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La

sobrietat en rheroisrne

E Catelanierne tenia una tradició pacífica. De vegades havia
arrib at a les violeneles d'expressió i a les amenaces de daltabaix.
Pesó te" heló era purament verbal i !iterar:. Ningú no s'havia
seaginal l'espeetaele d'un alçament catalanista. Les agrupacions
fÎttltt gua i taven la possibilitat d'una apel.lació a la força
c:1 ucé tuse ilunyana eventualitat. El pacifieine catalanista, coli
era protekenat sovint despeetiVament pels adg:'. er:s. Alguna d'aquests afirmaven que els catalanistes són

m..ha d'hornea als quals es pot pegar impunement.
quant Lraps encit, la gent ja no acull anib una rialleta
es .3 les invoseielons a la torea rer part del Catalanisme. El
ie les joven puja arnb un estat d'esperit susceptible d'adquirir,
sas arreia, forma( Itero:si/es. Ele catalanistes i els anticataisrssee; parlen ara de las eventualitate bnliques en un to per' eeeent, series.
ee) ene desplau aeuest canvi rsicolópec. Ens desplau. aise5
se la manettesn de seerietat que mostren alguns catalanistes en
iseesar lee solueons heroiques. Seria deplorable que es creés una
nena de vanitat de catalanista valent. Na estaria bé que en arte
cles de perieclie i en discursos de miting s'adoptessin actitnds
/sesea expreesives. El bon heroi és silencies. No li agrada el paree' mesen del set: coratge i de lee seves tetes, sobretot quan aquesar encera han de venir. L ' eXCéS de verbalisme behlic dóna una
impressió totaiment contrieria a la que ea vol donar.

Hi ha sentlmentS que s'han de tenir ben reclosos al fons del

* ces' No convj! que s'esbravin en paratiles. I menys convé encara
cre aquestes paraules siguin dites en veu alta davant dels encimes. O be aque3ts eecoltee, i s'aprofiten de la locuacitat inoportuna, o be no en fan cas, i aixd demostrarla que no tetona en gaire

apeen i la l'orca clels que amenacen. Es més convenice.t, i més correcta l'actitud deis que renuncien a espeterrar el públic amb scroll
de tirabais i trompetes i treballen sUenciosament en la preparació
de l'esperit públic de Catalunya.
Thiguem compte a no crear una mona de militarisme nacionali:sta. Na estaria bé que s'escampés entre els patriotes el parer
deis que ja no donen cap importancia als llibres, ni als versos,
ni als discursos, ni ala articles, ni a -cap de les obres de cultura
i de proselitisme, i que només confien en el fusell. Volem creure
que l'optimisme d'aquests patriotes esta justificat. Perú' encara
que ha estés, més valdría abstenir-se de manifestacions externes

que podrien eseser preses per una fatxenderia de sergent.
La gran guerra va demostrar que els hornee de temperarast pacífie, d'aficions tranquillos i de sobrietat verbal, eren,
arribada l'hora, tant valents com els altres, i de vegades més
ralents i tot. Hi ha qualitats de l'home que no es veuen bé fins
que es posen a prova. En tot cas, no és recomanable el fer ostentses15 -imir- endavant de deterr inedes q ualitats. •
•
- Si per Cata l unya arribés l'hora del sacrifIct
berüfe, tenim fe
ece els catalana es mostrarien dignes de llur passat i de
llur ideal.
erre d'aquest heroisme no se n'ha de fer tet espectacle ni un
seinci. No sen valents tots els que s'ho ditien o s'ho pensen.
Melle que no s'ho diuen, i que potser elle mateixos no s'ho penscn,

lo serien en el moment necessari.
D'altra banda, no havem de fer de la valentia física un objecte
de culte exclusiu, Abcó Unta caure en un militarisme inacceptableQtin els fusells aconsegueixen la victória d'una causa, és que la
intellighcia ha preparat aquesta victétria. L'heroisme catala ha
d'esser sobri i modest. No ti escauen els mita de caserna ni l'acomparyament de les xarangues.

Full de dietari LA POLITICA
coniraofensiva

La
Conferencia d'En Fabra-Ribas a Maid& conferencia d'En Fabra-Ribas a
hrealona; conferencia del comte de
Sitia Maria de Pomés a Madrid... Ens
tataria de creme que totes aquestes
trn ferncies--i d'altres que segurarnent
tit dran—no obeeixin a la mateixa con-

rign.

T ant-se-val. Aquesta circumstància no

6 proa per a llevar-los llur valor pintoresca, única que cris sembla digna de

a:mentad.
Aixi que el senyor Falca-Ribas, en
re cordi de la seva oració de l'Ateneu,
la manifestar que feia vuit anys que no
!aria parat en catalá, que feia vuit anys
Pc havia perdut el contacte amb l'evo-

liad') catalana, ja Ii podricm hacer dit:

-Ale shores, plegueu. Es evident que no
ton tixtu la realitat o que coneixeu una
tealitat morta i enterrada. Si us beu ca
lat de parlar catará durant veis anys,Cl) poden estar tota la vida.
Para exagerar dir que ens ha fet malicia de vence el scnyor comte de Santa karia de P011/4 a la tribuna de
de Madrid. lii ha bornes qtte ells
'O s san un argument. El comte n'és
„ • Es possible que els espanytds intelaita que l'han sentit hagin pogut ente acar alguna de les raons que ens col1,7Itten a l'altra banda de la barricada
'Me hag in experim-ntat una mica de
mal estar veient Ilurs armes en mans de
lunhlant palarn.
latas arme? Vet aci que no
sabana
6 be d, /ni «ni les armes
que esgrimta el senyor t'unta al
palenc de l'Atet. Les seves escomeses no s'adrcaa'el, a l na cionalisme catea, siu6 a tots
nacia nalitmes. L'afany de negar el
ere dret el dula incatitament a mear
tl.dret qualsevol nació, i, en cense;be
stia, el de la seva Espanya.
e,Ouan el sen yor comteaclama
exclama:• "Tots
naCvm alums són buits o merinakt,! " sen tencia contra tothom contra
i contra francesas,
COntra Ca -ldosi
centra irlandesas.
1 ,4 se n 'adema? O 'saber tren qua la
m'a d'espa nyolitzar Catalunya na
ea
moa. feina naci
onalista i nacionalista ira/1. 1..141a: es a dir, naci pnaliita de la

klotr Mena?

Garles Soldevila

L'ORCANITZACIO DEL DISTRICTE VUITE
La reunió calebradu fels sccis d'Acció Catalana rrsidents al districte
d'apesta eiutat, no cedi a les anterior:
ni en entusiasme ni en eficócia.
l'objecte d'endegar complidament
Porgnitsu-i so. projecte, es namens)
corresponent Comissij, la qual ha commcat ja els treballs de cercar local,
adhesions, de., etc.
Per a donar cumple traque:Ves acstions, avui, a les deu del ves/'re hi ha:r
ra ama reunió, de cardeter general, als
baixos de la Granja Royal Yolanda
(Salm-du, 102).
LA CONTESTA DE... ALBACETE
Encara que A B C plantejava el seo
famós dilema als catalans, uns senyars
d'Albacete s'han cregut en el delire de
dir-hi la seva i airO ho han fet, contestan, amb el scgiient telegrama;
" Albacete—Un grupo de españoles,
avergonzados de la actuación catalanista, pide se la responda, separando de la

Patria a sus enemigos. Hermanas, nunca."
Com es ;Ves, aquests españoles han
arribas a la mateisa conclusió que la
prymsa nacionalista catalana. Qui ha baria de dir! Tan que semblava que no
aconseguiriem entendre'ns ‚naif
" K ATA L UN A ESPERA NTISTO"
La revista daquest nom anutscia, en
el aro clarrer número, que en enclavan'
publicara articles en estala, per creare

que la inserció d'articics de propaganda
en la nostra (lengua nacional osdevé
cada die mes convenient.
Ben Jet.
LA CONFERENCIA D'EN
BARBE Y A L'ATENEIJ
OBRER DEL DISTRICTE II
La eonfereMeia que l'er-tinent
rolde senyor Barbo, havia de donor en
aquesta emitas sobre el terna "L'actuari,5
nacionalista a l'A juntament (le Barcelona.—L'obra de la Comissió de Cultura",
s'Isa hagut de suspendre per malaltia del
can f ereneianl.
Airí que el mayor' Barbey es (t'Al
r ‘-stablert de la seva malaltia es fixard
la dala de la conferència.

8 de febrer de 1923
ffleattiadeed6384;

L'Art,

la Critica i

l'Estètica d'avui
Un dels artistes i &llora orine de mes
representada /inri dia. En Maurici Denla, publicá Fan}, pastat son 'libre Noueelles Thaories (Ranart et Watelin Cid.
Parta.), enrollani del que en Iftle.
editat per la BiWiothhue de "L'Orca,
den!" talaba a Parta, amb el atol de
l'hories. La publicaci6 d'un d'aquests
llibres de critica d'En Denis sempre fou
eensacional; aquel autor passa per un
dels malora esteticiates, per (trine inairmacitaaim i intel.ligent sobremanera i partienlarrnent per pontlfax del Simbolisme
o Sintatiune, escola codificadora i desenronladora deis principia d'En Gauguin
del Prituiticisme ,que es tant com dir rescola mere cte l'avantguardisme actual en
les arta plàstiques.
Fet simptomätie que enregistrarem
en el neta libre d'En hl. DPUIS es la retractada mas o menys radical ve hl fa
de les tenriee simboEstes i priminvistes,
defent tot rembalurn de raonarnents que
en gran part omplien reinterier !libre
Théories. A mas d'aquesta retractada,
ben erplleita, es Ilezeiren a les Nona-elles Thaerira diversos elogio de rimaressioniame.
Cap a les Fit'Ve11 velleses en M. Penis
es tren la bena deis ulls i guaitant C caml reeorregut s'adona que Os un renal
errat ; el pintor-edite voldria tornar enrera en cerca del bus camf, pera la sera
desorientada, es tan gran, o mejor, ara
en la vencen experimentada que en la I.>
ventuteixelabrada. Aleteare tenia el
dogma simbolista, la enteriza, al voltant
de la qual hi bandean tot un cisterna ornamental do quasi filoaofia, tot un sistema d'erras i pampellugues, pera, a la fi,
un sistema. Ara en voler seguir usufructuant el seu paper pontifical, el nostre definidor ea traba perrlut, groteseament exhausta. Vol acollir-se al Realisme 1 fa grana bocados de la pintura art
d'imitaci4. Vol, a l'enema, no abandonar
del tot el slinbolisme i les necea seqaeles
infantilistea, salvatgistes i decoratives i Pa
fa una garbuixos que fan tremolar ele
trespols. I a tot alza ea contradiu, l ea
fa un evangeli de guatee mota que hagi
Pagan die , Pourain o lugre, a cau en peticiorra dé principi, i elogia l'impre_ssioniarne amb tole els Roes corneas tie la imcomprensiG, aquella mateixa incomprensi6 1 aquella mateiros noca cumula que
Perviven per comaatae recata de Baria.
nolles.
En Mauriei lavan, patear, (aun lote
lea ge neraeions d'artistes, erftie i d'estethistes que coa han p re mdit mal ele que
ens san contemporaols, del detecte d'una
involuntária Ilmicacia o especialització.
Iaartiata erina es refia rnasza de les seITS intuieiona i no es vol, per tant, cremar los celles en reapecularie enanca.
L'esteticista no e cren pes oblizat a educar la sensibilitat premia en relució atub
l'art o les arta de signifionebs de les
quals velen estudiar. I niat veiem artlste cona Maurici Denla, cual Andreu rarote i tants d'altres que tat Ilucant-hi de
Sant en tant no arrilam mal a tenir una
visió simple i total del fattamen estetie
i es perla en divagacions, n aternboliquen
en volee mordicar incongrnanclea, o be,
ço que eß pitjor, s'esearrassen destronestament volent fer coincidir la veritat estatien amb Hura conveniandes 1 ventea passions. Aix6 li pasas al metete Denia en suposar que tetes les ()calicata, que
han saese jat tan desaslroanment la pseudo eatatica dels tenme actuals san producto de la Democràcia: "De tot aixa
ens ea guarirem a foral( de seny.
Rousseau vol que l'Emili rnateix, elector
fnoompetent, perd, naturalment,
ble, tal que ru'improvitzi diplo mátic i
legislador, que jo ilecideixl sobiranament
de la política interior i exterior del mes
pats!"....!
D'altra banda, els muleta pateticiales
se'us presenten quasi sempre tan maneats
do sensibil:tat artfstiea, es delaten tau pegata per a la fruiciú ile l'art en ola exemples que pateen per aelarlr Ilur dialéctica
que el ledor artfstirmrivet sensible ne
aent p or Carca perplex davant de lea mes
Iluminase I profundes empeculaeiona d'aquesta juatament venerats moslrea de
Alegim a aquesta limitada
renfarfoc, tt confuitió i complicada endiabladas de la majoria dels esteticistas i
alelares tal cegada No muna absoldro
pie artiAbeieerlties de pecar d'eaquivament de la dialeetice. Tal cegada...
IL'Eattica moderna francesa ofereia
bastante auto,» no del tot insenaibles
les Bale Arta, alguna d'ella boa refi•
nata: ele l'authan, Lato, Gaultier, Berg.
I.alande, (luyan, etc., eón tumbé
grana i magnIfie estilistas, expositors
clars si eta comparem ala anglesoa, alemanys i al mallar Crece, sovint tambe
eaeriplor diàfan i mengtvol.
Agur a Catalunya ens hilaran de
planyer m/s fortament d'aquetes defl
ciències; tant la mitica cota reeasalasima . estética que aqul es ttairene laatelaen
deis mateixos mala, pera agreujats. Tal
regada la novella Societat de Filoenfia
que ha engendrat l'Inatitut d'Eatudls Catalana lii pool algun reme'. Dan ho (al.
al Iliiire d'En M. Denla que nasa ocupa
avul té tina aegona part no menya Interessant, la erial va dedicada a l'ah
religiös. Un altre dia la comentarem.

Joan Sacia

TALLERS D'IMPREMTA
CARRER DE BARB1RA, ti I 13.— TELE?. 131E
-41:115411~11butatualreaite:

Recordem el
LA GUERRA? gran—Bisbe
CRONIQUES DE POLONIA

L'artiele Si) del Tractat de Verselles din: "Alemanya renuncia,
a favor de les principals potencies aliades i associades, a tots
els drets i litols sobro els territoris compresos entre el mar

Bàltic, la nova frontera alemanya i la frontera antiga entre

Alemanya i Rússia.
Alemanya reconeixerä les disposicions que les principals potencies aliados i associades pecadran relativainent a aquesis larraoris, partieularmsnt pel que
OS refereix a la nacionalitat
Ilurs habilants."
Els territoris dels quals es
parla en aquest article formen
la regló de Momee Luid bältie que
constitueix actuahnent la (leesti6 política mas inquietant de Lote l'Europa Orienlal. El text
l'article 99 .del Tractat no conté
sine una solució negativa: la
renüncia d'Alemanya a la regle
de N'eme'. L'esdevenidor d'aquests territoris no fou saludonat a Versalles d'una manera positiva. En nom dele aliats les tropes franceses ocuparen la ciutat
de Memel i estaven esperan! la
situacie definitiva. L'estigueren
esperant durant molt de ternes.
Els anys que pasearen des
de la signatura del Tracias. de
Versalles Europa esteva preocupada per problemes internadonals d'una importäncia davant la
qual la qüestió d'un petit post
bältic no era més que una qüesti() d'infants.
Tot amb tot, ja l'any passat el
Censen d'Ambaixadors trobà el
Lampa suficient d'ocupar-se de
Memel. En eactualitat els treballs
del Consell es trobaven ja en un
estat que perrnetia de suposar
que la solució seria publicada
d'una setmana a raltra. Segons
els infeeines que arribaven de
Parle, aquesta soluei6 establia a
la regló de líeme), durant un pedude de
de temps de den a quince
anys, una administrarle internacional i concedia una serie de favors econòmics a Lituänia i Polenia, dues nacions quo tenien inlores en aconseguir un 'hure acces al port en qüestió.
Mentrestant, el din 12 de gemr els destaeaments lituana 00U-.
paren la ciutat. Es probable que
de part del Govern litnä no hi
hagi ni tan solament esforços un
seriosos per dissimular la vevital i pretondre (Ve el que ha
suceeit a Alertad no hagi estat
més que una ecce) espontània de
la poblad() i que el Govcrn se
n'hagi mantingut retret. Una serie d'indicis proven d'una manera incontestable que l'ocupació
n Memel s'ha efectuat en collaborad() amb les autoritats tituanes. Per?) la part que el (lovern littib ba pres en els sucees -,
sos de Mainel no té. cap importància. Amb mes o menys ajut
dels elements governamentals
D'Annunzio havia ocupat Fiurne i
Korfanty l'Alta Silesia. El "fait
accompli" s'ha comiden a Europa en un método polftic i seria
injust (le reprovar als lituana
porque recorrin a un mitjä quo
ja bavia servit a d'altres.
A més a mes, els aliste han demostrat en el cas de l'Alta Silesia,
que no estan disposats a reconelxer les solucions violentes i no
lii ha lampo' cap dubte que en la
qiiesti6 de Merad sabran fer vencer estipulacions del Traelat
de Versalles, aixt, es, les. disposinions de Hura delegats.
El mes importare deis suecassos de Mernel es el rnoment pol! tic en el qual es dosenrotllon.
Es innegable que l'acte deis lituana esta en connexió íntima
arel( l'ocupad() de la Ruhr i que
es inspirat pelo alemanys. Es la
valla tàctica alemanya d'intimidar Europa i d'amenaear-la amb
terribles complicacions polítiques en el cas que França inides
una política enérgica contra
d'ella. Fa uns anys que les tropas que el general Von Der Golfa
tenia a les provincias bàltiques
constituien una arnenaea contra
la severilat de les condicions de
pau. Ameras, quan es Mil d'actualitat la qüestió do les reparaeions, Berlin esteva manejant
amb insistencia el perill bolsovista que des de l'interior d'Alemanya havia d'estendre's a teta
Europa. I auf sempre. Ara lambe dositgen fer surtir a escena
un espeetre. Una nova guerra general--fan creure als ingenua—
amenaces Europa si Franca no
recula davant de l'ocupad() de la
Rular. I ja que la Resina soviética esta unida a Alemanya per
une aliança política, A Moscou

es r e presenta edil:linee-e una

Tot just tomate ds Sant 0114
gel (121 Valles, on tan enyorada
lou la aova dotes, i gran figura;
ton-ordern p istosarnent el gran
Bisbo, ara que s'escau (A sebe
aniversari del seu edificant trase
päs.
Recordem aquella superad() dei
tot elament terrenal, que en ek
doctor Torras tenia la gracia de
conservar - ne tole els mantisas f
ungir-los amb el suavíssim cris.*
nia pontifical, donant tot natural.*
ment ciutadania divina a l'animtll
eatallana. Per arribar a la transe
eendencia del sobrenatural, nOt
calla , al doctor Torras esvair ne
esventar cap cbes encisos de la
naturalesa.
Monarca espiritual de Catee'',
lunya li digueren nevosa de le
seva mort, i aquesta monarquia
espiritual continua regint els ese
perits mas selectas de la Pätria
i s'aferma cada dia inda entrel
l'embatol de les passions i le
cric:bina de les lluites. Com toill
els grans hornea m6.1 que me
els que han estat donats a pos&
bits en treball de plasmare6 pree
pia, Cl doctor Torras té una otee
eäcia póstuma superior a la que
assolf del sial vivent. Tota mattiefestaci6 catalana d'art cristià, dti;
pietat lilergica, d'apostollat alinde
rosivol i eficaç' esdevé esponeee
niament una rememoracid del

fundó teatral, un "impromptu",
en el qual els política boIxevistes
asseguren que va apropant-se
l'hora de la revolució mundial i
en el qual Trotski pronuncia el
seu inevitable discurs s vehement".
Polenia no es deixarä caigamai' por volles comédies. Cele es
que les • noticies alarmants che la
premsa alemanya i rueca impreesionaren la població. Cert es que
los mesures de precaució que les
autoritats militars poloneses havien pros inquietaren els eiutadatas i permetcren ces es p eculadore de volutes d'explotar la sitemió. Per() poc a poc retorna la
calma i l'equilibri. Es segur que
Polònia no intervindrä militarn'en', en la qüesti6 de Memel. Ele
diaris francesos que demanaven
que Polònia ajudes les tropes
aliades en Ilur actuació contra els
lituans , no es donen compte de
la situad() delicada que travessa
Polenia. Una nació militar de la
seva part provocaria una ecce)
anäloga de part, deis boIxevistes,
i a les hores, en efecto, una conflagració europea seria inevitable. Cal que Polònia evili tot el
que pogués constituir per als
seus veins un pretext d'intervence) o tan solarnent de protesta.
Solatnent una política prudent
(es a dir, pacifica) del Govern
polonés pot assegurar la pau a
l'Europa oriental. I ja que la pau
es lambe el que necessita la situació interior de Polönia, podem
tenir la seguretat que Varservia
farà lot el possible per evitar la
guerra. (Nomes una provocad()
vidria canviar la seva actitud.
T. Po/per

VARIA
LA DANSA I LA BOLI

loadora Duncan, la dansarina, está
casada amb Essenin, poeta rús, que no
és cap model de tendresa. Molt sovint
sent terribles rampells de calera.
No fa gaire, ca una recepció que danava la sera illustre mullen, Sergi Easenin, sentí una imperiosa necessitat de
boxejar. La primera víctima fou la mateixa Isadora que resulta anda da dos
olla de vellut.
Un abre poeta, rús també, peró jucu,
que ca trobava present, tingué (risa a
esquivar Os copa de puny. Al cap - deval' hom aconsegui calmar rabrivat Essenin, pecó la pobra Isadora va haver-se
de tancar un seguit de dies a les seves
habitacions; els ulls, d'un vellut negrissim, no permetent-li de compareixen en

La situació a Europa
La campanya menada a la
Ruhr pel canceller Curo i pol ministre de Finanoes alemany Hermete ha produit algun efecte entro els funcionaria. Eis allats,
per aexe, no es deixen intimidar,
1 els generals trancaseis ostan
disposats, en cas neoessarl, a
substituir tots els ferrovlaris de
les saraos rhenanes I de la Ruhr.
Per altra tanda el Oovern alemany porta a cap al territori no
ocupa t una campanya sentimental d'Infundia 1 noticies d'horrors comesos per les tropes d'oaupad&
La qüestió d'Orlent ha entrat
on un período d'incubad& Los
delegaelona han marxat, Peeä a
la Oonferenola de Lausana hl
quedaran delegats cocundarls
que mantindran el caliu . Ismet
PaIxa ha anat a Angora per consultar sobre la signatura.
El Govern anglas no vol decidir res per ara 1 es reserva tot
optimlame.
Mentrestant, eis turcs han Intimat als allats perqud retlrin els
vaIxelle de guerra d'Esmirna.
París I Londres s'han posat, por&
d'acord per resistir a tota impoMeló.
Grecia dcmana sigui a la Petlta
Entena pel Ct1.9 d'una guerra, i los
potencies que la formen estan
disposasles a bractar da l'aesumpte-

gran Bisbe. Es una orieecl6=

seca que treu brustada, una lie-i:
mulicció de la seva mA que aIa

fruita, un consell de la seva Alo,
ma que pren en la reailita 744
nostre viure. Multes coses bi ha
encara a ter en la nostra sieidee
espiritual, per() gosarfem a dir
que totes es troben pretor/91d

en ds setas escrita o en re
de la ses-a vida exemplar I el
seu consell sapientissira evend
en la membria de moles_os
Irealtres. Mort i Lot, eA bisn era,
és el director espiritual d ' Ilt

gent catalana i ho serà mes colls
mes s'anirà reposseinj, l'anime
de la Catalunya que tena.
'.
Commemorem el gran Bisbe
català CO aquesta escaienea anei,
versäria, com un refermament die
la nostra fe en la indes(ructible
supremacia de 'l'esperit., de la
nostra confiança en la seo-a mi
tissima virtut orientadore de la
riostra amor a melles valore Mis
ques i raciona/7s els1 Reneixepsent
que amb tanta de mestriä Aepoe
sa ya en la seva obra cabete!.
0
I tot esperant dies de major se-1
renitat espiritual, evoquem el re,

cord inmortal de /a seva exemplaritat i del seu magistari, nci
com una senyera de combat, qua
poe escauria a la pau del seu ese

guard ja gloriós, sind com unte
invitació al recolliment fervid 1
a l'emulació pel nostre millora
ment cristiä, tan achanta amb Ie
impertorbable placidesa amb que
projectava en Peternitat tot al.d
darull transitori aquel'. que pee
llevar sabut encarnar la saviesa
sa cristiana amb el nostre seny,

raciag serk s3mpre el Doctor da
-1
la gent catalana.

J. ß'

Converses filo,

lògiques

a
Una conseqiiéncia de la siipsditacii!
d'una llengua a una altra es q.s hora,/
cregui que cada mot d'aquesta ha dat terrir en aquella un mot qua li carres-',
pongai exactament. L'espanyol, eerivat
de radjectiu sitnulidneo, te un verb
multanear; rita t ia, el francSs, l'unge&
preseincle , xen molt be d'aq test verb¡:
perú el catali no pot prescindir-ne. Lia.
vors manlieva aquest verb a reparan:a':
••
i en fa simaltonejar.
Simulionejar St Ulla formad() Idee..
moya. Hom Im cregut veure-hi el sufig
de derivació que hi ha en pasear. var
rein., etc.; i, com al sufix espanyol ear,
correspon el sufix català ejar, simultamear ha estat catalanitzat en sitnaltuntjar. Perú en simullanear no hi ha el sufra cae; simultanear és tret de sitnuiritneo, canviant simplement la termina.
ció nominal o en la terminad() verbal
ar, com cantar de canto.
Si de simultani voliem formar mi
verb en ar, aquest hauria d'ésser
sanear (com de linar, alinear), o be, cri
el can d'utilitzar el nostre sufix ejari
simsdloniejar (cona de desvari dernariejart, bé encara, emprant el sufix
azar, simultmaitzne (cona de homogenis
homogenitzar).
-411,

P. Fabra
(Queda prohibida la riproduccid, :A
citar-ne la precedència.

-se
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EL SENOR

tonistro

Morí ahir a l'eciat de 27 anys
Havent rebut els Sants Sagraments

seus desconsolats, esposa Maria Teresa Duran Benito, l'Hl Francesc, mare Maria
1
Monistrol, Vda. Buxó; pare polític Modest Diträn; germans politics; oncles i ties paterns
materns, nebots, cosins i parents tots i les raons socials "Sucesor de Hijos de José Buxó"
i "Hijos de J. Durán",
Eis

en participar als seus amics i coneguts tan dolorosa pérdun, els preguen que el tinguin present en llurs oracions 1 se serveixin assistir a la casa mortuòria, carrer de Ciurrea, núm. 18, avui, dijous, dia 8, a les tres de la tarda, per acompanyar el
cadàver a la Església de la Tenhcia de la Santíssima Trinitat i d'allí a la seva darrera estada.
Sabadell, 8 de febrer de 1923
ELÝ

DOL ES DONA

Els funero.ls per l'etern descans

PR DESPEDIT

clt la seva

matt
ànima tindran lloC a la 8n-2r:tal?. Esglesia, e ruj.-vinent dijous, dia 15 dcl corrent, a dos quarts de deu del

_
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FABRICANTS
de maquinària i eines per a tallero mecànica i fàbriques de
serrar, politzes de fusta, coxinets
d'untar, caragols, femelles de carasol polides, porta-broques, eteetera. Dirigiu sempre ella vostres oferiments ms avantatjotos als gran rnagatzems de maquinäria I cina moderna de Careo° do la mera, Marques do
San Esteban, 27, GIJON (.st/rico).

Ud condensada

y

CHOES1P3IGBERT S.enC,
11•9•81•2ft tete ala °opone renal.
rdont 1 atner pgalm.
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Belga X. Radiografia instantània visceral; id.
estereoseäpica. Radioterapia. Cruel), 46, de 4 a 6

de la casa de Mater-,
nologiai, des de prin-e
cipi del present any,
al seu despatx els dimana, di:jou e i dissabtes, de 3 a 5. Els dies restants a hores convingudes.

E,1 Dr. F. Carreras
només rep

Dr. CAMPS PUNTAS

rica urindries. Ronda liniversitat 14.
principal, de 3 05. Econdmica, de 7' a

rDemä, divendres, O do Febrer, ha estat fixat
com a dia solemne p er a la presentació
palio do

LA DÓNA DEL FARAC5
Aquesta joia artística d'insuperable grandio-K
sltat admirada a tots els països i reconeguda coro
la millor transeripció cinematografica ser ä l'Ofrena que al pitillo de Barcelona dedica l'em-1
prosa del

PATHE-C1NEMA

Si sou persona de gust refinat i saben fruir
de tot allò que fa grata al ser humà la sera
existencia sobre la terra, no perdeu aquesta oca¡id 1 anclo sense perdre Lenes a r2servar-vos
localitats per aquest espectacle sense parid,

s.

6,

NONELL GERMANS
OANV1:VALOR8 : CUPON8
Rambla del Centre, 18
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LES REGIONS OCUPADES
..

r, DIJoue 8 de l'obre' de len

ELEG RAM ES

AGENCIA HAVAS
AGENCIA RADIO
Le

PUBLICITAT

D'IRLANDA
I/

EL PROXIM ORIENT

"111-* y /

,

LAS. DEN.

Els irregulars incen- La Conferència de Lausana conti - Suïssa participa ami)
dien un magatzem de
20 milions de corones
nal ferroviari del Rhin i la Ruhr
nuarà reunida en estat latent
pellícules amb els einor a la reconstituci
",clia 5 de gener circulaven 1.980.000.000.000
Imet Paixà ha sortit cap a Angora per consultar
pleats
a
dins
de mares en bitIlets a Alemanya
(2Austria
Ja signatura amb l'Assemblea Nacional

S'e§tä estudiant l'expulsió del perso-

Dusseldere 7.—Com a conseqüència ció a Ratingen i a Gelsonkiisehen,
del viatge del scnyor Cano a la Ruhr, on ele alernanps no els falta res,
ist premsa ha començat una noca mili- i relata així matraz el que presea eilt a Dortmund, població que to
panya de resistencia dels funcionaris.
,Lo algunes poblacions de la Ruhr
abundor de queviures, on els note;
tomeneat la vaga de ferroviaris.
jugaven alegrement pels caerers
• Es preté també obligar als estrangere i no es veuen persones en la inda,
Nue treballin en les mines a qui ad- gencia, ni menys caree cadavertquireixin la nacionalitat alemanya per ques i gen!, faltada de salut, eran
continuar el treball.-Havas.
han propagat els alernanys.
Afegeix que mercès a la inforDESPRES DE LES VISITES DE
CUYO I HERNIES S'AGLIDITZEN meció i a les impressions rebuELS SABOTATGES : LES ME- des personalment, pot refutar tut
SURES FRANCESES DE PRO- el que pretenen fer creure els inTECCIO
7.-Les noticies que estilen de
la 'Inhr indiquen que després del canceller Cuso ha estas alli el ministre d'Hlsenda, Hermes, entrevistant-se amb els
industrials, els empleats i els obrera
Gonseqüencia d'aquestes visites ha estas una agudització dels sabotatges a la
Ruhr i a Rhenania. Les autoritats mili tors aliades han procedit a noves expn:sions de funcionaris, entre cus, dos alts
empleats de la Casa Stinnes.
El ministre francés d'Obres paliques.
Le Trocqucr, i el general Weygaud estigueren ahir a la tarda a Dusseldorf,
essen hostes del general Degnutte.
Eatre les mesures estudiades per
aquests figura l'expulsió de tot el personal de la zanca rhcnana i de la costea de la Ruhr per a prevenir més ficilment les temptatives de sabotatgo.
Es crea també que cis ferrorviaris
franceses poden assemirar el trafic d'una
manera nortnal.-Radio.
AUGMENTITE ELS ACTES DE

SABOTATIIE

Duseldcri, 7.-Es artes de sateeatge
alimenten.
Les autoritats militare franceses, en
vista d'aquesta situacib, han donat ordre als soldats que dirparin Ilurs fusells si no 060 atesos després deis tres
avisos d'ordenança.
• Els ai-tors d'acter de sabotatge compareixeran davant un Consell de guerfa
que en determinats cosos té autorització per a cond-rmur a la pena de raort.
-Rr.dio.
LA TORNADA DE CUNO A .

BERLIN

Berlín. 7.-El canceller de 1*Imperi,
senyor Cano. tcrnä ahir a aquesta capeal.
Segons els periódies. porta del seis
viatge a la Ruhr excel.lents impressions
que l'han afermit en el sets convencimmt que es precís seguir oposant a l'otunació francesa uta resistencia passiEl Conscll de ministres celebrarä una
Zennití amb l'objecte d'oir les explicacions del canceller sobre el tlit viatge.Hayas.
LE TROCQUER ESTA SATISFET

Duseldorf, 7. — El senyor Le
Trocquer ha declarat al repreeentant de l'Agencia Havas que
abandonava la Ruhr amb el eco:Nene iment que la deixava en si/fundó d'absoluta confianea.—
Bayas.
04-8 INFUNDIS DE LA PROPAGANDA ALEMANYA
Londres, 7.—El corresponsal
l'"Evening Standard" a Dus' seldore telegrafie dient que el
Govern alemany ha : recomençat
' el vell joc de la propaganda al
• seu favor, contant històries in• verosimils, especialment fent
' constar els trastorns i la fam que
: ha originat roca:pació de la Ruhr
• pels franeeens.
El corresponsal posa de relleia
els resultate de la seva informa-

teressats en desacreditar Frenen.
Respecte deis horrorts del bloqueig i de rocupacie militar assegura el corresponsal de I-Evem'ng Standard" que eón falsos,
puix la proporció es de 200 soldate per cada 2t)c) anilles de lerratera ocupa!.
Termina dient que el general
Drgoutte l'autoritzà .per poder
escriure lliurement tot el que havia vist en la seva visita per la
Rular, sense trabes de cap mena,
puix no hi ha censura ni cap entorpiment en aquest sentit per
Part del Govern francés—Hayas.
trobaven en poder de gente salBerlin, 7.—El total de ballets
del Reichsbank que hi havia en
circulació el dia 5 de gener era
sinn ralló noncents vuitanta m.I
milions de mares.—Havas.
FENT DIFICIL
Dusseldürf, 7.-La situació so-

LA SITUACIO ES VA

gueas essent dificil. Les subsistencies es van encarint i es tem
que dintre d'uns Guante dies
hagi una veritable manea de queviures.—Radio.
DETENCIONS DE NACIONAL-

SOCIALISTES
Berlin, 7-Telegrafien de Munich al
"Correu de la Borsa", que ha estat
detingut el cap de la Secció bavaresa
de fOrganització anomenada Rosbach.
També ha estat detingut un altre individo del partit nacional socialista, al
qual se li ocupa una important quantitat en francs francesr.‘s.-Haves.
DECLARACIOMS DE 111. LE

TROCQUER

París, 7.-En tornar del seu viatge a
Ja Ruhr el ministre d'Obres pnbliques
ha descrit un quadro deplorable sobre la
desorganitració voluntaria i inetklica i
el criminal saliolatge que es comet als
ferrocarrils seguint arares del Govera
del Reich.
En efecto', el ministre va tenir mugió
do comprovar que els senyals de les estadons cataren girats, les Ilanternes i
faroles de senyals havien estat treuents I
tos els senyals de les vies invertidos
tematicaruent.
El ministre va retro homenatge als terroviaris francesos, que malgrat d'haver
lluitur amb totes aquestes
tata van reprenent tot el servei i evitaren molt.s desgracies i especialment ahir
una catástrofe prop de Coblenza, al pas
thl ràpid d'Ostendt-Ba.silea.
Afegí el senyor Le Troequer que el
servei dels trens internacionals i deis
trens militars eslava assegurat.
Ara-afegf-es dirigeixen tots eis nostres esforços a fer en bones condiciona
et transport de combustible I ja ahir
pasearen trena carbonera d'Aix La ampolle i aval seguiran sis trens mCs.
El Govern francés, d'acord amb 'el belgn. prendrä totes les mesures que es considerin necessaries per normalitzar la vida económica de les regias ocupadas.
Els transporte fluvials han estat tam"

Dublín, 7.—Un nombres grup
d'irregulars assaltà un dipbsit de
peelicules, 1, despees d'obligar
els empleats a pujar ale pisos
alts, calä foc a l'edifica.
Resultaren sis empleats de la
casa arnb tenidos greus, podent
escapar d'una mort segura.
El fue feu esclatar algunes
matèries inflamable, deixant
l'edifica en runes, ferint cinc cmIdeals mes i dos transeünts.
Les trepes han empres la persecució deis autors d'asuras nou
atemptat.--elavas,

lié objecte dar-tos de Ktbotarge per part
Jets alemanys. mm ho demostra el fet
que actunlment hareasses contenint dues
rentes cinquanta mil tones de club(' de
cok, floten a la des -ira en el fila i a

Lausana, 7.—La permanencia
de la Conferencia ha quedat assegoleada, sota la direcció del delegat italiä senyor elassigli.—HaVaS.
NIENTRE DURI LA INTERRUPC10 Hl KAURA UN REPRESENTANT TUBO A LAUSANA
Londres, 7.—Ismet-paixà i els
principals membres de la delegacid turca sudaren aquest mati a
les set en l'Orient exprés. La delegació ha deixat a Lausana un
deis seus secretaras, el qual ostentarà, durant tot els temps que
duri aquesta inierrupeió de la
Conferencia, el caràcter de representant de Turquia.—Ilavas.

LA DELEGACIO TURCA
Lausana,
les sis de la
tarda d'ahir confirmä encara 1sTotes les mesures, han estat adoptades
met-paixä el seu propòsit
i ja utilitzem per ale transporte la (loamarear avui de Lausana juntateta de Rhins Gin), merca al eoneurs dele ment arara els altres delegats. En
marinero franceses i les dotacions bel- preguntar-se-li si tornari a Laugues i holandeses, havent estat armats
sana, feu un gest volent signifinombrosos rcmolcadors, la xifra dels car que no he sabia.
giras creix progressivament.
No obstant, anit s'esperava enihir sortiren de viatge tretze zalans
cara que les noticies de París i
amb cartel
Londres o les ordres d'Angora
La sitattcfn'. d n Yir iliment erelevé millar.—
pudessin fer ajornar la marea de
Llanas.
in delegació tunca —Radio.
EL CONGleEs SOCIALISTA DE
LA DELEGACIO RUSSA
Lausana, 7.-Anit marxä la
LILLE EZEUTJA LES PROPOSIdelegació russa. L'esperava un
CIONS COMULISTES
colee sabe aleman y , que conduiLille, 7. — En la proposta del eä a Teitxerin a Ü.ralin.—Itadie.
parla comunista, dirigida al ConELS TURCS CAP A ANGORA
gres socialista, es preconitzava
Lausana, 7. — Despees d'una
la conveniencia de la institució
d'un front únic amb ubjeete dem- conversa celebrada a la una de
prendre una sació come, a sa-. la matinada amb el secretara g3neral de la Conferencia, IsmetPaixii ha anunciat la seva sortiPrimer. — Contra recuperad da per a des 645 d'aquest mate
actual de la ronca de la Ruhr.
Tended sortirä avui de LausaSe.gon. — Contra la represad na la chSlegació rusa.—Havas.
governamental.
Lausana, 7.—Aquest mate a
Tercer.—Contra el perill d'una les set, /lea sortit en direcció
d'Angora Ismet-Paixe 1 els seus
nova guerra imperialista.
En la contesta del Congrds soe principals meelaboradre. La deceltista es rebutja concretament legació turca estare representada
la p ro p osta delle comunistes, de- a Lausana pel seu seertare—liavas.
elarant principalment que els
nranistes són antes responsaDECLARACIONS DE Lon n
bles de la ,situaphe aidezal ea que
curuca'
es troba la masa obrera.
Londres, 7. — Lord Cus-ion en
De més a mes s'afegeix que
trobant-se el partit comunista en 1 una extensa declaració comunaplena desorganització, no estan eaila a la Premsa, ha confirmat
preeisament ele coma:listes clas- • les noticies ja conegudes respece:finte per proposar el front te del fi de la Conferencia de
Lausana demostrara que els lures
ma!grat de les cuneeeeions tetes
Volem— afegeix el document— pels representants aliats han r2una solueió que condueixi a la ga teja t encara sobre diferents
pau. La internacional comunista puras que interessen principala da qual perteneixen, ebeeix
ment a Fraga i
cament les inspiracions de Mese
Lord Curzen afegí que per la
cou j segueix la täetica que, res seva part havia fet tot
el poseaporta el risc de l'aparició de no- ele per obtenir un resultat posi' - es causes, capaces per si soles
tiu i evitar la ruptura de les nede determinar una nova guerra gociacions, ädtaue retrassant l'ho
europea.
ra de surtida de Lausana, marDespees de recordar que els eare per ültim conveneut que els
comunistes es negaren a atorgar turcs donant-se compte de Ilur
les garantice de lleialtat exigides error i de la reeponsabilitat que
pels • ocialistes, termina el do- contreien comarien de Ilur acorde
eument dient:
Terminä eonfirmant que du—Malgrat alee, ens oferiu ac- rant el cura de les negociaeions
tuar amb noseltres contra roca- se li vareta fer ofertes per conpació de la Ruhr i el perill d'una certar una pan per separat, oferguerra imperialista. Sabeu per, tes que rebutjä categòricament
fectament, no obstant, que res- per entendre que la pan no pot
pecte d'aquest punt la vostra ae- considerar-se cono un fet ni ascié s'inspira en peencipis opo- segurar el compliment del Traesats a la nostra. En la sera con- tat, mes que amb la solidaritat
seqiiimeia el Generes rebutja la absoluta entre els adate.— Havostra proposició.-11avas.
yas.

_•-

La sessió de l'Ajuntament
Cemeneä la sessió de segona
cunvocateria a Irse quarts de sis,
presidan! l'Alsahle, senyer Marques d'Alella, assiatinthi poco
regidore, veient-se gairebé bitas
els escotas deis regionalistes•
mica en mica van aeribant els
regidors.
' Es Ilegeix lada de la sessió
anterior, que es aprovada.
Es pasea al
DESPATX oriciAL
Primer. Orle' do l'Alcaldia
• 'del tener seglient: "En compile
ment del que disposa en rextrean
9 de l'ileon' del 5 de novembre
de 1918, tute l'honor de comuna; ear-vos la relató dets assumptes compresos en el dit acord
consistorial que l'oren informats
per la Comiseió de Gavera en
, Junta del primer del mes que
, som, essent aprevats els informes".
Segun. °fiel de l'Administració de Propietats 1 Irnpostos, coiraunicant la resolueló de la Dele.
ganó d'Hisenda d'aquesta "provincia", per da qual s'adopta el
recurs interposat per la Compatnyia Barcelonesa d'Elestricitat,
revocara el fall apel.lat dicen
per l'alcaldia i es declara exceptuat del pagament de l'arbitra
obr e inquilinat a l'editad del

earrer de Tallers, número 4, d'aquesta ciutat.
Tereer.—Elecció dels tinents
d'alcalde quart, duque, seta i
vuitè, per no /merar obtingut majoria absoluta cap dels elegile a
la sessió anterior.
Se suspen cinc ntinuts la sesera, per a que els regidora es posan d'acord. Surt elegit par a
quart tinent d'alcalde el senyor
Tuse'', per 25 vote contra 12 en
blanc; per einque, el senyor Junyent, per 31 vots contra 7 en
Llene; per sete, el senyor Nadal,
per 27 vote contra 10 en blanc;
per vuite, el sesteen' Cariaran, per
27 vots contra 10 en blatte.
Despees es pasa a
L'U7IDRE CEL DIA

Desamad la taula hi ha els segai s iits dietamens:
Un de la Comissió de Foment
&manara, Inés il.luminació a la
'leen Reial, passalge de Madoz i
carrer de Colomb. Es aprovat.
Dii altre, sienta pel senyor Olivella, en el qual es demana que
teapliquin les eancions corresponente als proveidors que han
augmentat el peras de la 3arn,
preselndint del Reglement d'Ese
cereadors i vulnerant ele acorde
presos per la Corporaehl municipal. Despees d'una llar ge die-

cusió entre els i • nyors D'avene 1
Plaja, queda aprovada, amb una
cernerte del t'arrer senyor, que
diu que cal estudiar si lils el mentats proveidors tenen la responsalelitat de raugment•
DISCUCSIO DE L'OFICI
DEL GOVERN CIVIL El:VOGANT L'A coro DE
L ' AJUNTAMENT QUE

comcEom ur.urcarrZAC:0 D'UNES LINIES
D'AUTOWINIBLIS AL, SENYDE ANTI3
Es passa a discussió un ofici
del (iovern civil contra record do
l'Ajuntanient de 15 de mere de
1922, pel qual s'adjudica al senyor Antoni Antic l'establiment
de diverses trajes d'autöntnibus,
i una proposiera dels senyors
elaynés i Maja interessant:
1). Que la Junta de cape Heteras faca un dictamen per vetare
ei cal un recales contenciós administratiu contra he providencia
cementada. U). Que es faca el recales que autoritza Par! tele 143
de la Ilei provincial per cecee
d'atribucions contra la providencia del Govern civil de la provincia, datada el 24 del mes que som,
en la qual es revoca la totalitat
de l'acord pece per aquest Ajume
ta ment,
El senyor elaynes fa la histeria d'aquest fet t recorda que el
Govern civil, quo ara revoca record, ve ree_91elieer çl dret de

Londres, 7. — DI Consell do
gabinet s'ha reunit per deliberar
sobre les insinuacions del Go-.
vern francés referent a )l'acceptació de les proposicions crismet
Paixä.
El punt de vista britànic eerä
conegut quan es conegui la con-'
versa celebrada entre l'ambaixae
don de Frenen i el ministre d'Alees estrangers d'Anglaterra,
conversa que va tenir lloc també ahir.
En els eireols ben informats
s'assegura 'que el Govern britäe
nao no considera suficientment
eerieses les proposicions d'Ismet
Paixä, creient-se, per tant, que
aquestes proposicions no justifiquen la represa de les relaciona
amb la dedegació turca, especial-.
ment perqué no es coneedeixen
les garanties necessàries.
El Govern britànic té en vista
una sola solució i és la de la signatura del traetat aixf que Angora hagi donat directament garanlees absolutes.
El Govern angles refusa ter-.
minantment de reprendre les daseussions i sols acceptarà tornar
a conversar amb Ismet Paixà ame
les condicions indicades, que conentera catre "rae varietur".
En els eireols comptents s'assegura que en esloras', sentit ha
centestat en nom del Govern
senyor Crwe al Govern francés.
—Hayas,
—LORD dülMON, ITIALALT Londres, 7.-EI ministeri es va reunir
ahir, primer oficiosament, i despees oficialment, no assistint-hi lord Curzon, per
trohar-se malalt.
El Enreing Office no ha contestat encara a la propnsiciil trances/t.—Hayas.
ELS PARTIDAEIS D ' ANGLA.
TERFilk A PflOSSUL : ELS TUBCG
ES VALEN DE BOLXEVISTES
Londres, 7.--Conioniqui n de Messul a
Steiler que els lmbitants d'aquesta eintat no amaguen llar oposició
contra els propósito de Turquia.
L'emir Zahl, germä del. rti Faso', ha
aeonseguit aiseear l'entusiasme deis habiiants de la regid- i de tetes lea tribus
a favor del projecte
.
aeerme aieen ....Lbasimati" de Eagdad, da turca l.iiigeizin ana activa 11119.•
paganda a l'Irak iher mitjä d'agitadors
ANGORA INTIMA ALS ALIATS

PERQUE RETIREN LLURS NAVILIS DE GUERRA D'ESMIRNA
Constantinoble„ 7.-El npresentant
d'Angora ha notifilat a tetes los potencies que d'ama midavant els navilis
Cuenca desplaçant uafs de mil tones ni)
set-sin ndmesoa al port d'Esmirna, ines
erillá de la linia Naraburown-Olsonasas.
si .
Els alts cornissaris aliats han pestes'
tot d'aquesta
ELS VAIXELLS DE GUERRA
FONCEJATS AL PORT O' ES-

ftlIRNA
Roma, 7.-Comuniquen de Constanti!sable que el delegas surc a Esmirna ha
comunicat als comandants dels vaixells
de guerra estrangers, fondejats a resrnentat port, que havia ' rebut una ordre
de manifestar-los-hi que no era permesa la permanencia dz vaixells de guerra al dit port, per la qua l cosa havien
de salpar.-Radio.

FRANÇA 1 ANGLATERRA ES
POSEN D'A0 B D
Londres, 7.-Els Gomeros britànic i

f;and...5 ¡loa plat d'acord aquesta tan.

l'Alcaldia a urbanitzer el tränzit; &mana que s'apeen davant
del ministeri espanycil de la Governació. El senyor Bars' de Viver, en nom de la Unió Monärquiera diu que els serveis públies
no es poden coneedir en monopoli, i per tant votaran en contra
du la proposició dels senyors
elaynés i Plaja.
El senyor Bordes presenta la
següent proposició incidental:
"Que com a declaració previa a
la proposició deis senyors Mayales i Plaja, l'Ajuntament acordi
ratificar a la Companyia General
d'Auteranibus de Barcelona, S. A.,
la concessió de lee linies d'autemnibus que per acord del 15
do mere deliren es concedí cl senyor Antora Antic, amb la integritat de drets i obligacions que en
record consistorial es consignen,
excloent, pede tot alié que representa un mraiopuli per un determinat individu o empresa i contiene a la Diere concurrencia,
trajera, per time de l'anterior
concessió l'apartat que diu:
"L'Ajuntainent es comprornet a
no atorgar noves coneessiuns de
'traes d'autemnibus que serveixen d'entine entre els punts extrenas que en virtut d'aqueseconcure resulten concedides, o que
per utilitzar la major part de les
vies públiques que s'emtableixin
puguin ocasionar perjudicas a la
seva concessió, sernpre que es
compleixin pel conceasionari les
condietene de la dita coneeesió,

1:1 senyor elaynes vol demostrar que aquesta conceesra no es
cap monopoli, havent de sostenir
un llarg debla amb els senyors
Quirós, Domènec, Bordee, Marial
i llenó de Viven.
Es pasea a la votació de la
preposició incidental del senyor
Bordes i de la deis senyors etaynes i Plaja. La primera queda
aprovada per 21 vote contra 12;
la segona proposició es perdutla
per 18 vote contra 15.
SEGUEIX L'OIRDRE DEL
DIA
Per aeord de !a major i a tienta-

nuen restara derramo, la Mula una
gran part dele dietämens. La majoria eón aprovats, ole guate no
es llegeixen per haver acordat,
miar riapialament per suspendre
sessió, i en reprendre-la dedicar-la exelusivament a pressupost os.
PROPOSICIONS
Una dele senyors Vira, Bordes
i Cararaeh perque es destinan 200
pessetee a la comissió de veins
de la barriada de Santa Eulàlia
per a bons per repartir entre els
pebres duran les testes qud a
da dita barriada es celebren.
Una adra dele senyors Olive11a, J. Anglada, Gabarró, Domeñech i Plaja perque es destinin
2.500 pessetee per alleugerir lee
despeses que ocasiona a la Unió
Esportiva de Sane la realitzarid
de la carrera de bleicletes yulta
a Catalunya.

Bella, 7.—El Consell Recicle
ha aprovat per 81 vote centre
el projecte autoritzant al Que
Federal per partimpar per
suma de 20 mataran' de cero%
or a l'acció de la Societat de les
Racione, per a la reconstituee
d'Austria.
Suissa no prendrà part elige
mesures de control fizades pdg
protocols de Ginebra. - Ilade,

LA SOCIETAT DE LES RACION
UNA CONFERENCIA DUANERA

Ginebra, 7.—El Consell de la
Societat de les Nacions, per cae
dude de la Secretaria, i a prie
posta del Comité eeonemie
questa, ha convocat una cenes
rencia internacional per al deg
d'octubre de l'any actual, la ese
conferencia tractarà de les fes
malitats t'alancees.
No es tractarà en la dila eeit
ferencia per a res del preelese
general de política duanera, sie
solament del mitjà de trebar eee,
nes simptifieacions podrien eski
aportades als metades actuals de
percepció de les tarifes duanerei
i reglaments d'aplicad() de les lee
gislacions duaneres.
Denles, examinare ta Sida real
ferencia si convé col.locar la e,e,
maese.) internacional d'Agente
tura, fundada en 1889, sota rea.
toritat de la Eocietat de les /41
ions.-11 ayas.
CONTRA EL FRAC AL F t so
París, 7.-La Coraissid de F212
de la Cambra deis Diputan ha arare
per 12 VOSS *Mea 8, tot un ecrimt ife
disposiciens encaminarles a pdrar i
ligar el fruti fiscaL-Havas.
ELS MINARRES FRANCE408 •
PREPAREN LA VAC,::
París, 7.-E1 Cansen Naciunal del&
naires Unitaris ha acordat declarar ä
vaga general per al dia 16 en el tä
que els patrons c rieguin a mesa
amb als un nana arranjaaarda ea 11
qüestiú del salan-Hacas.

da sobre la contesta que han de Alar
&erren tritagaime
a la in.Xmació
et
-12,Lsar.„ala 7...sens de guerra
estan
manes d'Esrmt-na, es retiit
aquesta
abans de les doce.
L'ricsaml franco-hritinic comisteis ei
rebutjar aque.ta intimacin i commarg
Govern turc, advertint-li que els cautats vaizelis de guerra han retes g.
tires per a defensar-se a icerM
_
GRECIA DEMANA L'AJUT DE LI
PE-CITA ENTESA n
Londres, 7.-E1 corresponsal di»
'tina Past a Belgrad anuncia que II.Pd•
xich, primer ministre iago-esial, la re
bat mi telegrama de Venizeios, das:cut
a Iugo-Eslivia i a la Petisa Eme i
mes especialment a RinnAnia que eidg
a Grecia CC Cii.5 de la represa de hile
na amb Turquia.
• "4
Sirria-Ea el corresponsal Itt.1.4
no pot ablidar la traició grega de 505
No obstant, a l'interes bala:ale MI
s'imposa la cella -'imsea de sesz
El senyor Patzich, encara que luid,
ha remas immediatament el consen#
ministrcs.-Radio.
UN CRECER ANGLES CAP A ES.

ama

Constantinobk, 7.-Un errare Mil,
pos tant a bord
sortit azab _direcció a F-sruirs.....-Flagi
--..—_.

_

aom.

Una altea deis senyors Jeareei.
Naves 1 Matorta perquè s'elffiene5
les despeses que pugula ente"
ras serveis de menjar
els dies de sorteig per a !a e
sificació de minyons. que
d'esser repartides entre ies
seccione. de Quintes.
Una altra dels sen yors Ereal0
Santamaria, Junysrat, Anee
( E .) i Arquee perquè leejane
ment es dirigeixi al .preeelent
Consell de minietres dtesper•
demanant-li <me es rebailie
drets de desi3mbarc raes'
ger$ transocnies, ja (lee el
de Barcelona no put
amb els de l'estranger tu ase
plan/.
Una altea d e is eimy, re ee
more Blajot 1 Canals pene"'
ceileixin plantes i If ors teil is
me aeostuinada, pet fesivel
celebraran el dimarts de Ca:12.
trates eis estudiaaLe de l a L
veritat Industrial.
1 una altea dele senynrs
rivera Canals i Matons pele'
sol.liciti del Govern civil tele
era de subhasta per a denle°
Cid de 11 cavalls anib dese a
Guarda urbana.
Toles futesa aproval.
ihN PRE3 :: S:: ee.:i
LA 1.,IES10

E l seeyer enrió de Vivir /it
na, maegrat record antereee
es deixi etamuut la tatala let
elg
que fa referencia als preseeee
euße car n, elA o bs.4 It'eJais

8
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PUBLICITFAT

CONFERENCIES
D'ESPANYA
El Govern . i l'exèrcit

El ministre de la
Guerra es dedica a
rectificar noticies
En rebre avui els periodistes
el ministre de la Guerra, ha corI roborat les manifestacions que a
darrera hora de la iiit i després
i de comunicació telefenica amb ell
' baria fet el ministre de la Govera
nacie, a qui el president va donar i agrair l'encàrrec de desauI teritzar 1 . 0(lonament la fantàstica
noticia que l'exèrcit volgués paralitzar, subordinar o condicionar a l'exigtencia d'altres responseibilitats l'administraeiú de jus. ticia dintre la seva jurisdicció
• privativa.
Ha aprofitat l'ocasió per a ma-

nifestar que, al contrari, tan
prompte slavia tornat a les Comandàncies generals de Ceuta i
!htla Dur jurisdicció, slavien
edoptat per espontänia iniciativa de l'autoritat judicial, aquellos nimaares que permet el reforwat Codi de Justicia Militar, per
• tal d'asegurar la Inés perfecta i
• repida terminació de les causes."
El ministre, que respecta sempre la jurisdieciú preipia, que en
la part judicial tenen les Capitaales generals, i les Comandan, eles, no Lluvia pogut suggerir tal
però la conegue precii semen( abans d'ahir ande satisfaccia elegi.
' Ira afegit el ministre de la
Guerra que, enemic d'exhibicions
, Pi la premsa, es veu obligat a
rectificar sovint, ner dos motius:
) primer, pet campionat que hi ha
reapecte a inexactituds sensacionals. i segon perque, davant
duna coaleativitat en la qual,
parlant cl, ha da suplir el fet
• (Me per necessitat vital d'oraae
,nazazia i fina d'existencia d'ella,
n cap allra individualitat li conuni la Dei iti li poden tolerar les
autaritats que a son lloure acudi
a la imprenta, fent-se narradora
rel, epeet Inés o nienys encer, Lela de fels i sentiments que es
r,f,.rHx,-,n al servel de l'exereit.
NOTA DEL PARTIT 8Oct:d.
POPULAR

El Direetori del partit Social
pepuler, retina a ...Madrid, ha..
.

publicar la següent no-

ama rdat

tas

e Dareet el prearamit eletrament ccc elamat per part de la
Premea dc reprendre les operael( ne guerreres al Marroc, cap

elen,ent ealitic ha (l'amagar la
sera (-mire), cercant e tila pcnomla a une comoditat per a resdevenidor.
Per tal motiu, el Partit Social
Popular fa pública la seva ferina
protesta contra l'intent de venjar
per lea orines el barbee tracte inn'en als captius fa pee rescajets.
aeueixes atrocitate no ens han
'de venir de nota puix ja sabiem
eee els nostres corripatriotes es
tr e baven en poder de gents selvagina i no haviern d'esperar-ne
Jr e eedinients d'Inunanitat i
tesoperaW:a.
• Pere, st essent alee tan humi'Lant p n' . nti., els Coverns no pu1 p e leren e ¡lar-loo, ni remeiar - ho
• alenuer-bo en 18 niesos, anib
tese en roe exercit i un malversalee nt S ISeIl fi. es legie que vol-

geete venjar-lao ara, precisament
tut aeuest moment, que sin1 nla una pelitica da pau 1 de
(e leteiC
Ceda ecea al seu terrips.
re

PREMSA ASSOCIADA
: CORRESPONSALS

a les zones de Ceuta i Teman, on troDE CATALUNYA
baven mes avantatges cense que ningú
els reemplaces.
BORGES BLANQUES
Exposarä, finalment, quina era la situada enguniosa premia a desmoralitDiumenge, die 4 del eorrent, es inaä
zar els soldats que la coneixien de la
un interesaant partit de futbol entre el
Comandancia de Melilla en els dies que
S. C. Mollerusa i el F. C. Borges. Arruen
precediren al desastre.
partit eorresponia celebrar-lo de earnpioQuan se li pregunte per fi, si aquenat, pera, per hacer ereilt els forastera
lla situació era coneguda pel Govern,
els punta, se convite:ele realitzar-lo andacontestara el general Navarro.
tes
-Jo mateix, per ducs vegades, la darton un deis encostres mas emocionants
cera pocs dies ahans dels esdeveniments,
que se llan preseneiat en aquest camp, ete
la vaig exposar de paraula al ministre
valiosos reforços que Integraven-gut
de la Guerra, per enarrec del comanacequia de Mollerusa, i que li donaren
dant general. L'empresa en la qual esuna igualtat de forres iitub cl set,
tävem compromesos era superior als
nari
mitjans que disposävem.
SITGES
EL COMUNITAT
El telegrama oficial diu que a la zodelcgació
..La
de la Protectora
na oriental, una columna mixta que sorti de Kandussi, feu un passeig
El nou Autbdrom
a la posició d'Arnbar, aense novetat.
La Delegada de la Protectora ha reA la resta del territori, calma. Per les'
novas la sera Junta de la ae•eent manetat del turma no voli l'aviació. A la
ra e Presiden, Domenec Furment; tresozona occidental, cap novetat.
rer, Ventura Carbonen, i secretare Se.
LA DECEPCIO D'EN LOPEZ
',fun j a Torelló.
FERRER
- Diumenge passat jugaren a Reas
No hi ha dubte que En López Fer- un partit de Campionat ei primer enlate
d'aquella localitat i el C. D. 8iteetà. Dearer, a la seva arribada a Madrid, h a, hapres de dura lluita gua pea el Reas, per
gut de sentir una gran decepció, puix
cine a zero. llom diu. pece, que aquest
el Govern Ii manifestà la seva satispartit sen anutIst, degut a qssé a lea
receló per la gestee que ha anat rearee ligieres del Reas hi figurara un jugalitzant al cap de l'Alta Comisaria del
dor internacional.
Marroc, amb earäder "d'intentases".
- Enguany se celebra el Carnaval
ha l'antecedent de quan es parla
arab inusitada anirnacia. Per les noticies
del nomenament d'En Lluis Silvela per
que tenim, ruga& malt entusiasme entre
ocupar l'Alta Comissaria al Marroc, En
la joventut.
López Ferrer va remetre un telegrama
- l'rossegueixen amb gran activitat
al ministre d'Estat donant-li compre
els treballs per a la construcciG de l'AutS.
que de seguida que fos nomenat En Sil'
drena. Hora pot veure ja la plata ben
vela, ell es considerara "ipso facto" rear poneada.
s,
•
letal del càrrec.
Al Cansen de ministre del divendres
OLOT
donde lectura el ministre d'Estas d'un telegrama d'En López Ferrer, en el qual
Futbol
Homenatge a En Pep
demanava instruccions i feia reune que
Ventura
se sentia pc1 séu carecer d'interinitat
Diumenge va jugar-se, al ramo de roincapacitar per desenrotllar Iliurement
lot F. C., un partit entre el primer tira
les sirves inicratives.
de la dita entitat i el de la le 8. de FlCom que despees fou autoritzat per
aneras. Guam-aren els locals, per dos a
retornar a Madrid, él possible que En
un.
López Ferrer es creiés que seria nomeDurant la setmana pa seetda ran
mores.
C£11r..ill
Alt
Comissari.
de
sang,
nat
definitivatnent
daver°, regueree
reg estriir-se Ii naixeruents. 12 marta i
ternas d'unifottne, aleen cenó alcacdoEs relaciena la seva arribada a Ma- cesamcnts.
drid amb el vehementissim desig del
nat...
- Ita estat nomenat arqutteete muDelnuides les tronca, defallides, ens- President del Cuneen de procurar arennicipal En Jos ep Estere.
¡mitades, amb mes de 200 frrits, arribà gar la sortida d'En Villanueva cap al
- Al Caes! Catalä i organitsmaa Pela
per fi En Navarro a Monte-Arrua.
alarme.
Pomells de Joventut, ha tingut llee una
Quasi iliavien arabas eass muneelons;
Demä visitarà el cap del Cerero a
audició extraordinària de cardanes en
wats BOldatm havi .m penhit el feseta Es En Villanueva, per assabentar-se del
homenatge a Ea Pep Ventura, estant enmereava de menjar i veure.
seu estat de salut i parlar-E, si los
earregada de la sea execueiti "La MuEls moros, nifs nombro/,ms i mas fiemo, possible, de la implantació urgent del
nicapal °balita", que ho fan anteadaa ceda mnment hostilitzaven i mataren;
Protectorat.
ment. La concurrencia fou nesmbroefsima.
no era poss i ble moure's.
Ert el Govern predomina, no obetant,
- Pel mes de gente la sucursal de
Allavors En Navarro comunicó
la impressia de que s'empina el nemela Calas de Pensions i restabas ehrt 78
sera situnci6.
a
la seca
namens d'un altre Comissari eivil, per11:bretes aoves, rebe per imposicionn
Ne puc-deia-segnIr In retornada.
qua segons prescripzia facultativa, la
3Oo.oty3 pessetes, 1 pagà per reintegros i
Tests. general, cape, orabais i eeledats es- cunvalescacia d'En Villanueva serä
redits 267,092.
peraren que arribes
n'ion Ilarga.
Els preeters fet fine al 31 de ge-ter
sumen 375,913 pessetes, de les queja
Pero pasearen ele dies. iTt Inicien morts
PEL CREDIT AGRICOLA
15-5,702 correeponen als rigents.
per manea d'ansintacia i so:•ra de gengrona morts de fam i morts de sed;
- A la secretaria municipal estó ea.
El director del Banc de Crèdit
l'auirti no arribara. Sola ca n bien teAgrícola, en Joan Miguel i Cus- pvvat al palie, per reclamacions, el palegrames enallint rompe:tia, elogiare
drú du c¡sfules per aquest any.
cd, acompanyat d'En Josep Ma- FA mercat del dilluns es vele nolt
l'estf-nul t s'autaritemea la rendida.
ria Azora, representant dota agriceneorreaut i animal en tota desase da
El general Sacares ensayara l'ordre eu'tors al U. nsell de Govern
de rendida i esposare,:
Danc trasloar/ya, ha conferenciat Telele&
Autoritgat per reralir-re, no ho vale,
a.' .5 Ea Pius Gacela Esit 1 ro,
TARRACONA
fer-ho fina que no raig poira.er resistir
sete-g; n eirador del Banc d'Esmes i en tot vale ieguir les instruedems panya, nil qual ha fe t remesa dels
Un enderraeament que no rete •:t.
que se'rn donaren, segons procoi.
documente en els quals consta la
Futb01 :: Una Conferencia
Lien-('helal ha, ia trartat de la forma sanada) legal i económica d'un
El
dissabte passat 1 sota la dir2eceidt
de la rendida amb Melilla.
gran nombre de sindicats agriQuan se li pregunti la seva opinió coles, aixi com les solucions que del senyor arquitecte municipal, ea era.
sobre del possible socor des de Melilla, es proposen per a la immediata caen a la coLlucació dels petards per a
contestara el general Navarro;
impilantació del eredt agrícola o Penderroe cle les restes dl que fou presidi del l'iraca,.
El setge era invencible per a les me"prendieri" a Espanya.
De 20 cartutxos que Si baila sola en
res 0-Tes, dcsfalleseudes, cnirmes, im•nn••nn•n••nn•n
petaren uns 13 i del vell edifica no en
peilides per centeners de ferits i madrague mes que la polo.
lees, pecó amb unes tropes sortides
El pablie ha fet comentarle' per a tots
V02, NACICAIALI3TA,
hauria atril trencat i deatroaat
els gustos.
facihnent.
ccus us heu tamentat de la poca
- Als partits de carupionat provinExplicarà tarnix'i les causes del supoprensa catalana, qtea heu onyorat
cial jugata el darrer diumeago s'obtinsat paree sorgit entre les trepes i
guenm els següents resultase:
l'exces de posicions, de l'artaleria defi- anee seguits un dita. integral
Reos Deportiu-Sitgete, 5 a O a favor
rnent nacionalista,
cisne de les ametralladores descalibradel primer.
des, de l'escasesa ele municiuns i de solJA SOU SUI3Steet1 e7 A
Vilafranea-a'alls Deportiu, 5 s 2.
dats, de com el voluntariat, seldats pro"LA PUOLICITAT"?
Cimeust le, de Turragonalberie, de
ven, cale en les heres dificils enfortien
Tortosa, 2 a 1.
amb la seca valentia ele nous reclutes, .0:193n5•110103t
- Lt psireer . equip del Grop patriahavien marxat cal en massa al Terç,

Quart potser es podia acudir en trànsit de la Comissaria militar Amb aquest objecte, comeneä avni el
socorro de Mont Arruit i plantee a un modest funcionari del cos senyor Alba amb el seneor López Fenjar el rescat per la violencia, les consular. I això es el que hi Ita rer les seves conferencies,
I En López Ferrer ha manifestat ele
.
més exagerades i absurdes exal- sobre la taula.
El senyor Villanueva no es tro-.. ' :rus propósits de no tornar 21 Marroc.
tacions haurien tingut disculpa i
El diari Informucionet assegura que
fine aplaudiment; però avui, re- bit en estat de salut per anar a
malgrat la reserva del general Nevarsignats els änines, no per falta l'Arrice.
El senyor López Ferrer, encara ro, concia les declarados que aquest
de rae, sind per falta d'oportunitat , ultimat un tratat com el que que delimitades les seves furia farä davant deis jutges en el procés
pocha haver-hi de potencia a po- cions 1 jurisdicció, no és "basa I que se Ii segueix,
tencia, entregada una forte su- tant" per conviure en el mateix j Dira el haré de Casa - Davalillos:
ma, reintegrats altres presoners pila oficial amb generals de die 1 - A Dar - Drius, quan l'incendi es ge.neralitzä el general Navarra va chas
per la nostra part, conforme el aisló i genarals de brigada.
La situació es considera, per sar el seu pla, eúnic judiciás i viable:
país en no imposar el protectorat per les armes, parlar de nous alguns, depressiva per als gene- replegar - se cap a Melilla.
El metí del 23, al ésser abandonat
ateas vindicatius i d'urgents re- rals.
el campament, amb ordre perfecte, iniQue fer?
integracions de l'honor patri, es
Amb apremi es demana una sea ciä la marxa de la columna, que la forcosa que només es coneebeix en
meren uns 6.500 bornes, pertanyents a
un ofuscat encara que compren- lució,
El Govern, si be eomptant amb les diverses armes i proccdents de die.
sible esperit de classe o en una
qué el senyor Alcalà Zamora ras .4 tintes posicions.
interessada maniobra política,
pon que en tot l'exèrcit no hi ha I 'nacieren foe pel carne pecó el resisNo hi ha dret de disfressar la
i el contestaren, fort encara eaveritat, al.legant que només es Sitió un esperit de cega obediena ; tiren
tara dels soldats,
pretén un cealfg momentani, cia, al Govern, pel que pogués
una so .- I A l'arribar a Banca mi Ea Nevaramb un bombareig maritim i ae- tronar s'apressa a donar
la provisió de ro prejectava no dettrar - se, dements
ri, perquè únicament els incauta lucia definitiva a
dispersats que arribaren de la derrota
poden ereure que al darrera ð'ae tAcIta Comissaria, encara que de- completament guanyats pel paeic i desplorant
que
una
capacitat
per
no
havien
de
sorgir
quest atac
moralitzats, seas hi ajuntaren.
les contestes adequades i encen- tols reconeguda, cona el senyor
El general va disposar seguir forçant
dre's la guerra a tole la zona López Ferrer, per falta de jerarquia oficial no sigui utalitzable la marxa abans de que l'enemic augmendel nostre protecturat.
per a evitar donar temes a que
tés,
Després del que s'ha vist en per al desenrotllament de la pol'ordre de l'error polftic i en el laica civil i cíe pacificadió al Mar- la derrota influis sobre els idats no
resistint, pera un telegrama inesperat
de la insuficiencia militar i en el roe.
va frustrar absolutament el seu pla.
UNA CONFERENCIA
de la immoralitat administratiSe li ordenava que no abandona Darva. Eepanya no vol noves Iluites,
Aquesta nit visita el ministre de la
sine penitencia i e:smena dels que
Duerna al marquis .1:Alece:mis, celeDEFi71; una detenció a Dattel de vint-itan desastrosament portaren les
brant una conferncia, que durä Mal
quatre hores (perquè no hi havia poder
anteriors, i no esvair ni es -, d'una hora. En la mateixa l'Alcaló
en- hundí que detingués me.s tcmps els solcamotejar les anunciades respondonó compte deis telegrama que
date) de molt doloroses conseqüencies.
sabilitats en tots eta ordres, serà viaven ets eapitans generala dz les distinQuan l'end emä continuä el replegamillor per a Espanya que les mes tes regions, en virtut dels quals daousa ment. la asituació s'havia agreujat enortranquil.litat en .tot el territori.
venturoses empreses beLliques.
mement.
El Partit Social Popular farà
Hl Gavera, de moment, considera domiles tropel indlizenes, polieia 1 regules propagandes necessàries i nada la situació, per-6 es possible que lan s'havien panera a l'enemie. Aquest,
s'oposarä per tots els mitjans d'eral endavant. si alzó queda apnvagat, engrossit, reforçat moral i msterialment
que tingui al seu abast perquä sorgelain d'aquest descontentament re- enfortit, en:mea:tea ardidament per rembrota de disgest.
ningú s'ernbarqui al nostre pafs
guardia, arantguardia i pels flanes.
en aquesta nova follia.
La columna portava la impedimenta
Angel Ossorio, Salvador MinLa qüestió del Marroc
pele sena molts ferits.
gutjön, Indaleci Abril, comte
L'espectacle que s•oferia en els earnins.
Valellano, Ricard de Oreja, Jau,
0 ele barranee, en les rallarles a la visme Fuente Pila i Gener Pozas.
La dele soldats era molt depricnent 5 caNOVES PRETENSIONS

Ahir, efectivament, segons la
tanpressie general, queda liquidat
conflicte militar, o millor dit,
un aspecto del conflicto.
Sota la paraula cl. I senyor Alcalà Zamora, el Cansen de ministres considera que en les anades i vingudes del capita general
de Madrid del sen despatx als pateas d'Orient i Eonavista, en les

reunions de cape de cos, an la
redacció i tramitació de les circulare de capitans i tinents, no hi
havia el mes Ileu inlent d'indisa
per tant, pocha lliuremea{ i desembarassadament, arnb
Ja plenitud da fir "Te'ra ratoritat,
veguir in sa y a ptaitica al Marroc.
No obstant, a creure a persona
molt autoritzada, no és tan sae
tisfactaria la situació.
Aquests movimenis sords da
l'oficiali:at de rlexercit no han
perdut tota la seva força, mai
dominada per cap Govern.
Cert que la projectada expedieiö d'una legió de capa i oficiada per castigar a Abd-el-Krim
ha quadat rebutjada, pene probablement. altres exigències
cara queden e/1 peu.
Insinuàrem (pie en el Consell
de ministres s'havia tractat de la
necessitat que ceeses la tate-,
rinitat en que es trae l'Alta COrnissaria.
Aquesta necessitat se li ha pro
sentat al Gavera amb veritable
caràcter d'urgència.
El senyor Villanueva, per la
seva categoria dei-ministre i
d'ex-president del Congrés, no
podia ferir les susceptib:litats
d'ailtres jerarquies. pera el senyor
López Ferrer no aaompanya als
seus rellevants merits personale
i eoneizements dl Marroc, una
eategeria administrativa, ni civil ni militar, fa massa dur el

L'Echevarrieta no
vol cap rnerce de
l'Estat

El cap del Gevern, en rebre avui ele
periodistes. ha manifestat
-El senyor Echevarrieta, que, com
vostès saben, va casar ahir al Poma, per
a donar-li les gràcies al Rei, m illa escrit una 'letra, en el contingut de la
qual cm declara novament l'expressia
del scu agraimcnt al R.i i al Govern
davant la insistencia amb que se ir vol
atorgar una mzree.
Afegeise,que, ultra censiderar-se suficlent Teeeinntiensat per l'exit de les seves gestions, les qua13 contribuiren a
posar termini al sofrimeat de 32.6 espanyols i que porta el consel i l'alegria a
altres tanteo Ilars, l'excmple donat
la tripulacie de l'Antonio Upcs i c13
humits mariners que amb ell treballaren a la platja d'Axdir, en negar-se a
acceptar cap recompensa pels seus cleavels i fatigues, és proa cheraient per a
en i li marca una conducta honrada que
el l vol prosseguir, i per aixó em plega en gran manera procuri que no sansisteixi mes cci aquest oferiment, que
agracia amb tota l'änima, peró que flEt:
podre acceptar sense creure que amb
alió desmereixeria la seva obra que,
gracia al Genera i a tets, sala pegut
realizar.
El president ha dit tumbe ritme el sonyor Eclievarrieta Ii hala s 'lit de paraula que igual manifestada hada :el
al Rei.
Eri LOPEZ. PERREI1 A MADRID
NO VGL TORNAN A AV:11CA
Arte ha arribat a Madrid tan comissari dat Mearoc, senyor López berrea
El ministre d'Estat ha suspes durant
tres dies les visites per a dedicar -oc
per complet a l'organitgaci3 del pro-

tectorat del Marroc.
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•' :i la sesee;', 21 senyor
detlella tau que no As

•r haver-se acordat el
senyor baró de V:-

f • :. et. t.,:ar el sea vol en con-

e.
s
e rularts th drm cc suspen
lee -ese: 3 per reprendra-la a las
E3 PF.PREN LA SESSIO.

peessuPcuTos
•1

!a se se sie. presiee eaa er afama ., d'Alelia,
urgencia de tractor

eeuaaet munieipal pele
aaea
r e eliteledt gaetos es drea
e
ees eapitale searients:
1. c e . eces
PAjunlement, peslatiaatnear 50. 2 . Pulirla de
%al3-1-875'a°. 3. Poli' re era i rural, 14.0!0.906.9q.
4 . eiaira. 4.327.204. 5. Benefieet. 3a;34-694• 6. Cleros pablia l e s . 7...tli e .21ta'00a 7. Mente, res.
l eierreall e a, 31,103.250'28. 10.

;(e. ree ele nova construcció, 210
riee I !. Imprevistos, 150.000.
e eingresos té els següents
anireinile: 1. Propia. 10.25023
a re, -tes. 2. Monte, 703 • 3. Iin! lae ' e a 22,907.410. 4. Benefi'eenee i . 1e.0.00. 5. Instrueció
56ono, 0. Curreceiö
4 .500 . 7 . Extraordinaria, pes2.701.587'75. R. Resultes,
' tes. 9. Rentases legale per a enleir el defleit. 48,105.000. 10.
. itei nte g roa, 257.003.
aenyor Maynde explicä el

criteri de la Comiesiö de Presa
supostes per a peeaer disminuir
tot e i ene fos poe e !ble els gastos,
si be s'Ira ist obligada a atendre
moltes necessitats de l'Ajunta-

ment• També s'ha vist obligada
la Com ; ssiia a ¡co augmentar els
sous, encara que fos de justizia
en alguna casos.
Per a alendre als gastos, s'aa
procnrat reforçar ele ingressos,
si be Iii ha un &rica d'un paren
de milions de pesestes, tenint
cornpte que augmentarà per haver-se eelculat per alt alguna
quantitat. Per a salvar aquest
deficit, s'autoritza remissió de
tflids de la denla municipal fins
a In quantitat de den milions de
pes:marea que segurament
s'arribaran a concertar.
El senyor Viza felicità al senyor Menee per la sinceritat de
les seves explicacions i es planeé
de que ro es cruz-1pH amb un regim que permeti desenrotllar la
vida económtaa municipal . Din
que Barcelona es la població on
el eiutailä paga menys impostoa,
1 que caldria apliear un impost
únic mes erescut. Acaba diont
que el contingut provinciates excese in
El senyor Rocha din que no
estä d'acord anib el pressupost,
perä que donarä facilitat per a
nue sia aprovat. sempre que
d'ara endavant PA recordi dele
radicals. 11a crimbatut el cona
tingent «tenencia'. que cada any
ugmenta,

El senyor Quirós es plany de
que no s'hagi fet justicia en ei
sous dele enipleats, havent-n'hi
de sobres.
El senyor Maynes contestà als
anteriors parlamente, dient que
el pressupost estä fet amb un esperit de complerta justicia
equitat i pel benefici de la ciutat.
Després d'ntrvenir eta senyors Meriai, Quirós i Santarnaria. s'aprovä, per unanimitat, el
pressupost de gastos i ingresos.
Després s'aprovà el d'Eixampla, que puja a 13,527.770'88
peesetes.
A tres quarts d'una el senvor
Marques d'Alella aixecä la sesSh5.

Moreno Clareria, de vintsi-vuit anys,
solter, que treballa al peu número 4 de
lea ebres del eletropolitä. Aquest in.
5055) UPA saaelcalr .4 linees tr4 t naves)
detinguts per tm grup de sel e lats diera
ginyers, els quia afirmaren haver-los
vist disparar.
Els mateixos soldats van detenir tarnha a Ramon Guaseue Arman, el qual
intenta desliiurar per la foraa a Manuel
Moreno.
A tris els detingtits seas va (robar
tina pistola; les deis dos premies amb
senyals evidents dhaver estat disparades, i la del darrer, preparada per efectuar-lee,.
Eis tres detingurs van resale rigensament incomunirats als calabessca del
jutjat de guarda, a dispesició del del
Sud.

Cré nica Social

ELS CAMBRERS I CUINETZS

domiciliat al correr del Consell dt Cent,
número 617, tercer, segura. El ferit Madan Larnarca, de emita dos anys, jornalcr, viu al Passatge de la Mel, número 7, i era ajudant del primer. Després
de curat a la Casa de Socors del Pan-

A l'estatge de l'Associacl ó de Catea
brers i Cuiners. Ponent, 6te va celebrar-se l'entine:esta assereelea per a
prendre acords relatius a les empresa
dels music-halls tancats de poc i eta
que en el successiu puguin tencar-ce.
L'assemblea va acordar que es ~ene, una comissie formada per quatre
individus dels quatre rams afectats:
ners, cambrera, rebosters i similars,
perque facin les gcstions necessäries,
donatet-els-hi amb aquest fi, tia acapte
vot d.e confiança.
Sembla que s'exigirà a les empreses

seig de Colomb, va pastar al séu domicili. No fou detingut com va dir-se ahir

la reobertura dels locals tancats i ea
cas de no fer - ho dins un termini hast

equivocadament.
e j.le altre dets detingute .43 gaaittal

prèviament, els amos no podran rebele
naara ealcabliLq_
eala Sene alas 42nar

MES DEL SUCCES DEL DIJOUS
AL MOLL DE SANT BERTRAN
Segons aclarncions que hem pogut obtenia l'individu que guiava l'autocamió
i que fon detingut, es diu Serail Figueres Nogués, de vint-i-sis anys, setter,

al personal una indemnització de dotze

pessetes als cambrers i vuit als ajuslants,
per tots els dies que hagi durat ratur.
ELS AMOS BARBERS
La Federació d'AmGs Barbees i Perruquers de Barcelona i pobles vcins, celebrara una reunió general extraordinaria avui, a les deu de la nit, al carrer
de Tallers, tue, pral., per nomenar Junta directiva.
VAGA SOLUCIONADA
Segons mata festacions del governador,
alar va quedar arrenjat el conflicte que
per diferencies entre obrera dl Siudi cas Unic i del Llittre s'Iravia anunciat
a la fabrica de teixits del senyor Fin
de Marti Rius.
FET1CIONS DE MILLOR.al.:ENT
La Unió de Sindicats Lliures, en nom
del Sindicat Professiotal dct Rala de
l'Aigua, en puto& de. constitució a Rubi. ha presentat ale petacas d'aquella
',Meció unes Pases de Treball junt arnb
wies demanda de minores de caräcter
econemic i meral per a tots ele trae/La:ea d'aeueet rain de Rubí.
NOVA JUNTA DE METALLUR-

GICS
L'assemblea general de metalaargica
celebrada darrerarnent al Centre de Sindicato Lliurcs del carrer de Guardia, va
votar per aclamació la següent Junta
directiva, per tot el presten any de mea.
President, Miguel Planella; vía-vea:llena Dominica Martínez; secretad,
Manuel Arcos; vice-seeretari, Francesc
Itera:idee; Innerer, Ramas Valdés;
yica- tresorer, Miquel VidlcIla; cumpla -.

der, Josep Ricart; vice-comptador, leerran Armen; encale. Lluis Bertran, Altus Mulero, Adolf Gil, Miquel Pegas
i Josep Moreno.
Cennissiä pro-Cultura; Lluís Donulnee i Miguel Mentanya.
Comissió pro-Atur fereen: Amadeu
Carbonen i Joan Guevara.

UN MANIFEST
Els Sindicats Lliures Cambrers,
Curners, Rebesters i S:innata dz Cuila
han repartit un manifest eserit ca catea
ea el miel expliquen el conflicte que
trantenen contra eta eratruns tez (leer-,
minase establiments on es jugara, da
amos dels tema, contra tota rara i desrtent com a pretext el que els lusa retiras la permissie de jugar, han llançat
al cenar aquests treballadera, equiparent-los ala crupiers i altres elementi
que velen del vid i no d'una prafesseä
diana com es la d'eras.
Din el maniiest, que aquest atur és
iracas i que no obeeix a crisi de treball, sine a estrategia politice i reee no
estan disposats a que es bei aixe, pesara en peral de fam les seves llora. Si
els explotadora de les plagues secials ene
criden despres p_r trcballar als sahens
d'espectacles, ces negarem a treballar
en el servci de café i cuina, mentre rio
seans abenin els dies d'atur injust.
.PROXIMA REAPARICIO pu>,

DIARI SINDICALISTA e
S'anuncia per molt aviat, la reavat
ció del periadie "Sol!daridad
¿irgan dula sindicalista.

ahre diari ea espeeene.?
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Clausura de l'Exposi- L'Inst itut d'Orientació
Professional
ció de Canaricultura
•

sgC00 MARITIMA
movirnent marit¡m
Vaixells entr a ts I
"Orient",
de Gäaat r ilaliä
carrega general. Amar I

Saca Bertran. Conl'aell de
Laguri Transporti InSacara:a
s'or alemany "Marianne",
talara i escales amb citareraer!. Arnarrat:moll de Bar, Consignatari, Ricard
az s
arrabadtilla.
•apa espa nyol "Rey Jaime II" ¿
atab carrega general 1 t
rasatgers. Amarrat moll do
tu Coas:ganara Amengua!.
Fini abot espanyol "Villa de Ga- 1
le Mazarrón, amb càrrega

trànsit,
arnb càrrega general
cap a Genova.
Vapor espanyol "Teresa Pamiés", en Hasta cap a Palma.
Vapor anglas "atrofiar", en
Hast, cap a Bouigia.
Vapor alemany "'Mar" amb
eltrrega generall i tränsil, cap a

Fou un veritable exit la claua
sura do l'Exposicia de Canaricultu ya celebrada a l'Invernada del
Pare el dia 4 del corrent, per la
Societat Fornent de la Cria del
Canari, assistint a l'acta les maa
teixes autoritats i personalitats
que en el dia de l'obertura.
A les onza del 'naif es fan el
repartiment de premia, essentne mereixedura els expositora semienta.
Raça rato: Primer prnmi, don
Antoni (Jarcia. (Preaent de l'ExceLlenttasim governador civil).
Raea pala: Segon premi, don
Jeta') Mas. (Medalla de la P. A. i
P. de Catalunya).
Mandó honorífica: don Josep
Otin.
Menció honorlfica: Don Joan

Marsella.

Vapor espanyol "Tirar", amb
carrega general, cap a Cartagena i ascalea.
Vapor espanyol "Juan Antonio"
en Hast, cap a litteava.
Vapor dalias "Ertigheden", amb
bacallà, en trànsit, cap a Tarragona.
Vapor bolandas "Lconora",
amb gasolina, en tränsit, cap a

Màlaga.

Vapor espanyol "Almazora",
"Victoria" I
gazalra espanyola
amb carrera general, cap a Vicz ugoria, amb mineral.
narw: i Castellón.
s'jper belga "Champine", do
acula ettrrega ge-

Huguet.

NOVES

g.el...enarral moll de la Bar r

Continua activiasim el tràfec
carbonar d'al nostre port, degut
lapa' h alg.a "Lys", d'Alumna I la seca actual que fa que mollas
rirr ega general. Amarrat fäbriques hag:n d'emprar la tore bareelor.a S. Consigna - ¡ ça de vapor en lloc de la halräuOl Andrea,.
lira, Amb l'eamentat combustible
gar
eón esperats e/Is següents vajaer eanyal "Marques dal
coa , ao Liverpool, arnb dar- ! pors: "Euzkera", "Tarje", -.lijargeneral i carba. Amarrat mia", "Garda", "Yrigerborg",
d! Satit lb-al:rara Co: signa- j "Dentrhar Rhein", "Ivar", "Freial,Corn panyia Transmediterrä- kali" i "Noreg".
— Afaí matetx són esperats
Tea' 05panytt 1 "Guipaaarta", I de dverses procedencics i disGiaa. iirub earini. A :narrat tinta earregaments els segar:uta
P. , nent N. Consignatari, vaixells: "Car.arias", 'La Frann ! bona.
ca", "Collabrier., s", "El GoberA
"'Cabo Blanco", I nador" "Firme".
amb värreun genlral.
En Ocre:-..
E.-7772 2r , ll del Retal:a. Con- I
Mar( abano d'ahir a V:ta.sar
I
Ibarra i Companyta.
de Mar, als 78 anys dedal. el ea"Priraero",
nas!. Arnan•at moll nrgat borne de mar i profes,or
de NUtit,ca, En Co roni Anya.
"
Argirnan.
Les secas 1 1 11,11ila1 5 (10 mari,
Valxcfls dcsantacts
peds.;crg. i /rime ile eiimeta taran
G • at e-ipanyala "Camerr!or, la seva 'non ruin santala piltre
grnaral, cap a Sant el noslac raón maritim.
Durant viril aays exorar el finaa a :iaa "Or'ar t", amb rär nal la nav e gariA, deliran! -se des
'i
,I, cap a plat o a l'un'senyitm e nt 'tan` r-•ha

sa. Cansignatari, Mac An-

tt/'

genlant 1lHa aradOrnia al !tolde

• • 1 "Mar i a Dolo- I. esmeni 't ; altra a llarcelnaa; tau
-a: enana cap a la a:al rnal e ,x prof..ssor daautaaa
Esaola da. Nao ! i.nt; sota wpiest
"Anaelna", amb aspert a
seia tuoa foil ineri• a,
a la mar.
tIssima. Li seva portariA al t•arnp
ValacHs SOPtUS
eon , istf co divers o s Iceis.
"Arnabal Men -, balls veram e n t. oir
r
A la so y a a!ribulada
n general, cap a
tram e a• ai ii apta:sala del nastra
litio Leonhart" sincer randa'. (A. C. S).
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Raça holandesa: Primer premi. don Josep manen. (-Medalla
da la Societat Atracció de Forastera).
Itaaa holandesa: Sacan prenti,
Alvar ainfuente. (Medalla datr:
Societat Colorobafila).
Maneió honorifica: Don Jaurne
Colon-tinas.
Rara rant flauta: Primor aroma Juan Batió (Gobia de la Societat Fonient de la Cria del Canan).
- Raça (mol flauta: Sagan premi,
Jatime Colon/jiras ((labia de la
casa Vitilinara).
:Manen') laorterifica: Diploma
primara tlan Madesl
1./tralInguetz.
Men j iti honorífica: Donya
Mi egarida Magna n (Presea,. por-

nyreirg•a.
Itatai takta: Primor arana , dan
.tataal Vaaiialticha (Capa del soel Jaart
Ilaaa mixta: S a irtm praint (hm
ana,a; ta i raia talara:te del saci
Jaan
oriroi hariarrei a a a don Ferfumarla

rar] ole 1_as1o•ii.tit1;i,i.
DItt"uti els di e -

ta 3 M

ir a

H

baratori de Selecció Professional de
atontclair_ (U. S. A.), del qua! l'Institut •
ha rehut ja la contestara:, al treball del doctor Mycrs.
El fet que tots dos cm:nents cspe- !
&alistes tracio escolia com a lloc per a
nr srva controvèrs:a Idearas oficial de
l'Inctitut de Luce:lona, clOna un reileu
internacional a amiesta publicació.

rectaneose- :
tnent d aaputst Institut, cal afezpr un /viTes que parlen ami thaya

Ña-a( i a ;a ;,,,a,ra in 'ava l a
- 1'211ch
i
SCCC:Z1
&Ni:del Hibre de la el,s-P . .ra

garlen pl.:hin'at en liengut re,sa:
de.linat a d ..ti'car en el;
pa;sos orce als els prregresS3S de l'oren,aciO piiltnaiarn11 t,:e.ada
en la psico , èmra. A la e o,:r:dissirna nena h:bli.,7;. ifica sIn fd .-dactit .le d.versce; art .eles puborats cnt els
-r.-c.a la 'ir-

S o gon , GrZotg, nüttit• ro liii, “0Ir verrnoll.
st;r•i•;g,
col o r rarubas.sa

tira, F;c, ,.
quest;er13r:s
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areckea,
It. na,

Vuitè, —Que durant el tenme guaresreal co practlqui als temples rarroqnials
el Via-Crneis, en hora toorenient per .st
t'encara de fidels.
Nos-.--Que dnrant aenest te m e* NI,
els sncerrlots çne tinguin Ilicraia per a'
confeasar queden facnitats per a'PoeicIns'
deis reservats sinodala i de les censoria
reetrvades a l'ordinari.
Pareelona, 23 de gener de 11023.
Fk,ctor Joan fonda I Camas, sea*
.1
tari,"

1 -S." .•

Lrnausine
tat
o-A anda ptuent 'j"s1oaa Oc, ei verle a preu ;ril .

rectffit - iuma,1

P. , re. 43. despatx ce
12 a 1 1 do 3 a 7.

Es la reina de les aigües de taula
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Eu torre a Hurta;

Cuatre hines

remen 1,500 pres., I 11,000

terre ny, es ven pie 40,000
bordea ha:mortal smb peneln! pies. Plaça Watende, 7.
o sense. naalt Sanen, 6 3.1
primer, serena.

Encarregat

A teratinis
SeRSE1 fiador: ei:e7ei`ci'j',';'=",`:
210211-3 1-, tetes mieses,' Valencia, 346. Ofertes de
(1 , 1 mes s,ntal al mes

6 5 7.

X. Corts Catas
n 11A Malo de la pell. Vi a s urinariee. Raig
k
u;. Lu tiog hines, 642, de 2 a 4. CHniea de Sant Pau, 44 de 7 a IQ
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Exposició as aparajors d'articles da gran reclaNi
'rimen fbrica

Sisé.—Que la reata de la primera a»
munió da-In netas se celebri amb el major
esplendor possible durant el perlado tiSal per al compliment Pasqual, preeeclin :
da de la convenient preparaci6 cata-pala.,
tira 1 d'adequats exercicis eepirituals.

Curació ràpida i segura da la blenorrägia aró..
" -11
\ nica, Las recents, en dues o tres cures. rodea
a 1 i de 3 a 5. Dial' 1
janaant aparen eapecial. Anbau, 5,
10 a 12. Económica: Unió, 20, de 7 a 9.
feetals,

11.1;loo l t, el doc-

"_'_"'r•

•o ,

o •

rema) fina al 27 de maig, testa di* 1111
Santfresima Trinitat.
El Summe Pontlifeg nonada mnrecleit
aquesta gracia a les parrelqulea i
on s'eteetuin misslons, exereieis espIriMala o donin al poble instrueelons catos
quIstiques, co predígala 'mama i plátio
enes apropiades I lempo quaresmaL
Quert.—Ctela rector, a la seva pase.
quia I el t'In p ut de finel a la seva °gel&
nia Izan de tenir catecisme per als nene
tote eta dies alar Quaresma i predicar amb
frni¡Cncia als (hiela Wänons 1330 1 1340
del viaent
— Ele esmentats rectoro i
nenna lann ale procurar que els set» falda
nents han de procurar que els nene fideis nema den dele set :my*, poe mes o
menyv, rebin la (*munió panqual, ;rep.
rent-los dtradarnent.

ALGav,AD

n 11:11

maJor eutuelasme.

fi','

C1.; n C
re ,...•

zznasczaarnmazzai aia EAuzzuza ;a zna

de temporadn

RELIGIOSES

Santo Sant loan de Malta
( rumi a dor); Sant reata màrtir, 1 Sunt
Lluttiä. martIr.
Quaranta Inaren.—Avui a reoglésia parroquial de Sant iloaep, a Santa Mónica.
llores d'exposlció: De dos qnarts de not
del mati a dos quanti de Sis de la tarda.
Ila estat nomenat prior deis Mereedaris de Barcelona el reverend pare Tands
Cum po.
— Ila mort, ial convent de Sant Jonn
Jernsalern, d'aquestn eintat, sor Agustina Jounou i Folch, de .50 aun d'edat
•.
El "Butilett Oficial Zeleslistie" publica la seg tient circular de la Secretaria
de ('atraabra 1 Carrero:
"Don- bo de S. Excia. Rdma, el biaba
1 perquè la missió de la clerrcia durant
el sant temps que s'apronta sigui ton tunea a les animes, e, recorden ele següenta
prceeptes:
Primen—Que a toles les eselesies perroatlials i de reliriesos se edebrin, annb
In major solemnitat possible, calles enearfstles dc desgreuge dorsal ele arca dies
de Carnaval.
Segon.—Que tots els que tInguln
cArrec espada/ de predicadora sitian /mals, soLlieitin Ilieneia per exereir-I,1,
a tne's a mes prestin el jurament contra
el modernisme preserit p s r sa Santedat
Plus X, de g, m., davant del nostre atieari
general el 13 de feLver, a les onze.
Tercer.—En virtut del rescripte dch 23
de novembre de 1920 eued e n autoritzats
els reverenda rectors, ecónomo, regento
i enearregats d'esgh-sla p,r romençar el
peal-de de eomplintent l'asqual des d.1
IS nie felver (primer diumenge de Qua-

• ••

La llista aje :a:Y:cae:ene estrnoze-

Caa"..7a. 1baarat.AMn.:9, 621
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EN

rientació Professional"; Dr. Charles S.
Meers, de Londres: "Tlic Ef ficiency
engiueer aud the industrial psychologtst"; F. Martí Alpera: "L'Escala i
l'elecció d'ofici"; Dr. Emili Mira: "Labaraairi Psicotècnic"; Dr, Lluis Trias
de Bes: "Actuació del metge orientador en front de la fistopatologia circulatória". Secció Experimental; Doctor Emili Mita: "La valor dels questionaris introspectius en la psicotècnica
professional"; Dr. Lilas Trias de Bes:
"Exposició i Estudi d'algunas dades toracometriques"; doctor Caries Soler
Dopft : "Evaluació del factor "Inter è s"
al temps d'execució i- en la qualitat del
producte". Secció d'informació i Secció bibliogrärica.
Cal asscnyalar l'interés d'aguce nombre, especialment per la publicació del
trchall del doctor Myel s, ile Loo-lees, .
director de la revista "The British Journal of Psychology", que situa la tasca .
de l'enginyer organitzador i del
leg industrial en els problemes del Ire- ;
ball. Aqt:est treball és la resposta a un
arnele del scnyor Gilbreth, cap _del La-

.

I•

RAMCLA

de l'Institut d'Orientació Professional,
amb cl sumad segiient; Secció Doctrinal: J. Ruiz Castellit: "Efirácia de 10-
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surarlamente un maletín de cuero qua

alientes can las (malas al convarsaba,
se d,rad talarnOm ella y se sentó a su la40.
eat atad unte conversacian 3n voz
baja.
— i;Se halla aatif el jefe?--pregurila5

• Wo-Fang, inclinado todavfa sobre el
horificio, scauía can miradas de satisfacción el desarrollo progresivo del hilo, cuando la triple sacudida fe anuncia
la llegada a su destino de au enviado.
eapeetal.
Desenvolvió rápidamente el resto do
la bobina, dejando colgar el extremo del
tilo por la abertura. Luego, lo ajustó,
diestramente, a los dos pequeftos tapones en forma da, coginetes, colocados al
burile tina transmisor del dectäfono.
Ear exactamente tal corno él lo ha.
Lía asegurado a Long-Sin un verdadero
cado eléctrico, lo que él acababa de cona
Seccionar. Con una singular deritreza lo
alocó en el agujero practicado an la
pared.
Durante este tiempo, su compaftero
So dedicaba a hacer desaparecer todo
vestigio de su trabajo. Las /ánimas para
líenlas de polvo no tardaron en desaparecar y los chinas colocaron la mesa
despacho C11 el lugar que ocupaba.
Era impasible, incluso a la mirada ina
tan gente de Clarea, observar el menor
cambio en la habitación, ni mucho menos sospechar que la habilidad, prodia
giosarncnte inventiva da sus enemigos,
habla instalado un espfa en la pared de
ati propia casa.
en au casa •e realizaba ø14
e. Mientras
_
.

llevaba.
2-3 oyó uh ligero ruido
,1:,,,,L.,se pedazos de la obra de
” rilt a la entrada del horificio.
. 1 ere plan había obteaido el

iaaccalo.
iv aa;ente, el ratón, no sabiendo
se:aar a su feroz enemiga, apaa la abertura saltando y huyen,

'tbrronzado.

24M:uta:eta uno de
aa al
acecho dejó

los chinos quo
caer su pesada
dl y te cogió.
iabiaa transcurrido apenas tres sea
,11:1dos cuando el hurón apareció a su
rneitrando Su hocico
prolongado y
0.P 1 S azadas
‘41.ü e los chinos le cogió lambida
7beinra5 calmaba la excitación quo
15 a Acep artailo en él el ardor de su
z a d esataba oil ligero hilo sujeto a
callar.
zaiano, en el cual los adversarios
se
Carel habían establecido su cuartal
r iral, 80 eacontraba desde aquel rno
t a. "15 e a co municación con las habita,
`a
de
su
enemigo.
11
sa,',Qa:ras retenfa contra sil pecho
entaborador, el chini tiR
aecea del hilo que acababa de
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En el interior del res: atina! proser
gula la convers. artún entre Baila la atta
boa y el (111A° de "El Mandarin".
Al cabo de cinco minutos, aproxituar
darnente, se abrid l puerta apareeieur

do un anciano vendedor de periódicas,
de amlar pesado, con la rulrada alzo ex,
D'aviada, que penetró en el estaba:era
miento.
Habla una mesa libre detrás de la
que caaipalain los dos que sos',intan tan
anialiaat taita-eraación. Placidant alta, el
anclara) tornó asiento y pidió un "grog",
une aiinsurnió a 110(111AUS SUr51/A, mielas
tras se entretenka contando sua
C11(3./2.
Si a , Ila nc hubiese

tanda :anta ira
Lerda por laa noticias que le camoniert,
be cii interlocutor, tal acz se hubiese
dada cuenta de qua, sin parecerna el
buen hombre sentado detrás de ella se
Inclinaba algo más de lo razonable tia,
e/a 911 lado.
Al cabo de algunos instantes cl grog"
se habla acabado, y con sus periódicos,
ya contados, cl industrial ambulante paa
gd su con>umaci6n, y con el mismo paso
rozagante salió del raataurant.
lata vez fuera, SU manera de andar
camlaó,
atravçaando is calle, casi a

.---",Nn! — repl:c6 el amar illo. Pero
Linar - Sin se halla en la otra parte dol
es LI al an ,m:ento.
Mientras proarguía la ntrevista, Clan
reí lleg,.; a su vez Irente al restaurant,
aaa giendo una mirmta al interior.
Al ver a la que el espiaba sentada
junto a una meaa y co averarindo anima,
damente, presumid que L'ella sz dispo,
nia permanecer allí- durante algún rato.
Sa mirada escrudifiadara investigó la
calle y las casas . que Te rodeaban. Una
de ellas, un edificiu medro arruinado y
que Parecía d3bierloatertla en uno de sus
lada; tina especie de 'hangar cerrado qua
Lenta el aapectu (le utt viejo taller abulia
donado.
El Secas° a este edificio en ruinas era
pur una puerta l'armada dz plariehas da
hierro que Justin arnpujú suavemente.
Era efectivatneate la que él habla supuesto. Sin vuellar un murnenta entra
;y, con la cartean de no ser molestado
par nadie an aquel t lugar al cual nadie
Latida motivos para autiar„ abrió apila

(Molla 8 de febrer
de leb
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CASA CENTRAL : LONDRES
CAPITAL 1 RESERVES: Mes de Lliures esterlines 13.000.000
Stursais: 13arcelona, Piaça de Catalunya, 9, Madrid, Bilbao. Vigo. Sevilla, Valencia, Paris, Nova York (agencia), Bradford i Maachester
24 Sucursals a l'Argentina, Xile, Perú, Mèxic i Uruguai
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Molt avlat, estrena del vodevil
en 3 actas, de llennequin, Velhe I C
itinarhil (ele ti es asas del vodevil)
LA SEGONA NIT CE CUTIS
500 representar:una a Pa: is 1
Exclusiva de l'Empresa par Eapanya
Gracia. — Elepan ria. — 1)15nd:d.
0
I — Chic. — Luxosos tollettes. —
l'reientarib esm erada. — ne,orat t
11011.
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Divündres, tarda: La riquesa de SimónIdes. .›.11„ hi n cid organitzada pel F. C..
Iiarcelona, Les Jotas de la
/toser i El quart de la sort.
1--o.e .-. ...„
Ele da:a 25, 27 . i 28 daquest mes, elnd úniques
' funció•ns per Gemler. Es
drispatia a comptaduria.
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Teatre Novetats

emilesememeammememexemsmasemi

GRAN TEATRE DEL LICEU
Ultimes ni/detona do la temporada. —
Aval, 49 de propietat 1 abonament, a lea
Bou en punt. Ultima representaeth de Vapera ro tres artei de R. Wa g ner. FrIsaanY
.1 /salda, pelo celebres artistes negra/4
Ober 11011Mann, Rode MarOWSky, MeStre
Schillings. — Dame, 50 de propietat I
abonament. rorresponent a última de dissables. "Sereaa d'onore" i condal del
gran tenor Carlo /lacket. Arte I de en
/noblote §11i Strialle. Actea 1, 2 1 guaro
zercer de Manen, 1 rotnanees pel Speyer
Flacket. — Dissabte, 'Sala donare' del
Mestre Sehlllac g a, Plumeare, tarda,
cortita; de la companyia. Ultima Ínflele, de
la temporada, Triatany 1 leolda.
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El» KAKI PUMA
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Ami, nit, a les deu:
113
I Ltu ; tant amb la muntanya
de 1.00 inatres, en 4 parts.
Mantequilla
per Charlas Ray
Els interessants jocs de fut.
bol
. F. C. NURENBERG

7 úniques funcions, 7
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Avui,

tLa Morte Civile

OTELLO
Es despataa a comptaduria

zareenizezertnesei
GRAN TEATRE DEL LICEU
Temporada de. Quaresma, 4
•grans aoncerts pel genial 'manisEmil Sauer. Dies 22, MI; 25,
tarda i 28 nit de febrer i 3 de
marra nit, Continua obert rabolaatnent.
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Gran Teatre del Bose
Denla, dia O de rebrer, a les quatre tarda. Gran ce r tanu • n Infantil de vestits. —
Ve prall e re premio. 2.2O0 presento per a
tros e ls nen 1 nenes Prens per a adueSt:
1.018o, M'use entrada. 10 pessetes; enu-ola per a grans, 2 pessetes: entrada
r e a pelito. 1'60. El timbre a carrec riel
arerde", de -estib g , Premio per a
rooe:t. 1,000 pessetes. Primer preml: una •
tornean. maquina de cosir u brodar.

Saló Catalunya

Localitats: Casa Amagan-una.
Fernando, 33. i a la taquilla del
teatre.
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A y o), 2, La Toner La llanta, La
caravana da la mnrt, Acer fred,
Chef ajuda de ezrriLra, A misses

1

Tettres Triond i Marina
i CINEMA NOU

companyka de coraZdia
GUELL TUDELA - AS.
QUERINO - CORTES
(Teli•fon 413I A)
01

I

[)ans -Arf,,Yentina-Excefulor
dites.

1

OZel.to o el moro de Va-

Tot un cow-boy, Eta parias da l'amor, 7; Les dues nonas, L'epopeia d'una dona, 1 i 2.
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Avui, dijous, moda popular,
tarda, a les cinc:
LA MORAL DEL AMOR
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Nit, a les deu:
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El cura de Longueval
comedia en tres actos, arre- E

glatla al castella per 1,1ufs
Valdes
albea iet3 ummualuAllaususulauu
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ita extraña operación, el franoós no per.
Ola el tiempo.
Tan pronta se hubo despedido &a Ja a
zneson, Ciarel se dirigió hacia el barrio

Era una ocasión demasiado buena pa,
ra dejarla escapar, tanto más, cuanto
que la preseneia de la aventurera en
aquellos parajes podía tal vez propora
cionadle a algún indicio útil.
- Decididamente se dirigió en su per g
acotación.
Un instante daspues, Bella se intro.
(lucía en el Motro. Olarel la imitó, pasando desapercibido entre la multitud

Fulletin de LA PUBLICIDAD

que invadía la plataforma.

l'asadas algunas aataeiones la vid saa
lir do su vagón.
Clarel descendió laminen y sigu.iando
siempre sus pasos siguió el Park Itow
hasta Chalana Square.
La joven se hallaba entimema en el
barrio chino. Prosiguió su camino e introduciendose en una calle estrecha Ilec
gó frente a un restaurant conocido bao
jo el nombre de "El Mandarín".
Con da seguridad de una asidua con.
currente, Bella abrió La puorta y ena
Ud.
En aquella hora había muy poca gana
te en el establecimiento.
Se sentó junto a una masa, en medio
de la sala y -pidió una taza de
• La llegada de una persona tan atrae.
tiva no había pasado dasaparribida a
tlarn-Yer, el propietario del restaurant.
Despidiándozie sin afección de loa
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a Avui, dijous, estrena de la ari

LOS FRESCOS
D issabt e, ni t., re p roducció
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Pele, Uritree I Mariscos. QuIntabs, y -

-

1 interes.santissima exclusi_ le
re va, en quatre jornadas, El c4s
e doctor Niabuse, i la deliciosa a
se
u
U cinta Sense ajuda de nIngú, U
13 per l'artista Floot Citbson.
Si
5
sil
N
itaaaaRaeuranamanmanazi,

pl

LI

ei
ei
ei

Gran partit Internacional

Al

U. T. E., DE

Avui, dijous, dia 8:
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a Monumental-Padró-Walkyria
Arre, dilema, estrena dz•L'epop.,:,
d'una dona (I 1 2 eptsodts); Va-

FUTBOL

E

remetacenatereenannucs11.!

e

pz1se . Progreana Alarias °tallo, Ela

2 golf, Actualitata Gaumont. — Cia . •
tsl"flgc, rot, estrenea de Vepapoia

C. D. EUROPA
Camp Europa
A un quart de quatre laril

disputant-se la magnífica copa
de l'alcalde de Barcelona i a bes
nefici de la Germandat i Calza
d'Estalvis del ¡Sindical. Professio.
nal de Periodistas.
---
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FILL DE PAUL IZABAL
35, l'asesta' de Gracia. 35

Divendres, 9 ,de t'Arca
ä dbs quarts da si;
(506 audició), Recital
de violi per Elisabeth
Coemans de Pérez Farras, acompanya la pa.
Joan Sanchez, interpretara la sonata de
Lekeu i obras de Vieuxtemps, Corelli-Leonard,
Kreisler, Geethoyen.
Invitacions cola 'is
tuni
Direcció artística:
F. Longäs

DIVERSOS —

SALA EMPORDANESA

reta fantasma.

SALA

BUDAPEST

(Probabla campió dTorigr¡sj)

ei d'una duna (1 I 4 episoills) La C11,

•
13

Carrer del Pi, número 11
Espectacles per a Infanta
Avui, dijous, a les sis do la tarda
Preus populars
Sitió amb entrada, 150 pessetes;
entrada general, 050 pessetes.
Entrada cómica pels pallassos
Pupy and Zepy.—II. La aoratdia
Ei gall-dindl del
ball del l'un:1' dt.
•n.1.

L'iza de Corredor.; 1-Representants del Comerç
Gran blit de dtsrreises Que tindri 115
avul, 8 de febrer, Dteous gres, a OS
guaral Crome de la alt, al gran sala

a

et
•

useeneurinnewerserriur
Associació Intima Concerts
Coliseu Pornpria.—Travessera, 8
Divendres, 9 da febrer, a dos
quarts de deu de la vetlla. Presentació a Barcelona del celebre
Trio de Viena.—Dia 23, recital
de piano per Alexandae Ribó.

BOHEMIA MODERNISTA

a benericl de la calan d'invaliden. ere'
tul extraOrdinarl, nbseclul de 13 CrtHillt.
rta Pego, de 11. 1.110.
16 IMPORTANTS PAEMIS, 16
a lea disfresses mrs ben asençades Grau
obsequia a loe sanyoreteL
l'er a Invitacions 1 Ilutges, a remato
socia!, carrer Aribau, 21. de 7 a 11 Dll.
Els premio esteran mesita en els rel.
s'ataco:4s Le Pf-Internos, 3 . 1...xa Uall'etal•
lat, 7.
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PutxineLlis "NIIRIA"
ei Rosse116, ese. havant del Frontil
Comtat
DIJoul gran. de cinc a set
Gran ronda de broma
EL SOSO

IVICISIC-,HALLS
EDEN

CONCERT

Asalto, Paquita Casanova, Rosina i atices itop,ir-

tanta números. Tots els dies,

2
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•
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EL MEMORIALISTA
UN QUINTO
Sortelg de )(aguado
Entrada I sedal, una pesseta

ä nzecreartumeemzenne i

1281
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paso

de carrera, Se dirigi ó hacia una
cabilla telefónica pública ion la cual se

introdujo.
Depositando rápidamente la pieza da
monada reglaanantaria en el horificio
que ponía en movimiento el aparato,
descolgó sil receptor y pidió un número,
que no era otro que el dal cuartel general de pollea. Casi instantäneamentja
obtuvo respuesta.
---1 Soy yo, Justin (Araran Mi secretan
rio, el señor Jamasen, tia debido venir
prevenirlc que yo tenia necesidad do
Sil asistencia.
—1En efecto! ¡Y estamos todos dis-puestos a recibir vuestras órdenes, sea
flor Clarel! ¿De quó se trata?
En algunas palabras. Justin les pusó
al corriente de lo que acababa de oir.
Rogó al jafe del cuartel central de
policía le enviase sin perder un minuto
uno de sus detectives secretos, el cual,
desconocido de Mella la Rubia -podría
reemprender útidmante la taroa que Cl
había tenido que abandonar.
Seguro de que la -llegada da este 311-1
xiliar no se harta esperar, Clarel vol;
vid a colgar el receptor y salió de la ca
bina.

ESPORTS

Avui, dijous, tarda, a un que
de cinc. Dos escollas, p anits, de
pilota a eistel/a. Nit, a un
quid
d'onza- Extraordinaris parida
Primer, a pala. Araquistain
Iterado contra Quintana II idÄta
Segon, a cistella. Baza
Palau contra Oiasecaga i
quidi.

ä bandolera D'Asn oree, Bubi jugant al
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Palace Cine
111
GRAN ara.° DL: MODA
LI
Aristooratiques eassians artistiquee

Programo: catraordinarie
Aval. (11Jous, tarda t nit. Grano
ti
es estrenes! La peal:nula d'argumen.
cderessant Atar (rat, la cómica
IN Baby i el golf, per la peuta 1 Celebre artista Baby, Escenas de aire
reers Jornada del grandula film
e •• dperproduceld de la marra alemanya U. F. A., L'harne nurse norn,
titulada L'em perador clel Sahara.

•

w
Notables quintet lorda 1 tereet
rd Torren:s. Avut, d1i053„ grandi0s
e-iit
del Pro:trama Apirlai El ranxo
Los llores d'or, el einquardenati
gi de Por, la ereaeln m6a colossal
de la seva fundació
William S. liara Ex/I: horma, >u' !a
Avui, Dijous 'Oras
la ronuosa Mary Miles. Baby i el 11
a la tarda, a dos quarts de 4: e uolf cestrenat, 1 la de broma ron- al
IltIli g Tomaset portar I patriota. —
GRAN CERTAMEN INFANTIL DE
81
p enia, estrenas Anima rifenya,
VESTIT3 - AUR:GERINIA •
sutripte patrifilic I de co.iiimis ;noEntre els valuosos premie que es
res. Oilluns, la pel . 11eula insihrtea
roes gran: Lucrboia Caro la (2 loedonaran n'hi ha deis Exems. se9,000 metros. pr ,uJectant-s1 pa
naael),
nyors governador i alcalde'
!edtera; MAS de 30.000 persones O fat
A la nit, el tan renoinanat
l'escena. verltable l ,-vassall de preniart
BAL PARE ET TRAVESTI

Espectaeles Empresa Fraga S. A.
Cempanyla argentina
NIUINO-ALIPPI
Avui, dijous, Ultime dies. Tarda, a les cinc i nit, a les deu. 1,
La borrachera del tango. 2, Estrena, estrena : de El cacique
blanco. 3, Fiesta argentina. NUta: Denla, divendres, gran funció -popular axtraordinäria a benefici del públic.

Paeando por una de las calles que
Coridutfan a 61, reflexionaba sobre la
> táctica que iba a adoptas, cuando aA vola
ver la cabeza hacia atrás por una ante
gua costumbre profesional, apercibió
entre los viandantes una figura que Cl
erey6 reconocer.
Era la mujer que por un instante ha -,
bla el confundido con Elena, en el
madera de opio, al cual los chinos ha-,
bfan sabido atraer1.3 tan artificiosas
mente.
lusti ose detuvo con el aire má s- inoeente del mundo y fingiendo buscar el
número de una casa se disimuló can
gran presteza en el umbral de una
puerta.
13.2.11a 'la Rubia pasó por delante de 84
gin sospechar su presencia.
Andaba con paso ligero, luciendo ora
gulloaamente un traje nuevo y un some.
brero precioso, en la adquisición de log
cuales debla haber invertido una parte
de la recompensa pt0reibida por Wue
Fang en pago do Slis servicios.
Clara l la siguió con la mirada y le
49nvenció de que ella no le había vie_t&.:

F.Z

N'un elegante

Teatre Non

Avul, dllous, 8 do febrer u 023

rs

PILAR ALOMEO

R1

Avut, dijons. tarda, a dos mart.:
dc cinc, exhaordinarta matinee.
El Per tinica cegada en larda 131)1,00lote, el colos3a1 drama minar-die en
11Z sot actea I diferents quadros, g agdalona, la mujer ~liara. Untara
011111 entrada. 150 pessetes: rette.
rol, O'as. Hit , a dos quarts de den,
• mila especia!: 1. El gracias entremes, El chiquillo. 2. l'hiela reine% sentaeld del t'anido drama en eh,
1.1 actos, La dama de las camelias. —
• DIrsalne, pro,erama mon>ire. Dos
1 dramas: El Sol de la Humanidad
• Crlmenes de! fanat.smo
116
•

L1' u g a USIII S& tala

Iltills dc disfressc3
AURIGERIMA - C4NACO

Teatre Espanyol

Testre Victòria

C):11:C

Limasen uncilsUlassiBBIErifei

La genial artista. Idol del rrlI2 bite,

onT,„ DB TEATIVd C2.11
s n TEMPS. Restaurant
espetti

Frontó Principal Mace

ei

CALCEN

N

111

TEATRE NOVETATS

el
Corn pany la de wodaoll grana
re
ospectaclos
PEP SANTPERE
ASSUPAPCIO CASALS
:
Mut. Dijous g rao, 8 de febrer. i
ii Tarda, a les cinc. L'hola vermut a
popular. Entrada 1 butaca, una pes- 31
sota. La primera vegede. ha, a los ".
/
in 10. Anrota... Currutaco! — 1,eml,
divendreo, tarda, Cornuta 1 condewats . int, Cobra del din, A rombo% o
E de flOntjult 1 Gente bi
Al
II labte, estrena del xam en, — nis.
e tres lotes, de R. • l'
6' " de "
r
ranqueza
1 L' en
o- es
mas, El mou nano.

Divendres, nit :

Ter:re

iii.imetro's,

n 91ullibristes. Els 3 Vara's,
5 faferristes. El celebrat arfa Esia
,

n•nnn•••samftr

Rapld Vlena-F. C. Carceloaa
Exit de:
:
Concurs internacional de
Skis a Luchon (febrer 4923)
211.3131,7111111 2112 RES N iali se N U Zas
411111114•B N I MIRE VD WERIDIDEB

ej

caravana do la mort, la pe1.1.1cUla 111
d'emocionara, arimment Atar fret
ei Lacones de aire, Ics cómIques Seif,
Mriada da cenbra t Baby i el golf,
r: ror la ralla artista Baby. SegOlia
ei Jornada del film hIstórth Roger La 13
HOnto.

e

IMMIDENSIBBli3BBil•GB2Klir

contra
F. C. BARCELONA

TEATRE TIVOLI
de CbMiat de Ferniffent

ilarina. C la

Asid, Mona, tarda I n11, gran.

13 (hostil programes. Sis estre.nest La a

Soletat altralles, ba-

Cinc eatre Espanyol

RESTA UR ANTs

ei
•

o-

unsw.

Divcndres, 15 febru
e

,,

aperitif. Gran tabarin araeril,
Grane Balls da Mascares

• Gran Tetare Comial I
• Gran Cinema Bohemia

estrenada anit I constitiont un eadevents ;
u:
Coliseo de varietats
Mena NG, a lea 10. L'opereta de moda a
Barcelona,
.
:
Avui,
dijous, tarda, a tres
rs
MISS VENUS
N catarts de cinc. Nit, a les
les representariona ile la qu'II es compten
per plens. — (eint 1 tots els ches apuesta
• dial. Grandiosos programes.
dos graos ésas. Es nesnatxa a cornpladuU Projacció de notables pelii-

a

Telefon, 3,500 A.
dijous, tarda: Espeetaeles per a infants.
extraordinaria dedicada als
petits actors i dansaires que
previgueren part en la Fasta
Javandele 800 Pomells
luff Les confidències de Nineta, El mirada de Nadal i
La carta deis reis. Nit. TerCatalanista, reposició
71a la celebre. comedia
L'ADMIRABLE CRICKTON
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ELDORADO
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Nuevamente atravesó la ralle y ad
apostó otra vez en los alrededores do
e gi Mandarla",

sera fácil reconooar un hurón. Poro ege
burda no se parecía en nada a sus congeres, pues -llevaban alrededor de sa
a cuallo un ligero collar de cuero.
En ama pequeña anilla que llevaba
• clavada dicho collar, ató Wu-Fang
axteamidad de un hilo que cubría una
bobina, asegurándose que al menor ma+
vimicnto podría desenvolverse con fa'.
Luego, observando eA maletín dejad
por (e encima de la mesa, introducid ea
el su mano, sacando un segundo ani'
malito que no jra otra cosa que un ra-.
t tira
La estrecha abertura que su comas+
ñero estaba practicando, tenía las di+
mansiones justas para introducir en él
al roedor,
Wu-Fang le introdujo en la abertura
y, al mismo instante, cogiendo el ha+
rön con las dos manos, lo lanzó en per'
aecuaiiin dal fugitivo. DI hilo, atada 3
su collar, habla sido desenvuelto antici.
padamente y tenia toda la longitud Be"
cesaria para permitir ad animalito 424
tiraba de Cl, hacer una larga carrera.
ra
,Los
dos hombres inmóviles, observa+
i
brin el resultado de esta singular 01)3'
Abajo, en el sótano, los otros ohicog
'estaban tambien inclinados sobre el be

