced:r en els :lastres propiteits.-Radio.
Possehlorf, no -Armen mett el Sindieet ile mintiera hs celebre!' una vennia,
reeeteene la proposieie dc N'Ztt general.
per entendre que ea trama d'un mosi-

Cherburg, 30. -L'aviador ge,
neyrol, tripulant un avió s en
motor, ha volat vuit h ores, fi
minuta i trenta quatre sepa,
batent el record mundial de
vela.-Havas.
ee.
wat peeic. 8'i/cerda, a Be a me,
testar matra lee sani
noevE
cires
p Tdayi
8 :.
e:6::
listes i fer prima de fidelitat
itat la pkt,4
alemanya.--Haras.

°RDIMIt
u.lruejriNdSoltrf,D13E0N.TL-Les
E a u toritats free

ses s'han apoderat d'unes ordres (lea,
ven de Berlín per la declarada de NI
general • tots els seneis i a teta e,

minei
El Gavera
. avene alemany ha votat su el
extraordinari per pagar els obree,
ziliar a tata els funcionases gag gti
detingut i expulsats.-Ilavas.
LES PROHIBICIONS DEL e,

VERN ALEMANY

Berlín, 30. - a ministre id

l'Interior de Prüssia ha dieta
una disposició prohibiat a lapo.
licia de seguretat que actua ales
regions ocupades que saludi di
oficials ni a les banderes
ceses i belgues.--Bavas.

EXPLLSIO DELS FUNCJOIng
DE TELEGRAFS I TeLEFrea
DESSEN
Dussehlerf, 30.-Els emplees de /4
grado lasen han abandonar imán.
veis .Tots hita estat detingnts i exprima
El director de Corma i TUo.s leed.
tingut i expulsar, en unió de tata
alts funcionaris del ram, per lene
nogal a obeir les ordres le lea ar
d'ocepaciee-klil,a4.

CLAUSURA DEL OONSRES
C1ONALISTA 1 SOMALI112
Mumie, 30. - Ahir es clau
sense cap incident el Congna
cionalista i
LES DEMANDES ALEMAREI
DE CAREO ANGLES

mand e tels per lit t oues, arab ti i
seves negatives, nrriben a N 1.:rnI
toiN te tomes.- Decae,

NLGA BA1X
LES CAUSESLE
F
París, 30. - Comen`e
qüestió deis canvis, eile diarte
mostren amb Uta que la;
de les divises franceses no
troba de cap de les maneres j
tifieada per elements de jet
reiat:us a la situació econaai
i financiera del país i qus dota
ment ;. s: la resultant de
breo bursätiles alimentades
cipatiment per diversos erd#
Tan posseeix a França
finanea germano-americana.
Tole es diaris fan ebbe
pie els cierren balane o ti
Banc ttp Franea acusen nazi
portant disminució en la e:
laei6 fiduceäria.-Havas.

MANIFESTACIONS WUN no,
TAT CCNSERV.IDOR ASGO
je‘cr
va (io
P ar; tazan. g
0
3ie. ssirReialpuhtaut
-- Ellp
interrogat per un redactor de '
Mallo". ha fet constar que
lítica oficial del Govern terit
respecte de Franca da trob..va
enntradicció oberta amb es
ritables sentiments de l'epini6.
Mr. Rallcains afegi que a
primera sessió de la Cambra
posara l'aprovació d'una e
que dongui satisfacció a
pública, reclamant que es
efectiu l'ajut moral que •
terra den a Frana.
Afegf que cert nombra d
servaders estimen que el
mcnt ha de considerar inad
He que Anglaterra sembli
tar-se, financieramente de
fieultats creados a Frasea
g ira per la mala volun
Reich, i en especial venent
Havas.
Alemanya.
EL VATICA 1 LA SITUAM
EUROPA

Paris, 30.-Telegrafien al
Lit Parkten" desmemtint el
mor segons el qual, anib ne
cdemlnaiac,reidlapadpealo'afreqriureiabispbe
TO

bternent ist seva mediacks per
soldre l'assumpte de les reps
eizins.
Es possible amb tot.
Papa publiqui aviat una
crida a la pan universal.-1131
LA TIVANTOR TUNCO-140g
ANGLESOS I PRANOROOR
GEN DE OCNSTANTIN*0

Constantinoble, 30. tivant la situació entre 0515
al late
Eis britänies que babnen
tantinoble es fan rePeterilr
dament i els franceses Je
amb urgncia liara passap
Radio.
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ONFERENC1ES
tra-parlamentäria, però tots cola
ckliran en la neceeeitatt d'una post
latiera.
Han passat quatre anys i tot
El problema de Cataluaya
el que s'ha aconseguit ha estat
quo es retira els Ajuntament rúa
ojea cose que sets hi concedí,
que s'etegissin els alcaldes, i
aquosts ea noraenen de R. O.
Ara hi ha eh regianalistes que
poeta la sera esperança en l'Estat 1 són els menys. N'hi ha d'altres, les entierres, que salament
Aquesta nit En Maresli Domin- confien en la Nació, i d'altres
go ha &wat una conferencia a que no confien ni en l'Estat ni en
l'Atusen sobre el tema: "La si- la Nació, sinó en ells mateixos.
tuareió actual de Catalunga".
Els separatistas no els inteanmenca recordant que fa ressa que el moviment revoluquitra anys va oeupar la matei • eionari es produeixi fora de la
xa tribuna per a tractar igual seva frontera, sinó dintre d'ella,
per augmentar les seves forces.
tema.
A finals de l'any 18 vivia Ca- A les esquerres cis interessa la
ta'ain ya una de les seves bares revoluciú de la Nació, i per ço
etl intenses, reclarnant, amb de- esperen en ella; els regionaliscidida unanimitat, la seva anto- tes temen la revolució i per eo
nimia. Es produien a diari raen- esperen en l'Este.
Paró on es l'Estat espanyol?
/hieles pels eareers i era de temer
ann violent !Mita entre Felement Durant la guerra i després d'ella
platal-, indiseiplinal aleshores, i no ha ressolt ni el problema de
les subsistencies ni el ferroviari.
ieta la .població civil.
Per al Marro° el país ho ha
Homes que aeabaven de teniakesponsabilitat (te Govern, entre donat tot, homes i diners. (Una
tale En Cambó, decidiren enda- veta: A Calalunya, a Catalunya.
gar el moviment. Va venir l'As- S'increpa a t'interruptor i s'aheasalea de Municipis i la de par- plaudeix a l'orador.)
Ssgueix dient En Mancielt Dofantentais i es concertà un EstaAquesta persona ssegurä que mingo que quan ha esdevingut
am les altures se li afirmà que si el cas de Nador, Zeluan i MonterEeta l ut tenia una aprovaria Arruit i ara presenciara el rescat
hnianime, seria votat pel Parla- deis captius, com corolari de tot,
ve la cacera de Doñana. (Ovasnent i sancionat pel Govern.
Vineme l'Estatut al Parlament ció.)
No pot dir-se que Espauya ha
fan rehntjat en la seva totalitat.
L'home que !nada fet la promesa estat insensibla a les peticione
de Catalunya. El moviment
n les altos esferes se Ii batida assegurat nl contrai, fon un Sotlidaritat tingué a la seva banAs
da
En Sarlmeren. L'Assemblea de
r
ernnçal. man an la nelttira.
pue a Espanya. I pitjor que hi ha parlamentaris va trobar 311 seta
costat els republicans e,spanyols
3 3 agresta Institueió que en llea
'oc here p a Ple va desfent quin i els socialistes.
Dita que aquest moviment no
ä pelle: a els fa.
es va dsafer per la deserció dais
.S0 1'et a Catatonva ei moviment
republicans i socialistes, slnó
metal. derivae45 de ha guerra P11perquè dos catalinas troncaren
"ate a l'anima tsirtellent
l'Aseernblea per entrar al Palay
produir contatalanve havia
ene en ni_
d'Orient. (Aplaudiments.)
enatna nr n es nul a ¡rrene
Sempre que Catalunya ha detx , u 1,,• ;0',151 espanyoles d'hnirna
reanat l'autoncemia ha trobat
rials esefiea.
tes torees Iliberad's.
seu
d!v!if ele eaasemat
tp l an s : Per a /las l'erreee e4 11 eL:1 Perquè no s'acut ara a elles? CaCert que no es solament a
Pätma. i eer elfres la defensa
talunya on s'escolten ses veus
ellriment.
ut peder respanyol. da- contra la quietud d'Eepanya. Sin
tant e l nrete l ere a ane ! al. neta esan, les veus d'En Larra, d'En Cäno1-erta antiafaceta 0011.e St, /1011 pr0- vas, d'En Silvela, d'En Costa, de
l'Ortega Gasset, que ha dit que
!A g.-un, ,turs ve- , 1 5 deixar dividd
aquest Es un país invertebrat.
•
tu s nnr,mil.
El silenci d'aea da les esquer
El Po de r pah"e va cometee dos
tris a : Censidera r: l a forre ere- res dóna mutila a que el separaheme augmentt. Les esquerres,
e Catelnevs revoineinse-a.
adelerades, diuen que falten gules
Ç7" .' • d . nen e" - .e nt :Ionsrry rdorn • ^re 'M e dafeoan an cl a; a la i enpdills. No cree jo que roanquin, ptli.t surten dele mcsviments
1 - eron policía i els esperons
tumultuosas del carear, en P13
blathrin d'aminetri el ene es dies de grans emocione. Di que
manca es emoció popular a la
, a va rern e. vn e n oto h101 tin-a rum i a. Ti " l lei de fu- Nació, i ha de tenir-la, perque a
la Nació es dirigeixen tetes les
e-ralead:a
zruida”,-nt„
•ae rreteres d'is_ veus.
ras

D'ESPANYA

Una accidentada
conferència d'en
Marceli Domingo

posats, sima que aquells que desconfien
d'un possible,Iiiäleg tionb els d'aq g que
també valen l'autenomia, acabaran per
rebutjar el ateparatisme i es mostraran
gustosos al dialeg.
Ja hem dit que si Espanya no té per
al problema de Catalunya altra aolució que la que ha tingut per al probtetna social, trabare entront l'Eatat espanyol tots els catalans. (Aplaudiments.)
Mata no pot sorprendre a ningú.
n el
Reproducix textes d'En Canaa
qual declare que la seva actitud serà
al costas dels perseguits si no s'atenen
les demandes de Catalunya.
En Pestaña, en ésser requerit sobre
el cas, conteste al periedic La Tralla
que si els nacionalistes davant crit
de llibertat tren perseguits, els sindica.
listes estarien al seu costat.
—
—
Catalunya és
El preblema
meció de fe. Humea de Castella: Uniuvos amb Catalunya en aquesta afirmació de fe i constitiu un Estat federatiu
que tmeixi Portugal amb Espanya i amb
les terres d'Amarica. (Malt be en divermalarnent en altrera
sos cestats.
No hem de censurar galre a apesta
catalans que es ditun estrangers a Espanya, per tal corn aquí a Madrid seas
sotmet aquest dilema: "Germana o astrangers". Dones nosaltres contestem:
"Estrangers i gennans". (Protestes.)
Stirn estrangers dele rete perduren les
coldnies i dels que van destroqant
panya, i germans dels que es sentin amb
bona voluntat per a restaurar aquesta
tema 1 incorporar-la als grana corrents
del món. (Aplaudiments.)

•La

qüestid del Marroc

Les escenes pinto res cines d el
captiveri

tilleria d'Ailhureusam, lela qual plaea era
comeadaat militar el pare de l'oficial di¡red
aqueat:
—Mira lea isahitaciona que ene tralset
al ten pare.
li n'ostra alguna projectils d'artilleria.
S'ha cabe/ que a Azdir bi am n un es
Panrel renegat, natural de la provincia
de Colea.
Es tracta Cut soldat deaerter, del
al vial imeatenes ele tueros ea.
Este sualeat ea treballa de fusteria, i
Se el que delate al serpeat Vasallo quaa
aqueas ustente tecapar-se.
Sobre aguaita fugida es tenen els Bealienta detalla:
EL QUE DIU LA PREMSA

'DI Sol" diu que no sla: destranyar de l'estat planyivol en
qué han estat tomate els presoners, puix si els moros fossin
gent que no utilitzessin per sisLema el bastó i la violació no
batirla porqué anar a civilitzardol de la tardança de laIliberament, i afegeix:
Quart s'aspira a queleom, la
primera pregunta ha d'Esser si
ea pot realitzar, per a no escometre l'empresa en cas negatiu.
L'home de govern que s'equivoca en la resposta, no s'equis
Noca impunement 1 incorre en
responsabilitat.
Alai As precie preguntar-se
prèviament si podien esser alliberats els presoners per la fürea de les armes. Si la contesta
era negativa, cona no se li amaga
a ningti que no fos un il.les desatinat, no quedava altre canal
que el N les neg,ociacions. Per
relmtjar-lo, ami) pretextos de
patrioteria, s'ha acabat prineasi, amb el desavantatge que so?amera recollim una part dels
presoners en l'estat lamentable
que relaten els telegrames.
Per ala?) podem dir: quan no
s'es capee de defensar el brin
nom de la pàtria. almenys s'ha
de defensar els ventres de les
dones del terrible ultratge.
"A B C" enca pçala la nueva
formació, que es molt suseinta,
arria aquesta adverteneia:
"Ens deeidini a slrerimir no
eseassa par!. de la copiosa informació que eras tramet. el nostre earresponsel. Ja presatmtem
que la »la de vetare alliberats
els presoners s'eritelaria isn a l'exacta i horrible visió de ter l'ea1 'ha s eta( mes envara
de Einaarrinat necee treva i sense rompasa41. •
Votern alleujar les nostres A-tines riel alegre pesemtire
mnita detalle i al lector patriota
de l'emer g er fi- ennalarer - lisa De
acd,es dinen el que deixem eompos t i el ene ef• sebreseersina:
"E! Tmpareial", din:
"No fa molt. tres fraecions de
Burria guel estaven en tractes
anals rensaltres disposadee a 30clentiar-nos eentra
No
ovznesitava Sai14 n en e., vote armofi t ar Eavors abees del ennvi ele
raeim i ara tenim aquesta in-

PREMSA ASSOCIADA
CORRESPONSALS:

41:

volgueren seguir-los i continuaren vol' Vasallo, fiareis i Gutiérrez.
Als limite de les cabilee denles
ni-Urriaguel i Beseia, entraren
a la casa d'un mere apodat el
"Moreno", que els acollt i els lab menjar, passant allí la nit.
En rependre, la mana, i a me i-d
tat del ami, trebaren una pa.
trulla deltel, que a cape de culta
els feu tornar al camparaat,
presentaat-los a Ad-el-Krim.
Despris se sapiguó que fou el
propi Moreno, amo de la casa on
s'estatjaren qui despres els féu
traicio.
— El capitä d'enginyers Aguirre, que actuä per Esser diplomat, com cap d'Estat Major de
la columna Navarro, es mostrà
reservat en parlar-li dels detalls
de la catàstrofe
Diu que ha de reservar les saves manifestacions sobre aquel
assumpte, afegint que quan caigué presoner el va veure el garmà .d'Abd-el-Krim i s'interessà
pel seu estat per recomanació de
l'enginyer de mines Hidalgo, amic
de l'Aguiare.
L'Aguirre es captä les simpa!des de les families mores dels
voltants, les quals li feien presents i gaudia d'alguna mes llibertat que els seus companys.
Dita que dues nits abatas de l'aIliberament Abd-el-Krim cridà al
general Navarro i Ii va dir que
el cadàver del general Silvestre
ron trobat als primers dies i se
Eidentificä, senyalant-se el lloc
on esta enterrat.
Preguntar. sobre la figura del
sergent Vasallo, digné que hi ha-.
via dies que rebia mes de cent
Ilttres de mares espanyoles i
d'altres persones, felicitant-lo
per la conducta que seguia amb
els seus companys de captiveri.
En arribar a Melilla el sergent
Vasallo ha estat objecte d'afeetuoses manifestacions.
Les fores vives de la plaça voten fer un homenatge als senyors
López Ferrer i Echevarrieta i al
moro Dris-Ben-Said. L'acte Ola
ajornat alguns dies per la sortida
de l'Echevarrieta cap a la Península, i se celebrarla a la present
setrnana.

MELILLA —Els premiers, ob ligas a
alituentar-se amb ratonas, se'la premtraven e al.locant davant dels forats dele
amagetalln d'aquella trooets de pa.
Quan els ratolins acudien • menjarsels els agafaven i ele rostira.
Conten que les dones eaptives &Maltea trad.; de pa Jaman: lee zumberea
perquC ella els trelsessin. perque els reSein pruhibien, sniat sesee a penes, que
elles eceorregueeein Ibirs conspatriotem.
L'onda d'Abd-easKairn, Abd.eaSselani,
va voler obsequiar els espenyole siena
de marrar i els du, per a 18, une (t'ea
i una llauna de (alamar& que venia dirigida al «done! L'ere,. Ortiz.
¡'u, deis presoners refeittiz que els indbane s mattractaven bru t a/mea/ les de.
nes esas les surrenien fent torete a in
pared per poder veure llurs masita, i
deicn
—Vosotras ja ser meras. Ser vuestros
Metatesmotea
Ortttna Abd•el-Krim en uses ocasiO que
Carme Cervera fos haotottejada per Sidi
Ames, per traer-la trotad- preperant
k pul. al seo nutrit a <tul eta rifrnys
obl iga r en a trehallar sense desertas i sra.
d'AmèA
la
nació
es
dirigeixen
les
leeeden
se a I tnontació.
rfe • ta
rica,
que
no
vol
pactes
amb
l'Estat,
sin.)
bufetej darant de le*
Sitli-Amun
Iteuer nhrore.
amb
les
erg-mazado:se
d'Eepanya.
El
•.
¡T'In
don es 1 n'asalte grollerament.
git'leli3
mateix fan eh d'Africa. que no velen
EI titsent Itugoba ennfeeriona. amb sus
a'seataas raplins d'Altome
res ami) sis militan, sima amb ds ho- tras de !latina. un pasador de Camisa rae
r•le•Idir.,,f‘).
Els moros són tan smlublea,
mes civils. També Ct.talunya s'ha adre- al general Navarro.
a,. viril a Callunsse l'afana
(pie avni, si snrgeixen deeavinen
eat
a
la
nació
eapnyol,
perquè
no
vol
El
coronel
Aratten
utilitzava
els
viarns
per
resermaabilitals
• '7i "
res entre elle per fa dirarihneió
res de PEslat.
de les ulleres per rarendre ele eignrs.
te - esaL a 8^11 l reate!aa
Cataltulya vol ressucitar el seu ba jaCara que quasi mai tenien eerilles, pro- del eran del rescat, lerl poden gi-are par a la 'I I afarroe.
rar-ae contra Si-Mohan per lacee
ma i les seves institucions, que signi- curaren, quan tomasen, que sempre
p e t- ea -e re s'ha d'exigir
fiquen la pm-sonatas de l'anima cata- Migus
m el rigor envés
n per anar amin d'Papran yte, volien
e un ab
reo'- obililats solament als micrombatre'l abans en profit nos_
lana. Aquesta manifestació de cocina- enrenent els alises.
lito'
L a: la desfeta d'Ate:ea.
t re.
estar
El general Nevare,, no
la s '• • s'ben d' e aOsir nernée a la ¡irme Es afany de restablir la seva perE.'netif que encara eue essent
sonalitat. Paró si sentiu el que es diu en
Jait durant tot el temps del eaptiveri.
poiaica i a altre g elernenta
actes de Catalunya, apreciaren com
A In nit el guardia del general Navar- veritat cutí' es murmura, yore sae n s ab i litat nal de lia--ntnna. els
Ir se roaar s obre nvfs a los gen!»
Pe ! ene al Marroc es refereix, es parla contra l'Estat i comprendreu ro i del coronel Araujo eta proporciona- percitte no almaginin Cine la sota
que es trocla d'un descontentament igual
ya una candela armes oses un afear, de
el rnavHn respon s able no ele l'eal que es sent a Castella, a Galicia, a la qual es senara per tenir Ilum mentre missió d'Ahd-el-Krim nortaria
Zarca, sinó al ne ladui.là cinel'una manera inevitable la de
al descontentament que sentim empaven.
lantmerit. El rriateix a BrIrrelor a: Aragó,
seva tribu.
tots, que ens sentim estrangers dintre
Després anaren a dormir a les fas- tole
1s res p onsable el que va cor.vertlr de la nostra Patria. (Aplaudiments.)
F.1 Llit cap és tan snlement tan
guro.
honor problema en un de nelft‘ea,
Aquest descantentament que a tot
Els captins r"saren tato els dies el Ro- de tanta, deis mes podero110 fuel al ParInment. i el ene va arree
sos a Benlurriaguel.
es converteix en pessimisme i en
cari davant d'una inetce del Sagrat Cor
terrnraeme fina que quietud, a Catalunya es converteix
n'e so -roe
introduida al eampament per inialativa
Ara be: el es confirmes la norea t -ix vr sentir p Le. (Aplau- un afirmad() de fe.
de la senyoreta mar-quema d'A., qn" es- Urja, estem segura que ainb la
dirrienLal.
L'Estat espensol no vru aquest pro- crigné al geueral inspira/a-1i la piadosa Implantad* del proteetorat a la
as s enralnr entre tetes les
que avui és el més greu. No vol Idea.
Zulia del costal d'Alhueemas,
rfL dii-se s de Barcelona. la d'En
Ap tlee es velé el general a bot] de aviat ce solmelria tot Bocoya,
‚corea. El Poder palie calla.
aLsret, el qual fan mort en e;
En Cembó es dirigia fa poques setlr'Antonio hpez." expr oes3 al espil3
carrer per tal que no podes 'ron- manes al Govern, chantnant lEstatut del vaizell el .9,0 riesig (n'ir miste, 1 or- quasi decidit. ja, i mis tard, cona:
vermuts els muntanyeasis de les
arri'r Parlement en tribuna parlamentad, perque amb ell es diana den a un oficial d'Estar Mejor que ruar- nostres intenciona ipaeifiques 1
per a replicar el que passava a Catalunya.
105 a rinfermerin a arsabentar-se de l'esdeis nostres Ileials desigs d'una
Barcelona.
tat malalte i folieitar el coronel
Les escalen-es també l'han dcmanat.
ancló de pau 1 coneórdia, tots
Si jo hagues estat diptata r. el
El Poder palie no contrsta. Qué sere? Araujo per la sein alliberació.
els beniurringuels acatarien l'aurneteix dia que el Pariamsnt va Que vingai el conflicte? Que hi hagi
Canten que entre altres coses dime el toritat del hlaghzem."
taintar un homenat-ge a En Da- • sang? L'Estat espanyol, peró, no dis- general:
Els sergents Vasallo, Mariä
te, IL'hauria demanat un alire per posa de gaires elements per a contrar—Grades a DAtt• ernblava que anevem
de Melilla; Josep López
-n Layret. Mentre por a dues restar la tr g eidia, perquh pot succeir que a quedar ala sernos de Eteniurrtaguel per Vela,
Arriate, d'enginyers; Llorenç AnInorts perniles en una es &—
a
Ilavois
de
margaridea
aquella eral) els quals cumpla s'ajuntin
drés, de la brigada DiseiplinäTriana un jutge especial, es mobi- als insurgents.
lientre amb tlenerperant actitud ele na; Guillem Arenas, de Sant Feliaria la poticia i es practicaren'
moros
reeamptaven
el
diner
de
l'alabeespera
l'Estat?
Que
clavan
del
Que
rran; Agripl /Garete Gutiérrez,
reanbreses detencions, per Ealtre
conflicte mis desunim els espanyolr? rament, un Bealen, volear oastrat- d'Afriea, i els soldats llamen Se_
hi ha res , ni la mes petita di- Dones sàpiga el Govern que aquests no se transigent, extremara les leves corte- rret i Santiago Mayor, projectaUsa-beta. I (pian ale pasea en un
se separaran, i si arriba el cas dataver (des al senyor Eelterarrieta, el qual, no ren evadir-se la nit del 24 de noPa i s . aclamet paf, esth tunee, d'apetlar a les armes i tractessin de des- pol 1 n t aguantar-se, exelaml:
vembre.
seit Pn un estat d'anarquiza.
—l'u se) que eM un eobista.
unir-nee, fos per qui fos, tots els cataEls acompanyä el moro Amadi
El sindicali s me ha enfortit la lans sericm uns per a detentar -res.
Acabada la reniega deis i les
Mara0, apodat el "Xato".
seva änima arnb la tragielia d'aUna gran part del patilie aplautleix; restants quantitats exigitles pela InnigeEstaven al eamparnent els ser¡seo, aquests demanaren errara mes diliov el lampa, i avui cada sindicaaltres protesten, mis donen lasques a
gents referits amb quatre indtEehevarrieta,
enereleaore
I
el
‚Sayos.
lista As un convenent
Espanya i altres a la República. Une
genes.
Es natural que lambe bagi res- altres (ruca: Si, "Viva España", però mad, afirme;
Aconseguiren enganyar-ne un,
—No dono un cèntim mas; I ara masorgit el naeionalisme, pula l'Ea- cal que existeixi. Durant una llarga estrametent-lo :a cercar te; amartriz embarcaran ele prettoners que unantat espanyoll no resol cap
tona es succeeixen les protestes i ;es
raren l'altre anib el turbant escontraprotcstes, fent - se impossible que quen.
Aquesta editad faul els abusos dele quivara la vigiläncia de Ealtre,
*Manya es presenta amb dos el confcrenciant reprengui el scu disque eslava al local on hi havia
cape rifenyti.
trisls esprielesiles: 0 el deis indi- Cites.
les dones, ernprengueren la marpfelie la senyor Civantos ha
El tinent
ferente cansats
Iluitar o ele
Pet rl situad, segada l'orador dient
ea auxiliats poi girad, arribant a
de cap mena,p uix des del comença- dlt que qunn les botones d'Allamemas ti. recórrer
e T 1 3 es domen portar pela
quilbrnetress.
earl eveniments per lucrars'en,
que no haría vaattut prodair protestes caven, els moros treten Pis premiers, celSels un( uta moro anomenat
lotee los coca una cortina dasuut les
En 1919 tots els que assistiren mera va assenyalar la teva ensisi6i
Amar
Chitto,
germà d'Abdur-A n.
1 3A$ernhIpa demanaren a l'Esalosaltres--diu—venim aqul a fetrlar
guita, i un segon indígena que
Dem d'Albueemas pe:iteren observar
ta t espanyot l'autonornia. Uns tant per als dad coas per als dclii. '
s'apodava "Coleta".
l'estrata gema, Pe rn na ta l la l'adineras.
. 111V0earen per la prochirriació de ; pula desairan cercar l'assentiment de
Decidiren tirar un bot a l'aiQuan aquesta disparata so sentía dir
: tirnin nernia municipal, une al- tots per a la implantada de l'an'anogua, però a causa del temporal
'A &manaren ea, la mida tirsnia cnigruent arnb la unitat d'Espa- ala /atrape: "Ja tira el gasa
bolea la barca, calent aquella a
Abel-el-Reina qui mtaxista el tinent
; es earisetP
t tes "s-s,
'P
es
la m ar.
3...
per a la solucle has, ventea de fa anye. qunn veld pro:ala
r in lrlons; uns alter demandaEls rifenye, aterroritzr.ts, no
días .. 000 que dice abane havia diaparat Par- a
rreAleilt de la Gotaideld OX . mímica, su taa sol, molte bi ecap

DE CATALUNYA
ARENYS DE !IJAR
Dlada de Medra Parla -:da patrIMIca -:- L'alcaide de R. D.

UN ALTRE RESCATAY

Melilla. — Era l'Alta Contisseeia han donat la noticia que merces a gestione d'En Lamez Ferrer
ha estat rescatat el tripulant del
;laut "Antonia Torres", Pere Ibaque es trobava a Bacoya.
Els altres tripulante, com
'ahnt, fugiren.
En els pohlats s'han lliurat
quatre legionaris que estaven
eaptius.
LA 1111PRESSID A CAD11:
Cadia. — El aapitä Ricard i la

tripulació de E"Antonio López"
són molt feieitats pel servei fet
en el transport deis presoners.
Els tripulants expliquen Feriahare dels captius que es feu eta la
forma ja coneguda, desenrotIlant-se escenes verament conamovederee.
Diuen que els rescatals sön
321.
Hl han sis dones, tres de les

Dimnenge panal tinque Ilse en aguaita ‚Ja, maniate per nuera ardida Afeaba Nacienaliata, la liada de Nostre
Parla.
Ah mata 1 a arree de la sabia Itero,
bi bague a la plaça de l'Eaglassia una endilga de cardanes, que t'oren puntejades
pele ataants de ¡matra Janga nacional 1
que cada dia eta ea mejor nombre.
A la tanda, al gala del ellatre (ledo.
▪
tingué loe tima solemne i patriótica adatada, covqamont per la eeldorade a la galeria (humea eminente deis
retrata del doctor i Juliä 1 el del
màrtir i rlandés alcalde de C.&
Seguidafent, En Caries lana llegt U.11
formes treball "Elogt de la Lbengna Ces
talana', original de N'Anten1 Pont, ande
il.lustracions literaries do Verdaguer, Arte
•
Guimerä, Rabia, Maragall 1 Prat de
la Riba, Ilegides per la setyoreta C. Su.
biraehs, els aoves Francese Jos
sep de Hita, Francesc X. Mira f Joaquim
Valle; il.lustracions rausieals cawadea
per la senyoreta Josepa laadeem, eota el
oegüent ordre: 'Joguina.", N. Frdsaa;
"La Usan del Remad", ídem; "Canee, de/
trobador", hiera; "Fa fred", 1'. And.--tur.
Acaba amb parlamenta pela senyons En
Doménech Pallerola, preaideat de la Camatee de Propaganda de"Nestra Parla";
En E. N eg re i Balee advocat i secretad
del Colmen Direetiu de "Nostra Parla*
i En Joaquim Civera I Sormani, vire.
president de "Neotra Parta" i publicistas
Tots els oradora terca eloqüents i brioa.
sos parlamente en pro de riostra amada'
l'enana, ai gf com a les Ilibertats de ness
tra Catalunya.
Comença i acaba l'acte aust el. patride
tic cant deis "Segadora". Con.seeancia
d'aquost acto ha estat la conetitneia
la Cornissió Delegada de "Nostra Parlad'
en aquesta vilo, essent elegits presidsnt
En Jesep Benet ; viets-president, Xavier
Malita; tresorer, Joaquib Valls:
Jacint Aloma 1 sometan, En Joeep M.
de Ibite.
— Cía causat sorpresa el namenament
d'alcalde de Reial ordre a favor Ci . el regidor de la U. M. aoven en afees poities I, per tant, cense el menor rellen.
Tot (metiera, dones, reduit a acreditar nna
segada mes l'etica politica de la colla antieatalana i a pertorbar un quant lemas
I /sestea vida municipal
Sembla que s'organitza un grandies acte de protesta.
— L'espera de postre bon amic 1
company Eduard l.5pea Catarineu ha infentet un roban t nen. relieltem corsiment
als pares i els desitgern que por :nono
amas migaja fruir de l'eneaut datjaest re.
llet.
— Han mort aitimament en squestit
alta l'industrial En' Rasend Juliä i Paluid i el come:ame NFtmiii Diuidre.
l'ora dos, per llar, virtuts, siavien captal
Oh nom I la situpatia 1 apreei dels astas
coeveins.
— El ;aladro dramätie del Centre Reeier.alista ha otguoittat per al "asare
dt1 vinent dissabte i al teatre Sala Maree', una furcia beuèfica a beuafici dii jeve Josep 'Martí, matan de aren eufenuecoz:tat. Es representara el drama
trimestre" i la pega "Ea cap de tela".

'wats san molt maques.
Una d'elles es vfilua d'un mili-

an mort eta campanya i te nos
fills.
Sis dele captius eón paisans.
Venen, ademes, un general, dos
entonele, un cenit d'Estat Mejor,
y Onic que me-e-lava del del general
Navarro, i 45 ofieials.
Els restante sún classes de
tropa.
Tothom (*ala a l'Echevarrieta,
el qual es deu prineipalment l'o
cii lograt amb els presoners. Reh
erntenars mIo telegrames de' felieiració de tot Espanya.
itt Societat FsehevarrIeta li ha
flirtead un n aquests termes: "Ene
sentim orgullosos de tenir per
cap a tan insigne i benemèrit patriota, unint de tot cor nostres
eplaticlimients als ja clamorosos
li dedica el prahle espaeol.
qual mai oblidarà 1'1)5616 merilfsairea 1 cristiana de redimir captius.
L'Echevarrieta sorli rä avui
amb l'exprés de Màlaga, cap a
Madrid.
VENINT D ECACERA
Alguns periodistas que tornasen del Marroe, es trobarsa en
el tren amb el rei i el seu seguid que venia de la cacera de Donana.
•
El saludaren 1 el monarca els
demanä detalle ree.acionats
emb Eallibarament dels presomera.
Don Alfons es mosträ apenat
pa/ miserable estat en que els
captins turnen a Espanya, interessant-se particularment per
salut del genera! Navarro.
NIEWI LL.1 DEL SOFMMENT
No es cert, coas sla dit, que
rs vagi a stinar a tole Me presoners la Medalla del sofriment per
la pätria. Seis a amaestra que esgtiifl exente cl 0. responsabilnals
donäreeLp, perla de tetes
alaneree, Sto lad basarla prosliga l liat en la canees:5W (Vaguea:id tecompenda1

‘iK

BORGES CLANQUES
La Biblioteca Poptrfar -:- La
Protectora
A la reunid celebrada pel Patmnat de
la Lildiutera Pulular s'aeord3 atiiitzag
tls serreta de la Disecad ele Biblintefpres
sobre organització de ;celes de conf,rku- ejes de diverses meterles. Una de les rrimere s que es donarau seta d'Ilistmit do
Catalunya.
— Per la tira de Sant Antoni, el goa.
dro d'aficionaos de douswitut Naelotaliata eatrenl, ainb veritable és i t "La tatuA
deis catulans", d'En Vieron Mitra obra
prohibida ;ser rer .governador de Urcelona alarttnex Anido.
Al mateix teatre diumenge vincut en
posare en escena "honda rector" i "lais
sala de rabee".
Al Centre Jaumf i al Centre Demacren(' Repubibe tumba ItI actuen secciona
d'aficionats.
— Diumenee vinent tindos lloc la reunia de Regona convocatdria de la Delegada de la Protectora de l'E. C. per elegir mas presideut.
La primera munid no es pagad celebrar, per la manca de renturrents.
Ilota lamentava toptesta indiee:Ztnela. •
inliendora dm la anea eatatenttut de
mona que es complauen fent ge passtr per
hect.:talaban.
— Ha deixat d'existir el pare ad coneaut fabricant d'olla En Josep l'ort 1
la mare del term catalanista En Francesa
Rultinat.
Acempanyem a lea fi-mantee respretivee
amb notare eentit condal.
— Dissabte pasma celebraran un
tina d'afirmada :amiba/nata ela elemento
atbeetes a le l'adorada Obrera.
111 aerteile de la convocatdria aren re'
da, tata en el nostre
— El mtreat d'olivos I olis straela
animar 1 amb tandénela a la puja.
Dataerament alma fet compres a 180
ponsetee eta 100 quilos en olla sopes:ore
i les olives erriben a pagar-se film a 22
pes tes quartrrn posada a la i&htica.
Itero diu que la cainita no sei3 tan
gamas 200 es penalista 1 pei . latir, el
rendimeat Tolla serä mena Important.
— Panutengo dieta al eampd*.tsports
ea jitgael tut patalt entre el romas I si
Cintra Depenaenta, de Lleyda.
7- F23 pagesoa SI 110-Laea de 141 fa""
tea guaries que cada di, t e i tu e,tti,111
que ea nota, ço eue essjudleara La vagie
tos de ourealta

LA

Notes d'Esports
Mis esquerra: Peics Sandor,
da considerat com un dels mi,
Els Campionats del món
llora.
Extrem dreta; Nandor, jove enEs magnifie l'a4etele del for»Os Palau de! Pace, transfarmate cara, havent estat 7 vegades inper la celebració d'aquesta reata ternacional.
Interior dreta: Rosa Cigula,
mundial, räcies a les facilitats
donados pel nostre Ajuntament. perillós pel seu xut.
Avant centre: Istvan, xutador
En primer lloc es ven la pista
lecundaria, i en darrer terme la perillas 1 molt rapid.
Interior esquerre: Schellen; da
principal, anib les tribunes adjacents, la l'erija d'autoritats al considerat com el mes formidaa
fans i l'ampla galeria, podent ble marcador de gols d'Ilongria.
Ex; rem esquerre: Rezso, jupaisontenir en conjunt mis de tres
d a r molt ratpid; junt amb el seu
Il espectadors. Entre les dues
company,
formen una ala esquer
pistes hi hauran les 50 llotges,
toles les quals han estat abona- na <ormiclable, essent tots dos
des, malgrat llar preu de cent jugadora internacionals.
Atempanya a l'equip visitant,
duros cada una peds deu dies
Dijous vinent ha de comeneat En Lanotelder Fereno, el citad
es president dels arbitres hongos,
111 Campionat, en el qual Iluitaran ele noetres mineros jugadora restes.
La forma d'aquest equip queamb ole campions de Frenen,
Gran Bretanva, Dinamarca. Po - da demostrada pela següents deSuissa. , Holanda, Esteta talls: d'onze partits jugata de
!Units, Romania i Portugal, i se- Campionat, abs guanyats nou;
gurament donaran lloc a episo- n'ha empatat un i perdut un aldis emocionants, dels mutis ainb tre. havent aconseguit 32 gols
prous feines tenen idea els nos- contra quatre que n'hi han entres esportius que mai han vist trat.
t tan preat estol de grana
de prof
El Barild de Viena contra
tennistes, entre el quals hi ha
ei Barcelona
es Miar celebres jugadors del
En recordar da visita que
imbn.
aquest mateix equi ens fóu l'any
Telegraficament s'ha rebut lee darrer, toril creu que seran dos
Ineeripcions oficials del notable bells partits els que es nata-aran
!orador romanes MishrS, i lamba
divendres 1 diumenge vinents.
la dels jugador« francesos clasGegons notinies, l'onze auslsificats ap la primera sarie del trtae forma un conjunt immilloecu país. 'Le Denerais Lacosre, rable, particularment la 'lisia
toril la de l'ex-camproin, de Eran dayantera. que arriba precedida
par Mme. Enlosa.
de malta fama.
• La inseripei6 de M , shil f.e eran
liateres, per ésser aatuts:. un Piraren-halle jugador, de larda perbona] astil.
Lacos.e. nomenst per la pata
-Uno
Pederae ió su p lent de negara nacional francas. ets un Jets rapretistes més nous Tire ha produit
la vaina nairien Es un dels jugadore en el anal le-anea xifra lea
y
i Raii
seres mds fundarle s' esperaneep
s, Le Ben-rais ve entaimulissim,
de Viena, capdavanter del
per haver ares pan en !a anejoCampionat d'Auatria,
sia deis caneursoe frauttesoi cefebrats durent el passai anv.
centra el
lambe reenetats rresn. hi pas, havent aprieta a Dup.snt,
de Franea de dethiet, a Oe Poneteville, campal del Nord de
Franca. 1 a Daner.
Carapiö de Catalunya i
També s'ha inscrit Mme. Le
Benerais, ju gadora tninuilxable,
d'Espanya
ástil. Le Denorais pesara. al
ble amb Laeoste i cd mixt amb
Z 4 g2 für2r
la cera e spo s n, i anuesta el drble amb madame Billout.
Camp de Los Corta
Cochet, la principal qualitat
A LES S'Int DE LA TarIDA
d eh qual es una impertorhable
onit nt unida a una foral:dan:e
Localitats: Des d'aval
laguretat en el fons de la pista,
aixi com a un rapidisim joc
esteran obertes les taqui,
bolea, solaressortint el SPU gran
Iles per al públic.—Inabonentash", segons ha afirmat,
anolt preparat físicament i tbcnamcnt pot asser retirat
pica.
des
de les onze del metí.
; Les noetree primeres raquetes
daninnels, segurament tindran en oosmosaarroar....00tat000.otorosaa.,..
OH un dels contrincants més pe-.
LAWN-TENNIS

lultruSs

id

.uo tkiifl

F. [.

lassamsearmsacases.

xitto5es.

tt L'epuip anglas_ integrat per
/Miss Mokanes, considerada, despro de Mita. Lenplen, coni la
militar jugadora de tot > el neón;
Mrs. Beamish i Crawley. Greig, i
Gilbert, aquests tres últims arrih
Lyeett, els jugadora reroneguts
tom eta mis pràctics en el seu
país en aquesta mena de pistds.
'Prinnipalment en Greig, funda
LAnglaterra les seves esperances
per a l'esdevenidor, ja arre aquest
jugador que es revela l'any pasa
"ea ha ablineut en el seu pafs
ressonants triamfs, derrotant
áltimament a jugadors de vella
pisaaga.
# 'rat ea entrenes persones que
de sif din a dq uirir ! pretil:1(s par
isesktir a la gran manifestació
esportiva. han de donar-se ares$ta per encarregar-les, pula s'estan erhaurint rápidament, printeipalment les de preferencia.
i Aquellos (persones que hagin
Pnearre g al verbalment o per C3orit locarlitats. han de passar a
aersonalment per la
•:secretaria general dels rematopata, instal.lada a l'Hotel Rita.
PUTROL
L'U. T. E. de Budapest,
oontra l'Europa

La visita dell Ujperti Torna
Egypsulet, el famas club hongayes, preocupa vivament els nostres centres futbolisties, perque
squests valuosos "soceere" ens
eón totalment desconeguts, Si be
per llur gran reputació de jugadora faninsos, aquest equip es
considerat com un dels minora
actualment.
Desprie de les memorables ex.,
bibicions ded M. T. K., regulas
tècnica Inés refinada i del mes
gran estil que hem vist als nostres terrenys, no es dones d'estranyar aquest logitim interne
que ha despertat en el postre
eírblic per veure ele seus vencedora.
' L'onza visitant esta integrat
por noma força coneguts ai centre d'Europa.
6 Porten: Knall (internacional).
e Defensa dreta; Fogl ii, carnalderat cona el millar back delt seu
país. Saletteionat 27 vegades.
, Defensa onquarra; Fogl
larnhá efe grana qualitats.
• Mig dreta: Kebesenyt, formas
Joc de ene.
MgPAMPA' 112,11/Pk
11
Dele, joc
arrallador 1 seleccianat eine ce• 'tt
4*

kirtegg

FUTBOL

Dies 2 I 4 de febrer, a les
tres de !a tarda
!4/

IM7,11

th

c.

DE BUDAPEST

capdavanter del Campioniat
d'Hongria

C3

B. Europa

CAMP EUROPA

Per entrades i localitats,
carrer de Salineron, 25 i
27, pral., tole ols dies, de
10 a 1 i de 4 a 9 del vespre.
AUTOMOBILISME
Do l'nutedrom de SItges
Molla perindies eetrungers de
motorisme s'ocupen del miente
Autbdrom i de les curses que
s'hi celebraran. Mentre els francesos parlen de 81 es farda un
Auledrom prop de Marsella, al
lloc denominat La Crau, o prop
de Paris, nosaltres podem tenir
l'orgull de velare ja molt avenan el nostre. Això ha fet remarcar-ho algun peribdie de la
Reprabliaa yema, lamentant-se
que ella encara no en timad cap.
A Angiaterra celda molt
landó el projecte de la nostra fu
tuca pista, coneguda allí per les
explicacions que d'ella han fet
el tonate Zborowki, Mr. Gallota
i Mr. Douglass Hawhes, entusiasmats del nostre projecte,
-que conegueren en venir a Barcelona per córrer a la cursa Penya Rhin.
Aquests celebres corredors
se n'endugueren molts detalle, en
senyant-los a lote els seas tamice
de Brooklands.
Són mona els corredora i p eriodistes d'armen pata que ea dirigeixen al director de Pautadruna solitritant detalle tacp ies per poder publtear-les. Dard
re pinten' u/ director de la nula
gran re-siete antranobillsta en- tee. dernanava teta mauests de.

PUBLICITAT

Dirnecrta, 31 de g once de a
`••••.,

talle per Contestar, segons deia,
lies anúltipres demandes queii
dirigien.
Mar) es una prova palesa de
l'interés que ha despertat a l'estranger el nostre Autódrom 1 es
pot assegurar, des d'ara, el més
gran hit per a les pròximes curses.
La maqueta del projecte, obra
deis eacultors senyors Viladomat i O. Lena, exposada a la
casa Vallet i Bofill, crida molt
l'atenció, donant una prova evident que aquesta obra as eeperada amb gran desig per part
de tots eta nostres automobilistes i motoristes, que veuen amb
simpatia que aquest projecte ja
sia a hores d'ara en estat de realització palpable.
Els treballs de construcció
avancen d'una manera formidaa
ble i l'estat de la seca construir-'
cid As tal que ja es veu la confireuració que té la pista, donant una idea clara del que será
un cop acabada.
Actuallment hi treballen 240
obrers el qual nombre augmenta cada dia i s'han tirat 1,872
barrinades, eo que demostra el
treball intens que allí s'efectua.
Cal dir aus tot just s'ataba de
sortir del perfode de preearacia
que, en aquestes classes d'obres,

és neceasariament Pian llarg,
pera ara, que ja s'ha entrat en
el Pe rind esad'a ceió, ea nota dieriament un canvi en l'aspecte de
la futura pista, veient-se manear
les obres a paseos gegantins.
Notes diversas

t Dos partits e de patota basca
foren jugats diumenge al Frontia Comtal, assolint major Pite,
res el primer encontre, els guata
aoabaren ande el resultat de:
Palau-Olarnendi, perden contra Cuchy-Montagut, per 37 a
40.
Ferrer-Do guanyen a Garulla,
Rigau i Garcia, per 40 a 22.
Per al dia 2 s'anuncia un formós partits entre A. 130 -Rovirase, contra Pons-Mas, eh qual
promet daser transcendental.
Amb motiu de festejar el P r imer aniversari de la seva fundació, el Grup Excursionista
alonteau, celebrä diumenge passat l'anunciada cursa de muntanya en el recorregut Gavà, Vall
de la Sentiu, Begues, Vallirana,
amb un total de 25 quilómetros.
La prova tingué un exit torea falaguer, la qual es desearolitä sense cap contratemps
;pub una bona organització.

Gaseta loca
OBSERVAT0R1 IblETEOROLO OIC OIL LO
UNIVERSITAT OL BARCELOse•

Die 30 de gener de 1923.
Norma

d'oeervae,16: 7, 13, 18

Darómetre a zero i eJ Mea de la ciar.
7073; 7660; 706'03.
Termómetro sec, 6'3; 11'7; Ira
Terinómetre bumit, 3'5; Ti;
HUmitat teeLtaimea de sataracien, 00;

PI; 47.
Direcció del reut, NNE.; WNW.;

WNVV.
Veloctat del vent en metros per segen, 5; 5; 7.
Eatat del col, quasi tapat ; quasi seré;
seré.
Clases de stands, stratus-etImulus; eirros-stratus; eireus-stratus, rr.—eCnnu'ata.
Tenoerat-I ecs sat.r:m•I • PrAnelli
MäXinnt, 137.

lkitnima,
ällnima arras de terra,
Osciliseid termométrica, 9'4. Temperatura colija, 9 0.
l'reeipitax.ti6 aquos.a, des de les 7 hores
del din anterior a ksa 7 llores del dia de
la data,

On milirnetres.

Recorregut del vent en igual temps, 93
quilómetres.
Observacions particulars, (aíra.
••-••n•n11.----

CRONICA -SOCIAL
El conflIcte del metropopolitti soluelonat

Bassili Alvarez palesä la nen
cessitat del socialisnie agrari
després pronuncia, unes paraules
L'empresa del metropolitä d'assenyat nacionalisme, fent
que ahir al mala va dir que mira, vots per la próxima independenna si podia signar les -bases re, I cia de Galicia i de Catalunya.
dactades al Govern civil pel Co*Unge de la Unió de Remité de vaga i aprovades en
assemblea pels obrers de Bar4
bassaires ele Catalunya
tetona de la casa Ilermaeohe,
les estudiä i .signä a la matiDiume.nge, a la tarda, la Unió
nada d'ahir per guanyar teman de Rabassaires do Catalunya cei poder-se reprendre el treball lebra un marine a Sardanyola,
ahir mateix. A les tres de la ma., ein e i . quad mittag hi parlaren
rimada—quan nosaltres ja ha. els senyors Riera, president de
ntem tancat l'edició—ho comuni- la Unió; Astre Gener, pels raeä al Comitè de vaga.
bassaires ded Valles; Juan GarS'acorda que ahir, a les dues rige, regidor de Sardanyola;
do la tarda, es comencessin els dientat Lluís Companys i el Pas
trehalls. Des de la dita hora, re Bassili Alvarez.
tots els torna de troten!' es resEn Mufa Companys va fer
litzaren normalmente veient-se
història de la situació dels raen tots els pous i al tros de la bassaires
Rambla obert, els obrer feine, yermad catalana i preg à al reBassidi Alvarez que sajant.
La Cornissin organitzadora del bidés als gallees, "els nostres
companys
d'esclavatge".
metropolitä i l'Empresa es capa
El Pare Bassili Alvarez co,
tindran d'arranjar qualsevol inrateará dient que com a bon sacident que sornís.
— S'assabenta a tots els tre_ cerdot de Crist, predicava al sohalladora que se n'hagin anat da cialisme, i que Galicia i CataBaredlona, que tenen tempe du- lunya,. pohles esclaus, pepe fans
rant uit dies per raineressar i sans, trencarien les cadenas
a les obres del metropolità.
t que no els deixen moure i ales— Els Sindicats ene han es- bares l'obres i l'agrari assolitat afectats pel confite:te estan rien la llibertat. Fuu moR aplau•preparant un matad d'afirma- dit.
cid sindical, en el (mal hom do— Dilluns, la Unió de fiabasnara rompte de totes les ges d saltes de Catalunya va celebrar
tions det Comite de vaga per soa un atina míting a Sant Bol del
hicionar cli conflicte en interés iLletbregat t prenent-iii atad els
dels ohrers. Oportunament s'aa acnyors Grehnet, Duran i Cavisarä el dia, hora i lloo on se nyameres, Llufa Companys i el
celebrará.
Pare Bassili Alvarez..
— Els tres comnanvs presos
— Atina a la tarda, se'n celedel Sindicat de, la Distribució brà un altre a Sant Pero do 1Bahir foren posats en Ilibertat.
I-res i anit passada un altre a Sa- Alltr al vespre. el governa- badell. A tots dos hi parlaren
dor civil va dir ale periodiates ell senyors Arargai, Ernest Venque eslava molt rontent de la tós, Duran i Canyameres, Lluis
soluei6 del confite i (In que Companys i ei Pare Bassili Alentagi reprès normalment el P.e, varez.
hall. També manifestà que eslava satisfet premie totes les
Unta deis Brota de l'Homo
elasses socialá Phavien ates.
t
I
A l'Aleneu Encielopedia PopuDel conflicte do Galena lar diumenge passat es van reSembra que finalment el Con4 unir els components de la Llie
Dicte de Calella es podrá solo- , ga dele Drets de l'Home, sola la
(donar, puix els obrers i els pap presidencia d'En Pero Gorga,
trans estan dispoaats a anar a procedint-se a l'aprovació dels
una inteLligencia.
Este luts pels quals ha de regirPer ahir, a les orze del matt, se la Lliga. En els dits Estatuts
estaven eitats ner anar a retare- s'asscnyala la quota mínima de
renciar amb rl gptvernarlor. Inda cinc pessetes per Entitat adhecament hi assistf la represen-. rida, alai com també Parlinissia
fació obrera, la qual va dir fatal de socia individuals en qualitat
eslava disposada a areeptar les de protectora, arnb la quota me
proposicions fetes anteriornsent sal mínima d'una pesseta.
pel senyor Reventas. A la tarda
Tarnbó s'acordà la neeessitat
va rebre's min telefonerna de la de dur a cap corn mis aviat mirepresentada patronal, dient el liten la celebració d'un imponmaleta.
tant acta públic, arab l'intent de
Aquesta proposició del senyor recabar una ampla amnistía pels
Raventós, As: Nomenar una co- delictes política i socials. Al (lit
missió mixta de dos patri-me i acte In prendran part, significados obrera. presidida per ell o des personalitats de les diverses
per un delegat que ell ellegira, ' pendencies Iliberalls de quk es
iper tal de resoldre la qtestiö.
tomposa la Lliga.
En o el seu delegat normes vo-,
Finalment s'activa 'invitar a
tant en cas d'haver-hi un o 'dos tots els que simpatitzin
arnh la
vote a favor contra un o clo g en
Lliga dels Brete de I'llome percontra. Caldrä que els patrona
a facin reme-sa de llurs adheaugmentin el jornal dels obrera eions
be passar pel domicili
des del dia que aixequin el lo- Social,oCarme,
30, Ateneu Encicaut..
Aval o denla enmenearati les elopedie Popular,
latestions per resoldre definitiNaves juntes
vament aquest conflicto.
Homcnatge al revercnd
Bassill Alvarez

Un grup d'andes del socialista i nacionalista gallee reverend
Pare I3assili Alvarez, diumenge
paesal Ii oferiren un àpat d'homerratge al restaurant "La Patria". Hl va assistir el diputat
senyor Companys, els propagandistas agraria senyors Creluet,
Duran i Canyameres, Font, Ferrer de Vilehee, Ventós Aragai,
l'alcalde de Vilafranca, els [aterieras Jesús Pinilla, Joan Casanoa
vea i Franresc Perol, i els sind
dicalistes Salvador Seguí, Antani Amador, Quemados, jlosta,
Manita i Grau,

Dezl Circo' d'Ultramarina, Quetviures i Similars: President,
Salvi Pijoan; vice-president,
ti Simba Carbonell; secretari,
Antoni Mausó; vice-secrotari,
Antoni Girbau; bibliot ceari, Del'ff Font; arxiver, Jaume Rovira:
'tresorer, Joan Estrilo; comptadon Ramon l'aun; vocals, Josep
Criola, C. Vendrell, Tomás FreiFrancesc Casals.
Del Gremi Caleta de Propiotaris i Industrials: President,
Manuel afer; vice-president, Alfred Constantl; seoretari, Josesp
Cortina; viee-sepretari, Joan 'Ven
-Litro; tresorer, Josep Catedra;
'comptador, Barloasen Vintrd;
Josep Criadas,

LA

PUBLICITAT

PREUS DE SUBSCRIPCIO

Barcelona: Dues pessetes cada
Cafalunya, Espanya i Por-tugaa 750 pessetes tres mesas;
15 els sis idem; 30 un any.
Unid Postal: 25 pessetes Otee
nicsos; 50 els sis; 90 un any.

rius.

L'Alcaldia ha disposat que a
partir del dia primer del vinent
mes de (ebrer, tots els dies feiners, de quatre a sis de la tarda,
excepte eis dilluns i dissabtes,
poden ésser presentados a la Dipcsitaria g unicipal (Planta baixa de les Cases Consistorials)
les carpetas provisionals Lepraeentatives d'obligacions de la
Deuda municipal, emissió primer de juliol de 1922 Exposició
de Barcelona 1925) per ésser
canviades pels corresponents
tols definnius.
CORDILLERA
n i blanc, 0'75 amp. lit.
Cellers ARNO & MARISTANY

La Canea de Crèdit Comunal,
sota la presidencia del senvor
Puig i Cadafalch, reuniC el
Comité adrainistratiu de la Calza
de Críala Comunal, acordant, entre altres afers, sotmetre
raprovació del Comitè directiu la
concessió d'un créela de 275,000
pessetes a l'Ajuntament do Saut
Feliu do Llobregat, amb destinació a la construcció d'un escorxador, clavegueres, obertura de
carrera i altres millares urbanes.

Impermeables anglesos

an,
La Gaceta Municipal pe
corresponent al sepa
teroer trimestre de Carry papi
mic 1922-23, seguint el sptid.
estatedert des de fa melle pp.
Es de gran utilitat, ja cale a
de constituir un registre aoll
detallat de tata els assuespin
municipals, facilita el mitjà pe,
trobar rapidament qualsevel eta
Innumerables acorde adepaa
per l'Ajuntarnent, la
Govern i la Junta mun icipal. pa
aquest ladea estan agr upan: pa
materies de diferente ase-Pena
que s'han insertat a la necea
durant tot l'any i acaba ame sp
¡lista alfabética de noms en
qual s'assenyalen les p agines a
estan citats ets mateixos,

Como

CARTUJANQ

Vi blanc-, 085 amp. lit.
Cellers. ANNO á MARISTAill
Por a Cernera l Idiomes,
qui-mcca, etc., estudieu, senyee
senyoreta, a J'ACADEMIA 00713,
carear Arca, 10. Teléf. 6041
La más Important d'Espanya.

L'Escota Superior d'Aericultat
ra, seguint el costum de rara
soy, organitza un curset de be,
gustació de vins i begudes alces
baliques, cuneta sempre taa
acollits per les persones especia.
!azules en aquestes materies.p
cunea que comenearä a minan!
de febrer, constará de aun lt.
gana ‚anadee quatre dies a ia
tselmana, a darrera hora del eta
ti. Els que desitgin més detaihr
o fer-se reservar un noc, ja trua
la matricula es limitada, palee
dirigir-se a la secretaria de ITin
cola, Urgell, 187, teléfono 5791.

I Tapioques i

Purés

FIGUERAS
sont els malees del ruda

...-aa
KESTACRART BOYAL
Saló da Te
cada dia te dansant de 5 a 2/1 4s
8 i dinar a l'americana de 9 a LI.

L'Acadèmia 1 Laboraren
Ciancies Mediques de Cateas
oelabrarà sessió científica a
dinieeres, dia 31, a les diez den
vetlla, en la que el doctor Se
Ilach `ara una comunicació
fluencia de la glándula nafta*
de la pell sobre el pronestie
retoza". El doctor Noguer
"Notes anatomo-patollegicgrea
crítica del tractament de la Pi
riasis".
Dijous, dia i de febrer, a di
galerita de set de la tarda, 114
grupacia Escolar de la rnalcid
Academia celebrara sessió des
tinca, en la que el doctor Nas
guer Moré dasenroUlara, el tema
"Reinfecció 1 superinfeecia sita.
lírica".

marca 'EL GALLO"
Pacarcu, Seriiiä I Valla

Balmes, 18, Barcelona
Ultimes creacions
Davant la Comissió de Fomant
han estat formulades les següents
mocions:
Del senyor 'Matons, perquè es
destinin 2.000 pessetes a Papariament deis jardins del Pare da
la Ciutadella en el tros dí Palau
de la Fira de Mostres; altres
2.000 per a l'apariament de Peafermat del carrer de Barceló
altres de la barriada de la Barcaloneta i ap egue s'instal.lin dos
focos electriques a l'entrada deil
Cementeri del SO., i perquä es
procedeixi a l'empedrat dcii carrer de Muntaner en el trajacte
conegut abona pel carrer de la
Gelatina.
Del senyor Gararach perquè es
destinin 2.000 pessetes a la urbanització de renereuarnent dts1
carrer de Vilapiscina amb cii passeig de Fabra i Puig, i altres
2000
. a la conscrvació Lafermats
de carrers del distrite nove.
Del senyor Nonell parqué es
prooadeixi a nombrar el earrer
de Jordà entre les do Providencia i Font Castellana.
cié ruina en sin_
i3A TEME agrnini extra. Gran
assortit a preus de fábrica.
Cobarde taula-metall blano
Llorens Gima. Rambla Flora, 30.

El Foment de la Cria del Ganad
ri ha organitzat, com cada any,
una exposició de canaricultura a
l'hinvernade dell Pare, la qual
s'inaugurara el dia 2 de febrer,
havent-se conoadit valuosos premie «cena de distingits donants,
Per als millors eexmplars que es
presentin.
L'exposició estere oberta durant els dies 2, 3 i 4. L'entrada
será pública. A l'acte de la inauguració hi prendrä part l Chor
infantil Mossen Cinto,

81 u:en

11211 la

!Km

ELC AN 1 1 2

WAT

assageu-la i l'adoptareu

Rambla Flors 26,

leo

Maccearmarsoct

Acompanyats dl diputat I
Cortas En Manuel Girona, ahir sisitaran el alaalde ele presideala
de l'Ateneu i Coliservatori !paladina, canviant impressions Tee*
pecte al cuneen que aquellos en
titals es proposen donar aran.
memela a Barcelona.

JOB VILANOVA
i

Retrttats,
Dror.u n tz.rri'
e
1. „ot Ud
.,t2,11
' oein cir .tp
GeSemtur
an

Catarros,

ititn Tizsie,

Un cop feta la renovac:d reglanufe
täria 0e cärrecs, la Junta direciva

Cieeul Odontol agic de Catahmya ma 40dat constituida de la nsdent manad:
Presidant, N'Amar Pedra; Palde
sident, En Martí Planes; secretsri
govern, N'Antoni Verldaura: pereza
d'actea En Jmep Pons Cubillcs; -ny
sorer, En Josep arad': vor.als: En Ve
nuel Cobarsi, En Manuel Ras, Es Dr

mir Maten; vocal conservador del
set:, En Joco!) Alcana Espinet;

bibliotccari, En Josep Verdee.

Neri ca d'Oreeria
Artiolcs ¡er a encan ta 1 tac
Vendes al detall

Free: sensa eemrtelincra

4 - fetta!anissa -

No desitja ésser sempre el primer?
" la RON, OBRA P " mäquina repreauctIva etaerelca re;
a la contera:16 de postals easaleire. martons, e te. En dues horda riot fer vostè maleix 1.11C0 reproclueelons
d impreseura fotograstadors i a prou (non lude ecaninacic"
METRON, latnpa Cautrunia,

pre3eirldid

e

8

vorgs, 31 de ganar

de ip23
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Cronica de Cultura
,k l'Acade mia i Laboratori de
aencies Madtques de Catalunya
goa:estac a els dies 31 dee corara i 3 de febrer el alele de confe rencies sobre Física dels raigs
a a tärrec d'En Josap Grau, que
disertara sobre els punta se-

-marras bitalbgiques dels raigs
Radiotera pia de superficie i
profnadit at. Homogenització
ar maja de filtres. L'òptica aels
Rantgen, Hur prcapagació,
faaatat, etifusia, refi.xió, rebaje, refraccia, polariezacia i
difraccia. Acció Ilurniniseent deis
raiaa Rontgen. Radioroscapia.
Amos quimiqueo. Radiografia.
Efode s de mesura de la qualitat
j de la intensitat deis raigs X. El
altode d'absoreió. Eseade.e de duma. Matador d'ionitzaeia, fotogratia flurtamatrie i pel retina
easpeeiro metria dels raigs Rota-

reic

tnatitut fraaces
Denla dijous, 1 de febrera tinta Il a C a ll'hatitut Francés
(Gansea de Gente 338), trua conferencia pe:hile:1 a caree del: diautor de resmentat Institut, En
a j. A. Bertrand, dasenrolllant
t! tema: F. Mistral et las mieles da Filibrige".

Inauguraoló cle curs
Pacas passat celebrà al ser.
mtatge social la Soaielat madirafarmacautica de Sant Cosme i
bat Damià, el solamnial arte de
a sesea) inaugural deis euro de
02 a 1923.
Oacrt l'acta pel president de
carporació. ea secretara genenl, deca er Egozeue i Juncadalla,
bel una memòria-resenya deis
tretalls pa/nata a cap durant el
au passat. i seguidament Vatalante numerara doctor Agustí
Gacia Die liegt un treball tituhi - La tarapeutica p21 SP,I en les'
alazana no tuberculosas", expoma alguns antecedents sobre
lieliceerapia j les tres elaeses
ins; calorífics, !luminosos i
teLne5, de que es compon i abra
lallurn del sol, cona agent tecaaria; Kplieä Ilurs j'alindan&
!arara d'aplieacida i ara/A cenguata ei lamentable espectacle
PS Ana a les nostres platpe cada latiu arnb el pretext de
retirar helioterapia, que as
er.rotilen escenas rana-irles
té la higiene i la moral.
ara' despras el canonge dneerFairra, demostrant els prinapiade la moral cristiana, çae
ti meae i sacerdot han de
Nabarlar junta per a un mateix
/presiden!, doctor Girara, en
Pajas paraules tancà Pacte,
latea In relleu la importänria
dei mate :r i ele fina de la sorPOradei, i després de donar los
krLes ats representants de las
eateritals, delegats de corporal:at eis que havien fet las de
laaeula, dedarä Libera el cura
051922 a 1923.
Universitat de Barcelona
II director general d'enseleuaa priniäria ordenà al goanudar de Lleyda que casi tolla
)13 adatas legals per obligar
fejuntanient de Serch (Lleyda)
1 donar Itrahitaetó deguda al
Matee de la poblada. En altres
gapiaiciuns deaestima la patita de la mestae.ssa del Patronal
Reig. Na Maria Ibero, la quid 501licitara la propietat del Garrea
lee exeraeix deaprés d'asser nutrenada niestressa en propietat
¡Sr via de concurs entre interina aizi com la pelada de N'Aneare Pian, sol.licitant l'escota
de enstix (Baleara), en lloc de
la ate li fou adjudicada pel reckr de la Universitat,
— 1 propasta del degà de la
l' a
eultat de Drei, el rector ha nozenat ajudanta auxiliare gratuita d 'aquesta als senynrs Ballaar C artioner, Tosop Maria Pi i

DEL MUNICIPI GOVERN
•-•nn•nn••••••n•n

Sunyer, Manuel Zendoya, Pere
Ribes, Josep Riera, Josep Maria
Pérez, Josep daria Giralt.
• ••
El rector de la Universitat ha
remas a l'inspector en cap d'ensenyament primari de Girona una
denúncia al mestre de Jusqueda,
i ha delegat al de Barcelona, senyor lbars, perquè el representi
el dia 2 del rTleS vinent al setè
aniversari de la fundada, de l'Acadamia Tornera
Rebé lea visites del director
de l'Escota Industrial de Tareassa, doctor Itiqualme i el P. Cirera.
Aquest darrer donarà una nonfcrancia al Parar/lar, el dia 6 de
febrer, a les sis de la tarda, sobre
I— Ensenyarnent universitari a
l'India".
Auxiliarla vacant
L'Escala d'Engiayers Industrials convoca un concurs per al
proveIment d'una auxiliaria adracrita a les assignatures de Teoria especial i general de les mà quince, gratificada amb 2,000
pesaelas anyals. Els aspirante cal
que s'adrecin al director de l'Escola amb ele documents nacescarie, abans de quitare dies.
També ha d'asser proveida una
auxiliarla de Física Industria/
(Color i atrita 2,000
pessetes anyals, en les mateices condicions esmentatics.
Conferencia a Sfil-ta Joana
D'acord arnh la Comissió de

Cultura, el dia 19 del coreara el
dador Turra, director del laboratori microbielagic municipal,
va donar a "Vil.la Joana" la seva
anunciada conferancia referent a
la "Crítica de la Psicologia experimental". En ella. desprds de
traçar amb vigorosos ratlles els
moments inicials de l'experimen-

tada palcolagica i seguir il.lustrant amb comentada rotunda
les divers etapas de dita danda, a través dele segles, d les
diversas escales, es va cenyir al
nioment actual per precisar els
limita de la seva actuació al laboratori. La concurrència va es -

ser distingida i numerosa. Els
aplaudiments i felicitacions, era_
SIVPS.

A la mateixa Institució Municipal va dissertar el divendres
passat la senyoreta Maria Noguer sobre les sa yas impressions
en la visita realitzada a les Escotes de Sords-Muts de París. Va
ésser un tac/ira( discret i dar
que va meraixer les feliaitacions
die tots els asaistents.
Assoolació Protectora de
PErasenyanaa Catalana
1
En el darrer Consell directiu
de l'Associaeiú Protectora d3
PEnsenyanya Catalana es va
concadir als senyors Josep Canela i Francesa Talens diplomes
de cooperada pel gran nombre
de socis Que han aconseguit 1
per d'entusiasta propaganda que
realitzen de la seria obra i agente
efusivameat al sanean' Antoni Sala el noble gest de donar un
Concert per fundar el Premi Antoni Sala, el qual s'efectuà al
teatre del Tívoli el dia 7 de gener, cona tantbd el seu acompanyant, el pianista Pera Vallritiara, per haver cedit eia seus honorario,
La Societat Catalana de
Filosofia

Sota la presidencia del doctor
Turró va constituir-se a l'Institut d'Eatudis Catalans la Sociotat Catalana de Filosofia, composta pela senyors Josep Maria
L'oyera, canonge; doctor dun
liareis Carreras!, don J. Serra i
Hunter, don G. Dwelshauvers,
Alexandre Gala Josep Maria Capdevila i Pece Maria Bordoy i Torrents. Fou elegit president el
doctor Llevara i designat com a
secretara el senyor Bordoy Torrente.

Si respiritis

vacant
con una
L'Ajuntament ha acordat proe
vela mitjataant concurs, la platea
de director de les Errantes de Ceca,2ft
fiord-muta 1 deficiente 1 laboraEN LA BOCA
toris anexes datada anda l'haver
preservaréis
anyal de 4.500 peaisetee.
del FRIO, de la HUMEDAD,
Per a prendara part en ele cande lee MIORORIOS.
eara es requeaeix esser espanyol,
Las emanaciones antisépticas aleaste maravilloso
no tenia mas de 45 anys, trobarproducto impregnaran los recodos mäs inaccesso al correa t amb l'obligada del
'libias de la Garganta, de los g ranules, de los fithaemai,
servei militar, conaixer
5, los haran reíretotatios ä toda congestiam,
català per parlar-lo i escriure'l
t toda 1i:d'amación, ä toda contagio.
i posseir el títol de doctor i
Nata, ASULTOS, ANOIA1403
cendal. en Medicina. Els concurProcurao4 en seguida,
sants presentaran Lamba els lama
Tened siempre el mcino
baila que hagin publicat o imguiri manuaerits sobre matarles
LAS VERDADERAS
relacionadas amb el arree i una
retada aela treballa o missions
que haguesain realitzat en Instila
aliC CC urden miamente en CAJAS
dores d'Ensenyament o en Cenllevando ea la tapa el nombro
tres d'Investigacions similars.
.
El termini per presentan las
instancias ee el de deu sites natu rals.
te:
Deolarao16 de monumentetitat
Faarai-r
atoshol 5552
La Caixa allitua Popular ha
ass3
presenta:, pianola seLliattant de
.aa.:at-Gsout,
l'Ajuntameut el competent permis per construir una tasa de
caràcter monumental a la Gran
Via Laietana i carrer de la PlaLa nostra tasca litem da fer' tera.
44eien=217,411
de cara ar mar i d'esquena a l'Ebre, que prou ens parlen les nostres muntanyes i els nostres po/deis atarles i nostra gent fearenya.
Aval: Sana Pece Nolasc, confessar;
El senyor Danya ns dia.-ua que Tira i Ciru5, martirr, i Santa Marcela,
calia una torta depurada en el cidras.
Diumenge proppasisat, a les camp nacionalista. No ene fiem,
Quarenta Hoces: Avui. a la Reial Baonza del mata tingué Ilue al Cen- diu, d'aquells pels quals la poli- sílica de No5tra Dona de la Merca.—
tre Autonomista de Dependents tia ve a ésser una elasse de me- Flores d'exposieió: De dos quarts dc vuit
del Corriera i da la Indústria un retrata cotitzant-se els beneficia del matí a dos quarts dc sie dc la tard'aital o de tal paella sense mirar da.
mittag d'afirmada nacionalista
Cenfrn,ncia dr ziagaritracid de
i amb mires a la im-plantació de la importancia del fi que ens cal
les obres del Temple de le Sol'Eslai Cala% organitzat per la assolir.
En
alear-se
a
parlar
el
diputat
grada Familia.
Unió Catalanista i la Federada
a
cimas
En
Francesa
alada,
bata
Democràtica Nacionalista.
El din:arenga tingue Roe al Centre Cala
sala
retruny
dels
aplaudiments
La sala d'actes del Centre era
tólic de Sant Pan, al redirs de l'esilesia
plena a vessar. L'escenari -estava del pública
mile.nUria que puna aquesta dedicaciä,
Companya,
diu,
venim
avui
adornat amb banderas catalanes.
una conferencia de caient popular, deenrasar
la
tasca
preparatòria
per
preakiaocia
els
seOcupaeam .la
dicada al Temple en construcció de la
nyors Maciä, Roig i Pruma, Rte.. la implantació de l'Estat Català. Sagrada Familia. El conferenciant len
Tata estera aonvenauts que -per En Joan Martí Mullen, de la Junta de
na i Punta i Danyorn.
Ml senyor Ballestee fen la pre- arribarthi no podem pas seguir
coustrucció d'aquella gran clara.
un carril pla. Es quasi absurd el
sentada dels oradors.
A la consideració de l'auditori foren
creare quo Espanya resoldrà el prtsentats asís drin centenar de diapoTot segun pren la paraula
doctor Francesa Morttanyä, el noatre problema amb con'eardia. sireas. La conferqncia habia estar orraqual exposä el caire Iliberal que Sota nosaltres que l'hm le resol- nitzada per l'Asnal°W, de la Visita Dooreada el nacionalisme i que dre.
miciiihria de la Sacra Familia a la parQuan trobeu un amic pregunmolts obrera no saben acure.
róquia de Santa Madrona, cencerroDiu que no pedem pensar an la teu-li si dóna cabals per la causa guent-hi tl director i rector doctor Joan
anplantacid de l'Esta!. Catalia fins catalana (i per la nostra sosa Castellet, el vicari ~ab% Trinitat Prat
que tots els obrero de la nostra san ala diners destinata a fundar i abres °largues de tetes dues parróterra s'haain coovençut Que esolacs callanas, bibliatequee quien. La parróquia de Santa Madrona
aquest organisma és irania qua pi-aullara . ..catalanas. o de9linats a faré una visita col.lectiva a les obres
infondre Peaperit nacionalista al del Gran Temple el dia 2, festivitat de
es pot portar la Iliberlat.
la Marc de Deu de la Candelera, a les
Després s'aizeoa a parlar En poble amb tulles, perildies o alPene Manen el qual dirigint-se tres Mitjans). Si no destina una tres de la tarda.
La gealzda que assisti a l'acte sorti
a Pelamen jove Ii recomana el part deis seas cabals a la causa
mas ancas i radical nacionalisme da Catalunya o no eontribuiex ni meravellada dl be de Dau que repreper tal d'ésser digne d'arribar a morahnent, no li estrenyeu la mä, senta i ha de copsar el Temple de la .
Sagrada Familia el fonament acuradala consecucia de la República Ca- que no n'as digne.
Una torta ovació corona el par- ment lita:sic, de les padree, columnas,
talana,
Parlant del dilema d'"A B C", lament del senyor Maciä. Els al- voltes i portals, estenent la crea im pla
diu que ell triaria el ser ganaba tres eradons lamba foren malt terreny, per a enlairar-la després a 170
=tres Ialçada damunt de tots eL5 altres
I justifica aquesta tela que sem- aplaudit s.
Isi ncte finf arel" el eant de'"Els monuments, de lea més alles xemeneies,
bla paradoxa! amb Pespectarde
que actualment ofereixen les na- Se godrs" i visques a la Nació ca- de totes les cases i de tota la natal, perqu° tota la vicia familiar estigui sota
cidas sud-arnericenes i Es-panya. talana.
els braços de la tren, i porqué el resa les quals ara que et an lliures
••n•nnnn•n
plandor dc la aren sigui el desvassall de
Espanya anomena "germanas".
llum rnés gloriós de Barcelona, es conEl senyor Roig i Pruna desvertí en aspiració freturrosa.
peas d'un breu preàmbul, fa una
Eis claustres, els campanars, les torcritica deis procediment seguits
res i cimboris, els 03.5.8. 05 complemenpels regionalistas, dient que fortaris,
etc., tot prenia signiticació formaven la seva eeperanaa d'una
AUDIENCIA PROVINCIAL
mosissana al saber-se l'ideal de rancien"bien entendida" precisanmnt en
Afile rnatf a la &veló tercera va re- lacte que la el Temple, km prapia la
aquel' generad que havia fet fu-.
sellar el màrtir de la Indepen- prendre's la vista de In nansa per assas- vida del Temple i dedicant al Temple
rota la seca vida de rneslre de l.4,1
sinat contra Josep CerveliS Salvador i
dancia filipina, En J. Rizal.
Referint-se a certs pcafties ca- Manuel Martínez Castellanos. El banal magna.
talans i eapanyols, diu al poble va retirar l'acusació al Cervelló, nian , eLes darreres parattles del senyor Marque prengui exemple d'Abd-el- nlat-la «nitre el Martínez, 1ronuncinnt tí Manlleu foren de coneit a visitar el
Krim, qual per fer retornar un informe acusatiu contra el cautela.
Temple de tots, el temple del poble, el
A cuntinuaciú parlat el deferuor,
els presoners no s'ha fiat de potribut populor a Jesus Josep i Malítica i ha volgut la intervenció senyor . Casanova, resumint dospn6s , el ria.
pr,sident,
senyor
Espinar.
El
juras,
2
La conferincla fea alada atril end'un particular.
Seguidament fa ús de la pa-, continuacin, va emetre un verrlie din- tusiastes aplaudiments.
culpabilitat,
pel
que
la
Sala
va
atmal,:se
— El mes de febrer domani el senyor
nauta el senyor Riera i Punti, el
Martí Matlleu una últra conferencia,
qual fa una ampla apoeogaa del lliurement al .1,1artinds.
susprse
p.r
dedicada al Temple de la Sasrpona
ha
estat
Secció
tarnbe
A
la
veritable patriotisme, refujint
els equilibris dels qua sembla quarta segada la vista de la causa pei. grada Familia, al saló d'actes de rAcackrnia de la Joventut Católica.
voten mirar Catalunya i Espanya. 2S811.56iIIIII contra Josep

PASTILLA VALDA
os

PASTILLAS t'ALOA
VALDfi

e

Miting Naciona-

lista al Centre de

Noves religioses

Dependents

Crònica Judiciária

PEL.L.ETERIA

A
CORTS CATALANES, 624

RAMBLA CATALUNYA, 15
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Fi de temporada :: Grans rebaixes

DE DESCOMPTE
EN MIS ARTICLES CONFECCIONATS
1•111•ZISNISISIIINUNIIIZZINZE

EN

TOTES LES CONFECCIONES D'ARMINI I TOP
r 50 per

100 DE KEBAIXA

Exposició als aparadors d'articles de gran reclarn
P rimera

Itibrica a Espanya de curtits 1 tintoreria de pella fines'

Vlaltaa

conaura per oobrIr una

Ahir visitaren al governador:
El bisbe de la ami diJrgell, per

complementar-lo.
Lles juntes deis Gremi de Proa
veidors de Carns Bobines i Múe
tua de Proveidora de idead 1 CSI-:
brit, manifestant-li que per rnort
•^7.^n amb auto
PI Vetan obligas a augmentar,

.

.

Ja cana,

pel transport 1 pele descarre.
gadors.
De Sanitat
S'ha publicat una circular pre4
gala als agriculters que calla
tractar cientificament els remera,
Afegeix que s'ha de procurar
que no s'infiltri l'aigua, anua
nyan-los dels llocs on hi
aprop dipòsits d'aigua potable,
retejar sovint les quadres, proa
Legir-los ama, una capa de vega.,
tal do 10 a 15 ecratmetres
transportar els fems en carro
tatuada.

Secció Marítima
Moviment maritim
Valxalla entrat
Vapor espanyol "Ampurias",
de Tarragona, amb vi. Amarra:
moll d'Espanya NE. Consignataa
ri, Freixas.
Pailebot aspanyol "Joven Pera
quito", de Palamós, arda gärti4
ga general.
Yacht de recreo francés "Paya
de France", de Tänger, amb el
seu equip. Amarrat moll Bare
Mona N.
Llagut espanyol 'Rafael Roiga
da Viataroç, ami) garrotes.
Llagué aespanyal "Fernando
Gasset", de Ninaroa, amb garroa
res.
Llagut espanyol "Virgen del
Carmen Pastora", de Vinarog,
amb garrofes.
Vapor espanyel "Mallorca", de
Palma, arada cärrega general i
44 paseatgers. Amarrat mol! da
les Drassanes. Consignalari,
Companyia Transrnediterränia.
Va-por espanyol sTirso", da
Cartagena, amb càrrega general
i 43 passatgers. Amarrat moll
ellaspanya. Censignatara Fill de
Ramon A. Ramos.
Vapor damas "Enigheden", de
Troorn, amb baoallä. Amarrat
moll de Muralla. Consignatari,
Condeminas,
uaixe:1 3 despatxats
Pailebot espanyol "Mascota',
ancla cärraga generad, cap a Mà haga.
Goleta espanyola "Esperanza",
amb càrrega general, cap a Ala,
cant.
Pailebot espanyol "Trinidad
Concepción", amb ciment, cap a
Valancia.
Vaixells sortItS
Vapor italiä "San Agostino",
amb eärrega general i trànsit,
cap a Oporto i escales.
Vapor espanyol "Anapurdan",
amb cärrega general, cap a Gia
jon i escales.
Vapor noruec "Facto", en llasts
cap a Valrncia.
Vapor finlandès "Suomen Nei‘
to", de tränsit, cap a Burriana.
Vapor americà "Jomar", dq

4,.

transa, cap a Cartagena.
Fábrica de Precintes ettäMICS
'

Rajcles de Valencia 1 artl.
cles de construcció

Casimir Vi cens
Despatx: Tallare, 72

Telefon A. 6090
Fabrica: Cerner Benavent (pr6
xlm a la Travessera da Sana)

BARCELONA
nnnnn111n•nn

I teressa
I

Les

existències de calçat de la fàbrica

SIMON iC.a
al DETALL i als baixos
preus amb què han estat valorades en
fer ¡inventan
les vendrern

Ni abans de la guerra havia venut
mai ningú a tan baixos preus
LLULL, 21

(Darrera el Parc)

•

•

LA PUBLICITAT

ESPECTACLES
•••TEATRES---

Teatre

NO Romea

Teatre Victòria

MISS VENUS

Dama, dijous. tarda, a les II
cine:
cspectacle per a infants
- pastorees, ab la arritls
bada deis Reis il - Orient, qu e *.
obsequiaran loL,1 la gen!
calamenuda. Nit,
itlati de feliz i co trena de la eor,idia ole Ale xandre P. Marisiany, La ri- t
guasa da Limo:lides

terSzPsetenetrzete'r-rer'elPireert":
------,art:azitom.-.‘tszr.m.:messmer.td
0
FI
Teatre Cli:-.1:i.:
N
3 ---- CV
2
Broa cempanyia draarmr'-a
•
Castellana

12

ra3....aS-crns'Arics

e

GRAN TEATRE DEL LICLI
Arad, 44 de proptetat t abo,nararnt.

▪ quaa de don. La nava (nora en dos
un velen 1 apilar, del mestre Mas
•
Echillinos . 111anna Lisa . , proa:ni-Id part

els celebrats armisres sanyores llar-orca,
111arrhar. Cuerrieri i Luce!, I senyors
be-7111111. Rode I lIozike. DIrlgir l'orquestra
l'autor de la asaetea Max Schillin gs. -Tierna, 5 del gra len« carta Ilaeket, arob
l'apera ilm alanon", prenent-hl part la celebrada smaran Drildassarre Tedosehi i se— Mi:cane 5 .
nyars minirardini 1
tarda, última representació de "Mona&
Lisa". — La setmaza (pie, .Tristan e
balda".

a Viciar llago, Juan tiatjean o

I.03

O Miserables, crencha del primor ac• lar senyor Rolas. — /huna, (Mota, ri'ml
EJ p it: El famas drama saeta' en cale
N ocies, Les malos pastoras. — Die• nahte, Ma;dalcno la mujer aaül-

El

e tera.

u

tgiealageNesiaaijisaeiiii3Lie

Diaria-Argentina-Excelsior
Avui, dimecres, Ziska, 2; Lad de !a sort, El secrat dei princep XlflÒS, Doblo suicidi.
vi

1'e2tres Triorni i Marina
diniecres, La verga de Ion
rosas, Grairat de pdons, Ziska,
pitllera jiii-nada; La toldilla curta, Els pä7les de l'amor, quarta
jornada.
iniallatrizmittisemetiriteeesti
• KURSAAL t'61

111sCEDDeNDagrastervamete
ra

N

•
• ryd7r;
T11
:E

1610E

m*ranavanannagrinwanza

Companyia de comedia

QUELL - TUDELA - AS- Er.
QUERINO - CORTES

Tivon

II Avui, dimecres, de sis a vuit,
t1 es despatxaran butaques
numeradas per a la sessió
o especial da divendres, fas• tivitat de la Candelera._
gDissabte, estrena de l'emo• cionant pel.lícula "Un:verSi sal":

LA TEMPESTA

•

DIUM0U2SOLIDIENZEIBIZBEED

pectacle

cinc, popelar:

•a Gran Teatre Comía' i
a111 Gran Cinema Bohemia

Hilij
a los deu:

z

MI COMPAÑERO EL
L.,%DRON

primera del Ballet de gran
esputada

I3

LEUILiligaBrill181812412122111211311

Teilre

flovelais

41

a

•

a

Prejeceiö de les celebres O
peldicules

•

2

Temperada de Cuaresma. Cuaconcerts pel genial pianista Emil Sauer. Dies 22, nit;
25, tarda i 28 nit de labrar i 3
de mare, ait. Queda (len l'abonament. Als senyors abonats a
la present temporada d'òpera
se'ls reservaran les sayas localitats fine al dia 4 de febrer.

Monumenfol -Padri-Walkyci3

L,.

Company;a de vodevil I grane
espectacles
PEA

•

:

•

gi

e,

I
;

SI1NTPERE

qultrac vertigines, En vsea de

Avul, T'aceres, tarde, a les cinc, 11!
Grandirís programa d'atracelons. —
Mojaren; de notables pel.11culos.
gimnastas; Solide Mirarla', bailarina; Sanar Lata Trio,
balls I «loases de les Illes Ilawall.
1,a gentil caneenctIsta
Ele 'Modus,

Gran Teatre Espanyol
1

PAQUITA

gg

Ig

ort,s •
111
111.1111151111115/111121•Ellertniell
trena del vodevil en tres
lApreta... Currutaco!

Teatre Nou—
zspectaeles Empresa Fraga S. A,
Oimpanyla argentina
MMO - ALIPPI

Avui, dimecres, tarda, a les
'cinc, gran moda, i nit, a les don,
especial. 1, Los dientes del pe-

•

1

•

PILAR ALONSO

Amics de la Música
Avui, (Hincares, a dos quari a de
deu nit:

QUARTET WENDUNG
amb la rooperacid da! pianista

Arta!, grasa debuts 1 cl gran Bol▪

• • CONCERTS • •

CONCEI1T PEL

Dama, dijous, reaparialia

,

g

blanc.
Nata: Al Chas ma pana,
en flor lle la ser.e Eta »eso de l'a- e
mor es proJeetara la primera Ji-r111_ rada de L'enigma d'un precie ct! labre. Dama, dijoris, astrena d'Ele 27
▪ parias de lamer 16 Jornada), Del in
31 ale al pintat, per Dourclas Vals- n.
lianks. La venjança de l'homo
▪ blanc, por Antoni Moreno, I ala-.
111

e•••3

•

FREGOLI EMPRESARI
•

go

411••••n•nn•.•••n•n•••••2e1M

ARROYO

Marca Fregoli, Fraga aMb el seu
rapertOrl. Presentació de nombrosos Upes en VapropOsit

as

N

a aulrefilellillill22112•21:2122811122
•

I»
ASSUMPCIO CASALS
Avul, clanerres, 3 1 genero . Tarda, ill
a les cinc. Vermut popular artls- Li
tic. Estrada I butaca una passeta.
L'Obra del dia, A l'ombra de /don- e
Jura. hit, a les deu, :nauta I condeicorata. — Denla, dijous, tardr,
Noves I valle' tampteciona de Sant g
Pare. — Nit, Cornuta I candiles- .
rata. — Dissabte, 3 febrer, MI, ea-

50111, diaseares, Ele darles de laIrise (5 Jornada), La in0 00ent atenForce contra forea, Vlator
prIncep do Gales a Australia, Tri-

tura,

el

Collsou de varletats

TEATRE NOVETATS

ALFRED HOEN

aricaraeme

Mll ill rdi,

Una sokre•alimentacinn a tiempo

Te). 2)1-6

evitara los funestos estragos de
(.11 la anemia o ilospsto,
\
L

i3ARCELONA

\
a
11}/ ' CAUNE LiQUIM
del Cr. VALDÉS GAP.CiA de 'tuteen
es ol mäzimam de la nutrición, el 11
i creador do tuerzas mis poderoso.
!ti
iTÖMELA VD. Tt
A TIEMPO! ti

-J.161321111111M=9:118112E.

BARRER DA

1

en el ncio de 56010 los primires
'intimas de abzEmlente.

)
,d

contenint 50,000 litres
d'aigua, instal.lada expressament a la

Diuni,rige, 4 de febrer

Servei espe-

cial efa Ro-

3

tels, Xalets i

De verta er todas las Farmacias y Centros
ticosj
Ji
de Espeel

!HALITA

Uniones I

PPEERR

AAR2IgEE3ITZNSI

Xapa ondulada CAN ALETA
«131.1.33»31111.3

TAMANYS: 114 D< 185 cm. i 75 < 120 cm. :-: PLAQUES de 40 ><
(0 cm. planes :-: XAPES "B" per a recobrIments; tamanys: 120
). 120 am., 120 190 cm. 1123 250 cm. URALITA, S.A.
Madrid-ValCncia-SeviIla-Lbeyda - Salamanca :-: DIPOSITS a totes
les ciutats Importants d'Espanya

CASA LENTBAL: Barcelona, Placa A. Lepez, 15 — Telefoa,

A:1-644 1 A. 848. krcelona

,i• .

1

asteelneerreeeeemeeensn

Companyia Trasananhca

Serves ðe

LIMAS dt LES ANTILLES, MEXIC, NOVA YORK I COSTAFIRME
El vapor MONTEVIDEO sortira el 23 de febrer de Barcelo na, el 24 de Valencia, el 26 de

Mälaga i el 28 de Cadiz, cap a Nova York, Ra yana. Veracruz i Puerto Méjico.
El vapor ALFONSO XII, s ortinà el 17 de febrer de Bilbao, el 19 de Santander, el 20 da
Gijón i el 21 de Cort'--ya, cap a l'Havana i Veracruz. Admet cärrega i panatge per a costafirme
Pacific, anib trasboil a rHavana.
El vapor P. DE SATRUSTEOUI sortirà el dia 10 de febrer de Barcelona, 1'11 de València,' el
13 de Màlaga i el 15 de Cadiz, cap a Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma,
Puerto Rico, Ilavana, Colón, Sabanilla, Curaçao, Puerto Cabello i la Guayra. a 'admet càrrega i
salga amb traobord a Veracruz.

LINIA DE BUENOS AIRES

El vapor INFANTA ISABEL DE BORBCN sortit el 4 de febrer de Barcelona, el 5 de 5fä'4
laga i el 7 de Cädiz per a Santa Cruz de Tenerife, Montevideo i Bumr,s Aires ,
LINIA DE FILIPINER
El vapor ISLA DE PANAY sortirà de C:ädiz el dia 16 de febrer, de Cartagena el 17, de S'ab
lencia el 18 i de Barcelona al 22 cap a Port-Said, Colombo, Singapoore i Manila, admetent pase
salgo i càrrega ‚per als dits porte i per a altres indrets amb els quals hi ha establerts servc-,
regulars des deis porto d'escala abans anomenats.
LIANA DE FERNANDO

POO

El vapor CIUDAD DE CADIZ sortirà de Barcelona el dia 15 de febrer, de València el 16,
d'Alacant i Cartagena el 17 i el 20 de Cädiz, cap a Las Palmas, Santa Cruz do Tenerife, Santa
Cruz de la Palma, i les allres escales intermèdies i Fernando Pelo.
Ultra els indicats serveis, la Companyia Transattäntica té estahlerts els especials dels porta del
Mediterrani a Nova York, porte del Cantabrie a Nova York i la Unja de Barcelona a Filipinas, les sors
tides deis quals no són fixes i s'anunciaran oportunament a cada viatge.
Aquests vapors admeten eärrega en les condiciona mas favorables i rassalgers, ala qualS
la Companyia denla allotjamentrnolt cómodo i tracte esmerat, com ha acreditat en el seu dilatat
eervei. Tots els v apors tenen telegrafia senas fils.

Lee (C)

X-ra A&

Plagues de

40x 40

cm.

Ptes. 5 . 05 art.

PER A TEULADES
Materials armats ab amiant exc!usivament

JOSEP ESTEVA i Cia.
Portal de l'Ange/, 1 i 3, pral. N Telefoi 3344.A
Fàbrica

a

nArtcEzoNA

Sarrià
reelelreelMIMIffl

alielereeeiraaraelareetrese

Ileeteenanewrererniffleteeer

Vermouth "AQUILA R
.333,33,...333313..,3,333333S,

ro se dzIe dobIlltar. Repangaso

pels 30 ossos nedadors

leleeleMelaneeleeise

Planas
ondulada de
3 e0a7 5 cm.
Ftes. 7•50m.2

Vult elegants halls de dIsfres.
sea, Audgemma - Cariad6. — Dis,ante, 3 de febrer,
BALL BLAU
El dia 8 de febrer, a dos guilda
de quatre de la tarda: Oran Ccr.

1eillemeeemeepse_seneeeeredere-verr-searearaele-YeAreceee,

Despatx i
magalzem:

Gran
ESCENA AQUATICA
Original TOBOGAN

der.

5inaulanaatasaannanaaa9

Ii

fi

SENSE Nora

egze.21moriumalanuminde)

ELIDSRADO

munalitimisanómom000n

L'HO M E

P123 Z21121111111111111111111201Nri

ataawasemaialineaticamingas

o

111
15 11231
learquLts del Duero

teresant furn Csvallor d'indinstria

Molt aviat detalls

M'e grano

Edificis Reforma

1 3 ten

CIEC LW93"611•72

U
Programes extraordinaria
M'un Triares, larda 1 nit. la •
_
• pt.mieula InStrUctiva La caça de l'oe •
brazo, la cefalea Triquitrac, la CCmedia Harold, comediant,
cele- a
Icl bre artista EL de les ulleras, FM- ri

2121211122112222.2.21822a2
GRAN TEATRE DEL LICEU

Nit, a les dcu —

▪
•

a

rica

lo

bailado arnb assisrenela o
osase. Rae, Palita, 43 Icr,

rreSI04;eas-Asalz2.26
• Furnacim •

l

Cada dia

!llatinee a dos quarts de 5

▪ AristocratIquea 'misiona &Mastique

•

que han obtingut immens
exit a tot Europa i Ame-

En torre a floria

1 UN!

naMW

Denla, diJaus, gratis estrenes.

colossal peinar/la alemanya de se- le
rs
▪ ne, de la casa U. F. A.

farN MINSI

141111

offlassessimm

per aspan, primera Jornada de la

La prohinicio" n el

ST, aespeil.

PARADELL

A DEU a Barcelona

aniaananuaanananiamaii

brer

Aran, ¡lineares, 31 minar 11123. Tarda,
a /es cinc. lIlI, a les (lee.
Antopernitimea funcione de la temporada
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Programa: Quintet op. 44, Schumann; quartet dese, Beethoven;

tarnen Infantil de Vestits
Localitats: Casa Aurigemma,
Fernando, 53, 1 a la taquilla del
teatro
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un acta, original de Robert L.
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