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Uit excel.lent article d'En Laurea Dalmau en el diari "El Autoousra • , de Girona—es tracta d'un periódic republicà i gairebe
federali sta escrit preforentment en espanyol, —ens dóna ocasió per
stir sobre el tema del republicanisme catali.i. El distingit escriptor gjroni posa al seu artiele el següent epígraf : "Del fraas
gAssemblea". -Aqu e s ta Assemblea és la de les Esquerres catalanes,
que eevie da celebrar-se a prineipis del mes actual i que ha .estat
gespesa indefinidament.
Les conelusions a qué arriba l'articulista coincideixen amb les
que bavern formulat nosaltres en anteriors editorials. Remarca En
alma u la diTerelleia d'apreciació entre els diversos sectors del
republka nisme eatalä davant el problema patriötic. "Les organitojeas republicanes actualrnent existents a Catalunya—diu—pateixen el mateix defecte: les persones que les integren també. Manca
un examen de consciencia per saber concretamnt on són. Manca un
discernim ent ideológic per saber on radiquen. Quasi totes són uanpus i no saben pas a quin port (Erigir-se per resistir els temporals i novament orientar-se."
Tenim la convicció profunda que la renovad() de la política catalana no pot aconseguir-se pel procediment vell de les unions,
fe-ions o coalicions de partits ./ partidets, d'organitzacions
pietits i de trossos isolats d'organitzacions caigudes. No és converient ni es eficaç el barrejar els estrats successius de la politica
catalana. Amb aquest procediment s'arriba a barreges mes o nienys
atables i a superposicions i convivències enganyoses. No s'arriba a
/tentar una força nova i viva.
Nosaltres veiem el problema present de la nostra política d'una
manera del tot esposada. Creiem que els grups joves del Caealanisme, que responen plenament a l'estat actual de l'evolució nacionaliga catalana, han de constituir-se en centres d'atracc:•5 dels s ells
grups desfets o trencats. En aquests últims grups hi ha dues menes
d'elements. Els uns han seguit espiritualment les darreres evoluciono de l'ideal català i estan situats de fet en el mateix terreny que
ocupen els grups nous; són elements assimilables, sovint mol*,
raluesos per llurs condicions personals i per llur influencia a les
tomarques catalanes. Els altres elements han arribat a una petrifi.
luid ideológica, a una incapacitat d'evoláció, i resulten difícilment
u5imilables o in41,57s' irailables en absolut; cal deixar-los de banda,
aperant que el tapa extingeixi les darreres supervivències d'ideobgies passades. Soignt els elements inassimilables mantenen una
gin important de Tes reivindicacions catalanes. Aixó és un punt
neeincidencia parcial i una base d'actuad() conjunta en moments
iterminats. Si aquests elements entren en els agrupaments noseran una causa de feblesa, un ferment de diseórdia i un fre
reportú per al moviment catalä.
Comprenem quins són els principals obstacles que. S'oposen a
ijsülise.i.6 per ,masaltres preconitzada. Hi ha en primer lloc l'amor
ypi personal, que fa aparèixer com una humiliació l'ingrés dins
Ilxrupaments nous que hom no ha contribuit directament a
Une Iii ha en segon lloc els interessos locals i comarcals que
Aqtr:a moltes vegades a combinacions especialissimes, poc com les amb la puresa deis ideals i amb la rectitud dels procedimts.
En Laureä Dalmau planteja l'actual punt de divergencia.
'kpublicans espanyols—escriu,—o republicans catalans. Repúllia o República catalana: aquest es el dilema, senzill
¡li ar, que havia de dilucidar l'Assemblea d'Esquerres catalanes,
i que li ha estat impossible el fer-ho." L'articulista se sent repula de la República catalana. "Catalunya és nostra—afegeix,--i
stres són també les seves manifestacions: Si Catalunya és republicana, es catalana la República: si hi ha un cefalea republieä, és
tia republicà de la República catalana." I acaba declarant que si
Isemblea projectada ha fracassat, és "perquè alguns aún calafate sense saber-ho, o perquè no s'han donat compte encara que
liguen catalans".
tot
Ve't ad la dualitat de Repúbliques, per als republicans catalea. Aquella que, essent republicana i essent filia de Catalunya,
tv pisen a fer la tria, és que no sien nacionalistes, o és que pensen
Lisa en combinacions electorals.
ausamciinri.mymmrizewz-_-.=imearraccianatrammenommem

VARIA
LLITS REI A LS

Eitt
ci objectes trobats a les
ttc'e.s egipcies descobertes ciare:amera, hi ha tres llits daurats, duna
rSi2sa extraerdinäria.
reis de tots els temps, especial-tnit els arientals, han ungut una flaca
',u, fastuosos. Un princep indi se'n
ean g :::: un de fusta i argent, les
Prtre carlianeres del qual eren formal% per alres (antes figures fcmenines
un v-ntall a la ma. Quan el prine es colgava, el pes del scu cos posa.
TI en necia un mecanisme, que feia
&are eh dits ventalls, que produien
finíssim ventijol al príncep adorrnit.
tía altre Ilit extraordinari era el d'un
de Persia, el qua l. era tot de crisintb uit canalobre a la capcalera:
a cabar lo de fer original, tema un
lada, als pelle. El pobre princep, en
se sentia bressolat pel mutra, ,li de Aquest Hit era present

a: llar rus.
¡Q ard III d'Anglaterra, en canvi,
' ',11 4 en un simple Hit de fusta. Quan
roorir, peró, es va vetee eved avatenli zus teriat na era pas del 12ot i':sintet' u,. les p asts dissimulava la tz ¿a d'ucalza s,creta, en la qual el famós
lm agava els sCUS tresors.
It'LES ROM 41V, FISIOLOGIC

Anlb s orpresa bete sahut que l'escriptj inkt % misia, que ha estat mes d'un
holle de B arcelona, es dedica a les
'''erq ues de fisiologia.
p1/4, ens ha revelat en la Nourelle
Fr ançaise, ha arribat a descobrir
nostra epidermis pot percebre
inutg es de la mateixa manera que
1'14 4 ulls i transmetre- les al cer-

vell. Amar ho demostren els seas experiments.
"Els meus primen experiments—escriu—han estat fets del 9 de julio( al
8 de seternbre de 1918. El lo de desemIr re, una mica ahans de migdia, el cec
de guerra Michel, procedent de l'exercit de Salónica, reconeixia la xifra 4,
d'una aleada de vuit centimetres per un
gruix d'un centímetre traçat davall d'un
vidre en una cansa tancada. El cec, a
través de la placa de vidre, ressegnia
correctament amb el dit el contorn -da
la xifra
El 20 de setembre, el cec Batvionin,
ex-ajudant de la tropa colonial, nro.
neixia en les mateixes condicions la xifra 17; pocs minuts després, la xifra 8.
El 21 de setembre el mateix Baudonin feia encara diversen lectores correctes de xifres i reconeixia colora i objectos. El 28 setembre, després d'una
setmana dinterrpció de treball, deguda
a circumstáncies no esbrinades, Michel
aribava de nou a Ilegir diverses xifres,
lletres mayltscules i descrivia d'una manera incompleta, per6 sorprenent, un ohjede poc usual, que li era prescntat a

distancia.
El sarcasme, la incredulitat, han escaHit aquests assaigs, aquestes investigadosis. L'estranger, menys escèptic que la
Sorbona, camenea d'interessar . s'hi. Des
de Harvard a Yokohama van a deseohrir que ells han descobert la visió extraretiniana. A París, els doctors Andreu
Kepreu I Andreu Cautonnet comproven
i continuen les meces recerques.'"
Desitgem que el master amic, l'oxee!.
kilt poeta unanimista, nrribi, efectivatwist, a pi-ovar-nos que la visió no is
patrimoni exclusiu deis ulls. Per als
orbs fóra un colisa! immens. Per a la
pesta un motín de pertorbació
Aixó a de trabar-se amb ulls al
elatell, a l'esecna, a la punta dels dits!
Estem segun que comptat i debatut, no
ens arribaria a fer mis nasa que suya?

UN PETIT GRAN

Converses filo-

__

El

Abans d'explicar rl perquè da g u ísal a nnomalia, ^aldrä, exposar
la sibil/cid del ratoli"isme holanrlèta; evocant un nie d'història. Els
Paisos Itaixos a l'epoca del rt e. nn!xement, forrnaven, corn.se san.
nn sol Estat: la Confederació
d'En-ato flamenca ami) les Provincies Tenidos de Nederländia.
El calvinisme !si feu presa es pot
dir que almas de la Reforma. Les
enomenades "cambres de refieriea"; q ue orca unes entitats pone:!erg dediemies al cesaren de la
reeätura i de la declamaci.S. ja
eidiculilzaven 1 alocas- en el r e laearnent de les °relees -monästifries arnb purils de vista helero-

Full de dietdri
Manuals escolars
A Franca, on els cscriptors es guanyen la vida no fent sinó llegir i escriare, cada anide de revista -sol esser
Sil d'un petit estudi o dona modesta
meditació. Segurament n'hi. ha que no
han anat precedits d'aquestes dignes
preparacions i que són feto a raig com
aquí. Pecó en tot cas, aquesta circumstiricia no és imposada per les fatalitats
económiques, sine, per exigències de temperament. A casa nostra, en primer lloc,
no hi ha gairebé cap revista, i "La Revista" viu nomès per obra i gràcia d'En
López-Picó. L'escriptor català, doncs,
no escriu articles de revista. I si n'escriu algun no el cobra o, si—hipótesi
extrema—el cobra, cl cobra tard i ma-

drixos 1 fundamentalment
istes i 'Eis espanynts guerrejaren mas
per la ronquesta de les hninses
que per la del territori. Ela
ratinncs, ele del N. i eis del S.,

znerrejaren mes per llur t'en-

retó que per la defensa del territen ea a,partir d Caries V. Cases-11"a- guarreje a Flandes a la destellar/a; no deixava respirar' els
remetes d. Roma. Fou una de les
garrees mes espantosarnent ertsdels. En aquella 023516 feu mes
mal Castella a la Religie Catelica

lament.

Aleshores es lieb que l'escriptor cata% irnprovisi constantment i és de llei
que s'abstingui de 'largues recerques i
n le profundes mcditacions. "Primum riyese, deinde filosofare!"
Ja sé—i no cal que m'ho retregui algun senyor irascible dels que criden que
els escriptors actuals estan mes materialitzats que els d'ahir—ja sé que han
existit portes miserables que sense esperanea de guany han deixat pagines
meravelloses. Peró hern de tenle present,
en primer lloc, que aquests poetes han
estat Inés cscassos del que pot semblar
ele bell antuvi. I, en segon II -e, que jo
no he parlat pas de poetes sinó d'escriptors de revista que, ara fan una rescensió, ara un estudi histárie, ara una
dissertació científica.
Un d'aquests senyors, Fernand Vanderein, va entretenir-se fa poco meses
a examinar en quatre articles els prineipals manuals dlistória de la literatura que eren en lis a les institucions
doccnts de França. En va quedar indignat. En els uns, hi ha omissions enormes; en els altres, indicio equivocats o,
almenys, en contradicció desvergoayida
amb l'opinió literaria del dia. Brunetiere, per exemple, no comenta Gerard de
Nerval ni Madame de Sevigne, i mira
amb freda indiferencia a Baudelaire.
aquest darrer punt coincideix amb Emile

Foguet.
Na cal que seguim. Mes aviat sera
prudent que ens deturem, tot meditant
quin esperit presidirá la confecció deis
nostres manuals literaris.

La "Perspectiva general" d'En Nicolau d'Olvver és excetlent; peró s'atura
al segle XVIII. Excel.lent també el volum que En Manuel de Montoliu
publicat a la Col.lecció de la Protectora de l'Ensenyança Catalana, peró tampoc arriba a l'epoca actual... El volum
segon hl arriban. L'esmera amb cu
-riosta.

Hem començat ami) seny la furmaci6
d'aquest ram de l'utillatge escolar. Déu
vulgui que hi continuem i que els bons
patriotes s'adonin que abans és el Ilibre que l'escota o—a tot estirar—que
llibre i escota són simultanis, Qttè fariem de tenir edificis, mestres i subvenciono per ensenyar en catalä, si fa lt ava
una col.lecció completa i decorosa de
textos escolars?
Caries Soldevila
WILIn

VOS, NACIONALISTA,

que us heu lamentat de la poca
premsa catalana, que heu enyorat
anys seguits un diari integralment nacionalista,
JA

de "mala sangre" la terra flamenca. Els flameases que no moran] ni emigren, devenen catblles t
coleaberaders o aliats de l'Invasor, i aixf es com s'intrasduelx
ratolicisme a lee províncies del
Sud.
Les del Nord, les -

Provfnries
Unides, el que en dirern l'Holanda, resisteix mes. Les ciutats sostenen setges heroics, de sia
tiesos de fam i de fred, amb el
pais . inundat, menjant retes i cut-

ro bullit. Onan lä resistencia esdei-ti impossible, l'exèrcit asset-

Mt. integrat per bornes i dones de
toles edats, perfectament enregimentats, IXell a donar la darrera
batalla, a morir formar tt el queden, amb els melat t s i invälids al
Allf es la terra raivinhirla, alli el
catolicisme notnés té infiltracions, i el cens religiös que donavem en l'artiele anterior es avui
(tia, si fa o no fa, el rnateix que
eeliauria pogut establir en aban-

tälic.
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SOU SUBSCRIT A
"LA PUBLICITAT. ,

La

catolicisme holandès

En Partiele anterior d'aquesta
serie, acahävem exposant !a paradoxa d'una minoria de catòlic
nonata al Parla:tiesa una mejore) de diputatis. Podem afegir que
rumiaste majoria, seguint els costuras política d'aquell país, diera
eutomätiearnent lambe una una.:
joria en _el Goneell de Ministres,
i la . Presidencia fiel %veril per
torna- La reina elegiste els seus
niinistres en els partits trionifants en les elceions i a prorrata
del nombre de vots oblinguts: del
pa rt it que ha obtingut rnajoria
absoluta, la reina n'escull
Presiden,. del Consell. Aeirialment, con en 1888. la majoria del
marina:era i del gateinet rainisleMal, la presidencia del ministeri,
sea (mi Mies. Es sed parlar (b l Iles,
e n tala casos, d'un ministeri ea-

No es rar el fet dc suposar la presència d'un sufix en un rilUt ((un realment no el conté.
En alguno mota espanyols que presenten el grup ea havem cregut veure
els catalans el sufix de pasear, marear,
etcétera; llavors havem catalanitzat
aquello moto intercalant una j entre la
e i la a, vist que al sufix .-ar espanyul
correspon el su fi x e far. Aixi, a simiamtirar havem fet correspondre s;multanejar, a esponlanearse espontanefar-se, a
maleable malejable, u mareo mareja.
Dins mateix del català, verbs derivats
de moto en es mitjançant la terminaCió
verbal or, han estat identificats -als
formats arnb el sufix itzur. Així har.
nascut les formes crrónies improzitzar.
matilzar, etc., que tan sovint tracas
usades en substitue:ó de improvisar (de
improvis), matisar (de matí.r), .-ic.
Analogarnent, algú ha volgut vcure en
saló (del francés salan, de l'ital:ä salene) un dcrivat de sa.'a mitjançant el saña català ó. i coas que aquest sufix serveix per a formar diminutius, ha pretès
que salé no pot significar salé (ço es salón) sinó sala petita!
P. Fabra

-POBLE

fi lle els mateixos eismätics . Les
p ersones martiriteaeles en aquellos dues Ilerguíssimes guerree,
nonti les a-fi:times naturals los-

seixanta
vui mil, la majoria suplidades
berriblement, remedes o enteracciona militare, l'oren

redes vives, fui-mente-des lentamera, etc. A Anvers sol assassinen set mil menestrals i durent
f res dies i tres nils les trepes
castellanos eaqueeen la famosa
()Wat, despres do cremar cinccentes cases.
El rol exigent i inexorable:
fa trehallar els "tercios" coro a
mandemnals. Pi s en sovint es descuida d'enViar 10. 11 pagues. Els
soldats rle Castella van esnellifats agnantant la miseria. El rei
oblida fins d'enviar sumineitree.
Els cape reclamen a tots el correos de manera apremian ,: ; mueras) PEsearial no pot . o no vol
escoltar aquests importuns que
sempre demanen . A la fi l'exereit
es revolta, una i altea vegaile. Eta
-hidalgos" espellifals es deitiileixen a viure a rotes' del
país envait; escorcollen les cases, alto enduan tot en grans
carros despres le penjar el tnerit i de violar la muller. Sowintes cantonen a un llogaret i s'organitzen en edita repúblem de
bandolers. Karl van Mandar, e!
Vasari de la pintura flamenca,
conta que un dia, en arribar nIr
casa, s'Id trobis ele ele panyels ro-

bant-ho tot, fins els matalassos i
Ileneols del pare malalt. Per asaltar la tahola, Van Mandar sera
penjat. Sortiesament, un oficial
ennegut a Itälia i que en aouell
moment passa por davant dis la
casa, obté cemissiö per l'historia-

flor. Altea dia, aleara de cerní amb
la mulles i un fill de bolquers,
sin . n q uriiis nMs "tercios" i
despullats fins al darrer fil; el3
bolquers del infante seas' lambe
considorats bona presa.
Qui pot resistir tantas de p e naWats i tants d'afronts aguanta o
combat. Qui no pot resistir mor o
emigra . Les torres del Sud, Flandes, mes passinnals, suctimbeixen: una part de la poblache es fa
católica; altea part emigra per
tots cantons. Despres de Fassalt
de Gant, onza mii habifants
gren. La capitulació d'Anseirs fa
emigrar quatre mil teixidors cap
a Londres, on hi porten 14 1W/test/tia dels leixiie de Ilana; • 11 meitat deis habitants d'aqueete cita_
tat i dues terceres parle dele brugenes fulgen. Fn acabar l'administran-je del duo d'Alha,isiiixanta
mil familias han ebandonat la
pàtria flamenca. Aixi es compleix
la voIlantat da Felip 11 de tullir

_

donar definitivamen les trenes
espanyoles aquella terra. I seg.urnment que la distribució d'acinest cens en les diferents pro, (firiee seria lambe altashores la
mateixa d'avui: Al Nord, a la Frisia, a Groningen, a la Dreuthe, a
la Over-lijssel, els protestaras
san majoria absoluta; a les pro\dueles centrals. els eafälics ateny-en aproximadament el trenta
per cent; a les provfncies del Sud..
sobrepassen aquest trenta per
eent i a l'extraen Sud, al Limburg,
mtl Drabant Septentrional dominen. En les provfneies flamenques, els católica sdn la quasi totalit.at. Seguint una ()posada progre:sal& el clergat catälic esdevè
nids digne i intel.ligent a mida
que va ascendInt 3ap a les prá-

víncies protestants.
A partir d'aquest moment une()
de les Iluites per la independen-

cia, la primera separarle s'es teta
entre el Sud i el Nord; els Paises
neutros, 'tisis aleshores perfectament unificats, ja es diferencien
irreconeiliablement per rae de reAl Sisil es forma l'Estat
Flamenc. * al Neerd les Províncies
Cuides, l'Estat Holandés.
Una vegada tot això puntualitzat, s'estarit en leones emolicions
de comprendre en els suecessius
art- eles la posició deis calle/sistes respecte deis eatólies d'Hola()
iia. i alhora quina mena de pass:6
pot esser la nue es desve len a la
torra de la flema, del bon viure
i de la reflexie.
J. Saca
1113=dee2LII=221=3121=2101=1:1C1

CARNET DE LES

LLETRES
—
ELS TRACTES AMB EL
POBLE

Aquestes paraules, que condensen una
tendencia de la poesia catalana d'ara,
desvetllen l'antipatia d'alguns dels nostre; filies més purs i prestigiosos. Es
una antipatia malt natural. L'home que
es tanca dintre d'ell mateix i va fent
cada vegada més roents i més nus els
seus versos, per força rebutjarà aquella
fórmula. Li semblarà que "poble" vol
die "multitud" u "priblie", i oblidarà
una estona les meravelles líriques que
el poble ha creat o ha recreat. El poeta inetafisic, reclós en el set: disten
convencional, no s'adoaa que la finiesi ra per on li ve la Ilum de fora Ii dura,
amb el y entes, mal que cll. no vulgui,
-una olor de romaní i de farigola, que
fara amables les seves abstraccians.
Perquè no cercar expressament alló
que d'una manera espontIna es filtra
a la nostra lírica? Per que no obrir de
bat a bat la finestra a la mar i a la m'Intanya ? Es clar que els drames interiors,
lea passions esdevingudes, han d'ésser
tan despullades com se pugui d'elements
narratius. La canea popular no is, de segur, la més pura lírica. Perú cap poeta
nn podrá menysprear la calicó popular,
ni fer com si no la sentís. El cant solitari del menestral estrenyia ferament el
pit de Leopardi. Aixó vol dir que en
sentia tota la (orca.
Tractes amb cl poble no es el mateix
que apleheiament. Els més grans filies
Oran abocat a ránima popular sense
pordre-hi res. Només un home que hagi
sentit ele batees de la humanitat ingenua
pot esdevenir verament popular.
Creicm que, per fortuna, no hi ha niagti a Catalunya que s'hagi girat d'esquena al poble. Els nostres portes hi han
begut sovisd. Es clar que no pot (lemanar-se al Lóbcz-Picó de La Nona Ofrena, peseta per cas, que adopti formes
pnpulars. Una mena de lírica, la mes
lírica, necessita, no l'ombra del pi, ans
la del Dant o la d'Au"las March.
Slhp-boy

politica exterior del
Catalanisme

Eis Mis geo eg ràfics

Per fer la tria de la política
exterior del Gatatanisme. no pe),
dm

oblidar els factors poderoe

so s de la geografia Havem de
pensar en els veinatges per mar
i per Lene. Havem de tenis en
comiste la proximitat o f la Ilunyee
Me; deis peleles amb als (wats
ene has-am de relacionar.
Seria un criteri errat el da
triar la nostra política exterior
fixant-nos nornes en quina rts la
potencia que le mejor torea irse
ternacional. Es pot dir que Anglaterra segueix exercint el pn.
der moderador del men i
tot d'Europa. No es aquieta aftrmeció una veritat absoluta. pee
rä s'hi acosta. L'ascens de las
nacions a Estats neoessita so -u
vint influencies, tal nom l'ase
cena de emes funcionaris
No hi ha cap dable que EA la
Gran Gretanya la potencia Inés
ineluent. L'ajut angles es el que
mes pesa. Si 'as tractes d'una pua
ra qüestió de bàscula, caldria
que fossin anglófila tots els nobles que necessiten una influéna
eia exterior per assolir o per
mantenir la llibertat nacional.
Algun deis novells Estala date
ropa, assenyaladament els Esteta
be:tics, deuen a l'Anglaterra el
lliure regim pel curad es govere

nen avui.

Pene el arded de la majos Me
fluencia internacional no •é:', Púa
nie que has- em de tenir en rompe
te. El criteri geogräfic te una
importància primordial. I aqucst
criteri porta els catalans a pene
sar tot segun en les seves relae
eions amb Franea. Hi ha una
frontera franco-catalana, tra-4
oda avui per : limita dels Estatee
francés i espanyol. A ratea balee
da d'aquesta frontera existeix
un& comarca catalana, Unirme

ment i ligüístieement. Aixte--ne
negar-ho—complica
problema franeo-catalä.
Dignan) de primer que les evena
fnalitals d'una IluiLa heroica per
la llibertat catalana ven 11.1.a..
des estretamcnt tse la lime eh!
francesa. La sort d'un estaTp
harem de

talä en aquest sentit, polea dependre en gran part del tracto!
que als catalana ens donerasin
aquesta frontera. Els carg ibs, quef
en el segle passat van sostanie
tres guerres eivils, podrien ine •
formar-nos perfeetament de la'
impotlancia que té aquest
prete del problema. Una eetitud
decidedament hostil de Franca,
mentre l'Estat francés existeixi
i tingui una frontera amb Cata -u
lanya, representarla el fracàs da
esforç eatalä per la Ilibertat •
nacional.
Però àdhuc en el ras que ne
es portes el m o viment català per
aquests camina, l'actitud deis
francesos té per a !sonares una

vàlua fortfssima. Paris seguelx
essent mes poderes tornaveu
del men. 1 nots3r una de les caue
SPS de la deseoneixenea Interna.
dona! del problema català i de
la vera situarle de Catalunya ese
tä en Pi hil a que li ha fet fins •
amb molt peques excepe,
cions i la Premsa parisenca.
Pot discutir-se si el Gatalaa

nisme ha ri'dsser o no francötil.;
La cosa que ens serni9la indisou-i¡
tibie As que no pot esser franebe:
feb. Dis calelanistas que predie.

: s a:iiitniatetiacafa
lpq,airloae isntseaietn, dianedami oa cal t iprtauerrdi cad'a illtus
exterior.
A. Rovira I VirgIII
minalninnennolial

I

La situació a Europa'.
A causa de l'actltud dels tucos'
la situcció continua crftica
Orient. Acabat el termini donad
perquè sortissin els navlits aneto
'tense esser atosa la Int'mao16,
ha estat tancat el port amb tor.
podes. Els aliaba es mantonen
units I deold l ts a no codIr en rea.

A la Ruh 013 allats preparen
noves sancions per prevenir ola
efectes de la propaganda dels ministres aiomcnys mentre que els
obrera depondents de l'Estat es
disposo na cedir sota la pressió da
les prum esos governamentals.
IVIentrestant el carbó extret con.
tInua marxant a Franca, cap
on h a n sortit guaira cents va,

gens.
Un 'Idee del 5 marinera arme,
sos ha dit que ella ces d'haver da
triar es eera` dIrlon por Franç a„

•

LA PU8LIC1TAT
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Totes les misses que še celebrin dernä, dissabte, dia 10, a la parráquia majar de Santa

HA

aivoIIClusella

Anna, essent d'ofertori les de 10 a 12, i les que així mateix se celebraran a la parroquial
església de Santa /Baria de Cardedeu, seran aplicados per al bd de nininta.de

SENYOR

En josep Vilaseca 1 Magarre

MORT

•

Havent rebut els Auxil:s Espirhals i la Benedicció Apostülica

ADVOCAT
Individu de la M. litre. Junta d'Obra de la Parrequia Major de Santa Anna, ex-Degà del
Col.legi d'Advocats i president del Reial Canal de la Infantessa dooya L uisa Carlota de
Rodad
MORI EL DIA 5 DEL CORRENT
Havent rebut els Sants Sagraments i la Benedicció Apost6Iiid'
(A. C. S.)
El Rvd. senvor rector i la M. Itre. Junta d'Obra de la Parròquia Major de SaittE Anna,
la seva vidua Ramona Pujadas, fills Josep Maria, Mercè, Joan, Maria i Dolors, fills peltties
Bartomeu Canals, Maria del Garmc Farros i Maria de Montserrat 011er, ne.s, gertaitia,
germà (absent), germans político, nebots, cosins i familia tota i la Junta Directiva del
Relal Canal de la Infantessa Donya LluTsa Carlota de Borb6, preguen a llurs mica 1

t

(A. C. S.) -

La seva desconsolada esposa Na Maria Canivell, fills Alicia, Antoni, Ferran i
Cesar, germans polítics Josep Moren, Ramir, Ramon i Jacint Canivell, oncles,
nebots, cosins i parents tols, en participar a tots els quz l'hagin conegut i estimat
tan dolorosa pèrdua, els preguen que tributin al finat el sufragi de llurs o:acions 1
es dignin concórrer a la casa morIuäl-ia, carrer Enric Granados, 46, aval, divendrcs
dia 9, a dos quarts d'onze del mati, per acompanyar cl cadävcr a l'Esgiesia parroquedarän
quial de Betlem i després al cementiri de Les Cor s, que els en
altarnent agraïts.

guts l'assistència a alguna de les diles Misses.
No s'invita partloularnteni
El dol es dóna per despedit
L'Escrn. senynr Nunci de S. S., l'Emm. senyor Cardenal Arquebisbe de Tarragona I tots els
senyors bishe3 de Catalunya s'llan dignat concedir indulgè neies en la L.,rnua acostumada.

No es convida particulastnent

111•••••n•••

CO N1ERÇ'

FINANCES
rema rmspe5ite als valoro d'especulac:55. a
sessua dalla els Nora i Alacants. varc'd
.Intilc.rar ilurs canvis, quedant malt forras
1 arob büna tendencia, mes sense prejuer
,precisar el la llena mama empresa alnr
,arKulre el seo mies.
Els metropolitans scrtinglits I ual que
;
« les Algtras 1 les Filtren, han guanyat tres
entero de l'alinda celazacid.
Els deutes de l'Es:al e abEgacions ter,• la

g

'

,

ge

mes. divises ewtran res, soase piren negoei i un sir Ilutxus eis frien- tren' esei.
0115 1 els ti.

13008,1 f3eal
Eraertura Alt
(935
Suri!
L 1 to

Esix
5 ..25

,

4

Alaeards,

10940
• P. C. Metrup.,23y0
7
Oreases

'ranas
Le'30
6925
1L'oo

123'oo

DOlars, 641.
Marco, 003.
Corones, 001.
BORSI NIT
alt
Cbartere
NON!,

el.to

LYGS

Tunca

(6 4,5
4955
54•13
45'25

staranls 0 75
And,cusnr 1'1G
Platas
4...25

G

Dae

,,

'Iletr0005;t:1

JOWI
per 100

9S'50
10050

:111 1.41:1

107'00

1
oM4ro 1. 14
1

DENUNCIA PREVENTIVA

`
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p

Cotització oficial de la.
Ecrsa de Barcelona

.

5

p

m

s

ns

959

Ser. (5
1905
1905 Ser. 41
11107 Ser. L)
Ser. 13
1915

1914 ser. 13
1912 Ser. /1
1912 Ser. Y'
Ser. ä
1919
1916 Ser. I3
1917 Ser. B
1918

Ser.

B

1914 Ser. B

Marra din enes.
-

0000
DENUNCIA PREVENTIVA

79'83

7.'65
78'25
7850
78'75
7875

O98.7,0
9825
Pule Eta5t3202 E. 1899 4 /a
9970
•
' •
" 1907
•
• 194
1427,9
• 1921
Dore Rermma
Dto.. Ilurna E309241. 9.000,000 P. 7950
5.11'4(1,990
•
•
••
13.800,030
•
41äneomun01at Catalana E. 1914
EM 10%
•
"
72'73
Calla Creen Comuna!
41 13 1153 Put Berna. 4 1,9,
1910

Bar.

1"

OBLIGACIONS

5

gorla 1. ecr. 1acional tisOes
•
•
1. Ser.
" I. Fer.
•
•
4. Ser.
•
8.. ver
EaPeetals Pamplona
BricrUat Balee.
tegOvIn Medina
Indelusol 1.4 Ser.
1.4 Ser.
"'
¡Jiu. vale,ea Territ. 40/O•
son.
•
M. s. A. /
• • •
¡A
• •
• • • Ser. A.
• 3 3 • a,
• • • •
• • • • Is

8905
61 00
6050
00'45
6385
56'50
39'00

5765

• • • •

•

Fritr9tä

lbs.

"

11/7a

77511
• Oral. TralaYlte 4 6/6
•
•
•
0/4.
ferrocarrtle de Calelunja 8950
(empunta general Ikerrn18. 0a1410114 9750
COmpanyta ifireeloosee Stectrictl14 79'50
41,Lei de BarcelOtia 4 0/0
Ltt aläna

flai 1 1244141.. sea. a.
•
•
.

.

7415

7425
9 0/0 F6'00
•
• • • 0/11 95,75
!Metete! Productora Pcrreea MoIrlul 8225
Coinpaapta general 7 abata 1,111p1W/4
VA NOS Electos do Wat

/10C10418 4011PTIV7
Citsänt 034 Llaertertat
dlIrgell
:Dipanya Induatrlai
Otat. Gral. Toleren/.
, • Peolreular /den
B. Muerta' d'F.14121r181149.
Canal

•

rg

e
er

En virtud de O nlinela pre entacla a
aquesta 3nnta Sindical del CoLle l d'5I peras de Canta 4 D ee I de la Dere On.
O 11 de Corriere, pe/ mravor Atusa Tejada
Atc yna. en n.541.141 r rvor rrineere Serro p r roe n p r tua de Pa rralicerfons de
Ii Companvia delr ferrnearrits de Medina
del a Zamora I d'orrase a Vigo. Sarta (I,
rrammo 9551 al Sin. S. 0. 00571 al 990.
S. 0. 73;6 al 7 770. 0. O. 912 , S. II, 5701,
7708 1 59, 12110. 12799, 10529. 9. 0 ,
19701 al 725. 9. r. 38001 xl 010. e. E,
10000 01 400 S r. 39991 ri ano. 9. A,
7. 41, 009, e41, 750. FUI, 1750. S. D.
201 1 2. 1220. S. C. rfr rrió del 1880 ni).
mero 10 0 54, 41511 al 540. s. P. endrid
16050 n,lm. 1711. 101110 a/ 14 7 0. s. 17, rua.
mero 10071. 15791 al 710. Obligarlo/in de
la Junte del Port de Barcelona. emi,sid
19 11, nilm. 210S$3 a 900. TitoIs del Denle
PeepellIal al 4 per 100 Interior, sPrie C,
! mym. 148427. Pons le la Reforma de PA' juntament de Barre/n 1a ndm. 250511 1 99.
ArrInns del! 11150 WISano ColonIal, ml Mero 19075. 76 4 3976. Titole del Rente
Antortitzable al 5 per 100, ernIssle 1120.
A, Mim. 151090 al 100. S. 0, 450,04.
1 Serie
9 , 0, 30143. Old/fractons rerrocarrtls
Madrid C.arerer Portugal, n'Un. 41175 1
76, 40334, 47205 1 0 e, 47174 47929 al
58, 48280, 77101, 77070. 78048, 78940,
80504 I 25, 87375 76.
Terror r, per 150,
(rallgaclonr
slel 1 de juliol 1921, Strlo B, mlinere
900077.
OblIterfons de la Mancomienitat de retentiva, 4 1/2 per 100, emitirle, 1915,
nana 207 al 400. Aelems del Banc Espanyol tel S011 de la Plata, ntlm. 10110.
510841 al 00, queda Imperada provistonalm nt me neenclarld en eumplIment I ale
erectes de art 559 del tedie do Comec.
De no rebre's ronIlrmarld Judicial
quedara anularla aquesta dentincla dratre
t/ termo de. neo Mes.
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Aquesia joia ar tislica d'insuiierable grandiositat
admirada a tots els paisos i reconeguda corn
millur transcripciú cinematografica, sera ¡'ofrena que r.i públic de Barcelona dedica l'empresa
del

DAiiCA
Aparta: de

Corraue, 5:51

BOBEA DE MADRID

Noca, urca).

Alatants, 34700.
Franco, 9970.
.
Lltures, 29'911.,

FARAÓ

PAT HE-CINEMA

ireccr: Te.l.r.ritfic".
CATA LO l'O IABANki
OPIlleleriZI•MeMerefenil,1•11Tratralarargrafia

(HAVEG Ki!GdERT S. en G.
Nnociem tata eha copar., renal.
mant 1 mutar preurn.

Si sou persona de gust refinat i sabeu fruir de tot
alió que fa grata a Pdsser hurnä l'existència damunt la terra, no perdeu aquesta ocasió i acudiu
sense perdre te mps a reservar-vos localitats per
a aquest espeet aele sense parid.

Rambia de( Contra, número O
Teli rous i230-1231 A

s

esesswerzemeete.
•Mb.

NONELL GERUANS I
CANVI: Vrtl-OZS : CUPONS
I

Rambla del Centro, 113

i
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(I an toregi
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Supe/rana superler
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• not 3000
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Frirea Pral
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35
44
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53
41
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de Berilio

Esesiola

30'05
85
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•
N'ancle:a
Pavono bliirrOci.
Jerez fine

Vecca

Terne

Vers

Fstranger
Coy:airea

Ilerts

Tilos
esta aquests preue

per 110 quilos

per mercar/ene sobre carro.
Garrofa negra nova

"

Matatera
Portugal
"Roja
Ibiza
Mallorca novel
"
DESPULLES
Faroles número 4

35
33
31
24
25 1/2

g

99
Sermie 93
20
Tercerea
10
Quarte9
Frena per esos da 60 0111/011.

Dala
17

Der.o',

161/9

flegooet

15
Sera
Vagrius amabais: Alacant, O ordl, 2 ele.
Nord, 9 d'ordl.
ARRO8
114
14f
1111
81
54
50

Bouraa Floree,

•

odm, 11,
e 10.
Beollnch 0.
feleete,
•

p

.

allasa.
Varona ai rIleata; Nord, 11 de Dial.
Alocan), 32 ldem,
11110NGETIEll

Amomptillna.

85

Coto pele,
Prat novel.
Mallorca.
Mallorca,
Pino' Velar:lela

71

.Les cabelleres més formoses
tambe arriben a tlesaparéixer ptr - moltes i
diferents causes.
. ar-se li çoniencen
Quan s'en adoni que en pentin
..-se
a catire cabells, don uis .pressa a--piocurar
un aseó de .

CIDE.1113

Interior montar, 7100.
ArnortItzeble, 4 per 100, 5915.
Itlem 5 per 100, 98'00.
Exterior, 8755.
Sane d'Empatara, 58900.
ldem Rtu de la Plata, 22700.
Sucreres preferente, 7750.
•
Ideo' mentales, 3850,

LA DÓNA DEL

VALOP.2, CUPONS, GIRO, CANVI I

g

0

En rirtel dc drioinela presento/1 a la
le.n 1 SCIdIrcl del CoLlegt d'Agers'm
Canvi 1 Borra 1 4/0 la Borra Oficlal de Comerç pel senyor Pere lacere I Jover,
nnm de Na Montserrat atjd 1 Tintore,
per desposesr 5 deis litols del Delito PerprtuaL al 4 per 100 Interior, engssid
/912, a carpeics pmo./grana/s.
Ftdie 03, nran. 8142 4 43. Serle E. 7 314
al :0. Serle A. 8200-260. 221 al 223. Serie 0, 9;901 al 906. Serie C, 74178 el
ISO, 190450, 100731 al 711. Serie n,
0007 1 0000. Strale F., 0111. Serle 11, nena
73000 8 09, 240759-47920 a 923, 272215
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Il na 3
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•
•
4 jener 1924 S. A. 10 2 00
5070, 01192 70109, 100024, girada Ira•
o
e. 10275 ¡rallas
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•
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•
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S.
A.
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•
•
B. 10205
•
•
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.
1955
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64'55
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P. C. 5Ief P 123 53 123
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Avui, divendres, 9 de febrer, ha. estat fixat com
a dia solemne per a la preoentacii al públic de

i 75

Exposició, 8

Preurents,

i ,

E A Ft.C5 3L. ON A
CENTRAL: Raratia dala Estudie, 4
aGENCIES: Ntimero 1, Creu Concrta.
2 Sant
246.
Andreu,
! numero
NOmero 3, Sa:rnerGn, 111,

, e
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Trartien and Llgt
bis..'
7 per 100, 1921,
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VAL. re oro PO ZSTAI ineitosol
BUT.A.C1-1 1F CIAL AL PPE2Z.P4r I ES
COTITZEN A BZLISA
Ser". Ynals.
per 100,
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Itals
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75 04 00

Canvt3 s. Londres, 7597.
Idole Selgia. 8050.
Idiot Espanya, 25350.
ldem Holanda, 644.
lilem Italia, 7000.
I,S•rn Nova York, 16015.
Idea Suecia, 43075.
0 3 , 304.
Idem 511 )
liF sn Noruega, 09775.
Jifera Dinarn ra, 205.
Idem Berra), 505.
Ira ni Viena, 002230.
Idem l'raga, 4850.
cEscRL.3 107100
1,15 rer. 7505.
p. 1104 -s 233.
7.00.
Didarra, 1616.
' m s sulssos, 303.
Mano, 005 ,
Corones, 2300.
...c artr C - *1..cat
arkentines, 40 .
EVerior, 75.
IrnIPsa, 7 715.
pinta York, 46712.
Espenya, 3052,
Su 4 a, 2491.
lractuda. 11827.
Italia 0307.
Surcla, 1761.
Portu al, 325.
Arc,culina. 4325.
SlonlevIdeo, 4250.
Chile, 3 1430.
Berlin, 154590 ,
Cerera/tatue, 25005.
Yokohatna, 20 7/8.
EPItrica, 8555.
Norue a, 25315,

Frenes. 1985.
hiele 504105 is, 100*10.
Mero belener, 3533.
llares. 0907.

del 8 de febrcr de 1923
Comeotari. - La borsa esta bastan'
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1 ' Olvendres, 9 de febrer

LA PUBLICITAT

TELEGR AMES

AGENCIA HAVAS
AGENCIA RADIO

LA LLUITA A LA RUHR

EL TERBOL ORIENT

Hugo Stinnes declara que Alemanya Els turcs han tancat el port d'Esmirna
pel mitjà de torpedes
mai pactará amb els aliats
Els aliats es prevenen centra la propaganda dels ministres alemanys
Dusseldorf, 8.-El Govern alemany, per alentar la resistencia
de la pedida. ha donat seguretats
als agente que siguin expulsats
per les autoritats l'ocupada, quo
disfrutaran d'un permis i d'una
forte gratifieacia.-Bavas.
Dortmund, 8.-E1 Govern alemany, per alentar la resistencia

ir Londres, 8. - El correspon al del "Daily Express" ha celealai una 'entreNista amb Hugo
atines a Mulheim. En pregunfar-se-li si Alemanya pensava
entBar en noves negociacions,
'Conteatä l'industrial alemany molt
!.111$1.at qua Alemanya no entraria
letal en negociacions i que resis'aria filia ea final!. - Radio.
. 4-1. GOVERN ALEMANY :: DE9LA1ACIONS DEL CANCELLER

canceller Cuno
Berlin,
ha declarat que l'abastiment
la ftuhr catara asegurat per algun tules, de manera que la poblada d'aquesta regid no havia
de mostrar inquietud sobre
aquest puna-Radio.

CUNO
- Berlín, 8. - En el Consell de

havent ocorregut alguna hieldents.-Radio.

pulsats per les autoritats d'oeu,

ELS COMUNISTES D'OBERHAUSER CONTRA THY8SEN
Derlin, 8-Comuniquen d'Oberhausen que els comunistas celebraren una important reunió,
en la qual els oradors llanaaren
furibundes dieteris contra la
classe patronal de la Westfälia

UNA VAGA DE 24 HORES
Dussehlorf,
periòdics

kinrstzg celebrat sota la presiairamaa del cancel:ir senyor Cu4a, aquest declarà que tornava
je g cu viatge a la corma de la
atuhr aanveneut de l'esperit de
aefiláttancla que anima aquella
pcli.
Que Ira precia sostenir
Ar
tesis_r_ltria per lote els
ue
nz ella catiguin a l'abast del
.povetn alenterny.-Havas.
Wl ENVIAT ALIDIANY A LONroan

a Taalfn A. - L'ex-diptitat so,
' n ni, !mayor Brei4
¡leta
í7,
kie
-4 !anees, amb
- efill, ha
es creu que
,a,,
olklozte
'cicdtmelit, OsA reres londii a cs couiptrtaak, enperte de
• upacj6 de la Ruhr.--allavas.
ELS ALIATS 4 LA PROPAGANDA
ona IRDIRSTRES ALENIANSIS
Paz.i,á„ 2. - Fans ara no s'ha
prob1541. l'entrada de:s ministres
larriaori ocupat; pera a COLESQtencia de l'actitud adcplada pel
valor Cuna en el seu recent
ylatger, j de Taect6 secreta que
ee 'ha eIngut portant a cap desrdf OVA viatga a la Ruar, han
e tat peses les mesures caenanals per a l'aiaicatia de san,
:140115.-1:a y as,

. , •

ES Pl'EPARA LA VAGA GENERAL DE FUNCIONArii3 A TOTS
ELS TERRITOPSS CCUP.ATS
E.! CEr.r PACAre, ELS JOBNALS DELS V.P.GEMS7E.3

Dussekiorf, B.-aS
- ahara de furil
En: ciritzad'a que es prepara una
vaga geaeral de lorrcmiaris, u.n,
pierda de telègrafs, telèfons i pustale p tots ele territoris ortiaa•
• Lis esrrfentats empleats Ion co
ennificat al Govern alemams que
retan dispasats a acatar lea sLves
ordres. Ei Govern, per la acca
pat, Os ha ananifestat que na-atre duri Ja carta eoguiran es e:alaleats caerme /lurs jurnala i
}ndemnitzacions.
Es crea que la vaga ,salatarä
pròximament 1 que aqueata for-

fna di:nana din la d'intensifireció de resistffla per part
Guvern de,J Reith enutra
cid esträngera.-Rato.
6A VAGA FERROVIARIA S'ES'-

TEN

Treceris, 8.--A la Oire, ea; de

Colebild3 I träljc eb' mantel. Ea
:Canai, s'esten la vaga a .1a dir cccid de Teeyerie la línea Troveria-Cutalenea ha deixattle funcionar. L'estació ere la.ierts ha estat
'ocupada pela franeasoa i el träfic estä paralitgat
A la zuna belga el trafic estä
completament paralitzat a tutes
Jec eatacions de la xarxa, excepto
g Agaisarian. - Radiu.

INQUIETUD A LA RUHR
Dussehlorf, 8.-La situncIÓ a
la Ruhr no Se tan tranquil.la com
durant els dies passats. la pohlaci3 es mostea molt inquieta,

Pa:a...la...N-fi
PAP.L.A
El senyer Pu:g i Cadaialeh
rebre
ahir, a la tarda, els danantlos cumple de e1,3:1- 505 asblin.ines tractats a les reun:aas del Gaasell Vermepeilt cnanleata actinaiu.
Entre ela acords presos figura l'aprovació de rinfarrac que elevará al winiaat-e de Grae(a i amb moja
de la i((forraació oberta sbre regia'
mentacia del ateariat. Iii lemasta invijta
formuló S 'e). ic eL:
dl
c.sana:3 a salvaguardar
el dtel cald.b i krocurar que tots els
Notaris de Calaieun)a aapiguan parlar
i escr.ure el e:.
; El senyor Mias va danar campte d'haver-se liiSOIC 1. juctir,;w.

Cen S•

t a Saragaam per cornbatre el flagel de la llaneta. Amt el fi de que
aquest flagell no es prapagui a Catalunya, sta ira l'acurd de defensar la
frontera de "I'arreaona.
t.te en viata de la Reial ordre que
ha cs:at d'anada sabre ele cancursos remeden', km desapare:xer les dificultats que van motivar la suspensió dela
que venia celenrant la Mancornunitat,
a'ha acordat de celebrar-los novaincnt.
El President va mostrar despres
exemplar de les tulles que alto imprea per a l'ensenyament postal agrícala que ha acordat estab lir la ManAnnunitat.
Famahrient, el senyor Puig i Cada-

diuen que els obrers minaires del
districte de Rerklinghausen romenaaren ahir la vaga de 24 hores, per protestar contra la detenció dels directora de les mi-

nra.-Hayas.

Rhenana, i especialment contra
el senyor Thyssen.-Havas.

E I Ç FERROVIARIS D'OFFENCURO

UN PERIODISTA ALEMANY RES-

Berlín, 8. - Se cap que abans
de l'arribada dels francesos
Offenburg, els ferroviaria alemany van trametre a l'intuior
d'Alemanya les minora locomotices que lti hacia al dipòsit, entre les quals figuren totes les
dele trono expressos • - Bayas.

PONSABLE DEL RIGOR FRANCES
Estrasburg, 8.-En vista d'un

anide publica( per un diari d'Offeenburg. titulat "Els francesos
cesen', el coronel de les forces franceses d'Offenburg ha revocal les mesures de suavitat in'recluidos i ha restablert les que
va prendre en conminar l'ocupacid. La poblada ara es mostea
hostal al periodista responsable.
DEPCIIT:4C/3 DE L'ALCALDE

DE DlliSat.HIG
Berlin. 8. - Comuniquen de
Duisburg que les trepes belames
han detingut i s'empertaren

automóbil l'alcalde de la publacid, el qual, rnalgrat haver-se
dicht en centra seu ordre d' e xpulsi6 continuava exereint el • • arrec.-Havas.
SABOTATGES 1 EXPULUlONS
Dusse.lelorf, estat ea_
pulseta per les nutoritats (l'ocuparla l'insl e attar de policia i el
comandan( da seguretat senyor
Horno. Igual mesura s'ha ares
respeete els directora de ferrocarials de Treveris i amdwishafen.
Le 2 autoritats d'oeupacia han
assumit per cumplet la direcció
feiroviaria del Palatinal.
Continuen nazinetent-se actea
de sabolaage en diverses reeions
ucupadea. Els habitants d'aquestes regione ea dasintereasen cotapleteanent de les mesures adopLides per les autoritats contra
els funcianaris augmentant la
indignada contra el fereuviaris
vaguistes.--11avas.
LA Ezew:sr. DEL CAlTBO
Dussehlorf, 8. - Continua el
aluqueig dels carbone, havent estat detinguts altees 3() cagueta.
Salan constitutt 21 serveis do
remolcadors, per assegurar en
deguda furnia el proceinient de
la eueel de la hula. - Psa,:as.

4G0 VAGGNS IdE CAZEI3 CAP A
FKANÇA
li'esialtIorf, 8.-A WaLta han
estat carregata
calgaaa

carbó i capalia a l'ranun.-IIa_
'dio.
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PALAU DE LA
GENERALITAT

de It; policia cerda, ha promès un
permis de 15 dies i una important suma eom a gratificació a
tots els agente que singuin ex-

teich ha dit que la. settnana que ve na
hi ha ira Cmaell, el, gut a lea trad:c:oIlaiS feites que se cade'.3rui.
Aa..,uarates tractala a la se.a(ió da la
Can:,,,e, Proa:me:al, celebrada dimeere; ja.,E5at:
I.-Exempci6 de cubierta soLlieitada
per l'Ajuntament de Saín Feliu de Llobregas per reunen:- les ubres de conatrucció dc ninxels al Cementiri d'aquella
localitat.
II.--Recurs .interporat per
En Jeep Torreas Rusell, contra lacard de l'Ajuntainent de Calella, destituinal t del c:irree d'Administrador de
Cansuins.
If L - Auturitrició saLlicitacla per l'Ajuntamente de MantmeL; per hipatecar
un ed;iici en garantia c'‘ ' en prestec amb
Li Caixa de Pensiona; d'aquesta capital, ami) destinada; al scu acabantent.
L'OLIMPIADA DE PARIS
El Comite Olimpie francés encarregat d'organitzar a París els Jocs Oral/pies per als maig i juliol de 1924, vol
fer reviere la tradició antiga, afegint a
les palestras de l'estadi uns concursos
en els gneis els artistes de les nacions
admeses als Junis Olinmics rivalitzin en
donar la mes perfecta expressió de la
vigor bellesa humanes.
A aquest ubjecte anuncia els segiients
concursos i exposicions ipte tindran lloc
a Paras, conscalint amb la celebració
l'Olimpíada: Arquitectura, Pintura, Escritura, Música i Literatura. Es tondicié) indispensable que lotes les obres siguin Medites i ¡espirales en la idea deportiva.
Per fallar aguces concursos el Comité °limpie ha designat per a cada un

Els aliats es mantenen fortament i estan
Constaitiitoble, 8.-Com que el darrer
termini donat pels turcs espirada a les
dotze 'reved, el port d'Esmirna ha estas
saneas pel mitjà de torpedes.
A tots els cercles polltics i diplomàtica es comenten les possibles conseqüencies que tindrà aquest acte del Govern turc, pecó es continua amb res(
peranaa que acial sobrevindrä un arranjament.-Havas.
Constantinoble, 8.-E1 navili de guerrra anales Calypso, portant a bord
mirall Nicholson, lau fondejat a Esmirna aquest metí.
Per el pas de i s Estrets ha cstat rilotat per la canonera francesa Didaigneuse.
. Malta, 8.-A més a més del Calypso
i de l i Ensest Engasa, s'està esperant a
Esmirna un natlii de guerra Ralla.
El crcucr lleuger Cardiff arriba ahir
a Txanak, des d'on torna a posar-se en
marxa cap a Constantinoble.-Havas.
ELS VAIXELLS ESTRANGERS
QUE Hl HA D'ESMIRNA
París, 8.-Atjuest mat' no es tenla
cap noticia oficial d'Esmirna. Franca ti
a aquelles sigiles tres vaixells de guerra amb un total de 54.200 tones; Anglaterra un de 3 600; els Estats Units
quarre grans torpeders, i Italia un
cretino de mes de tres mil tones.-IIa-

ELS FOGCNERS l MARINERS
PRITANICS AL COSTAT DE
FRANQA

vas.

P arís, 8. - Telegrafien des do
l'na:vicastle al "Matin", donant
camine de que a la Conferencia
organitzada per l'agrupació hritaniza anomenada "Els amics de
França", sabzre la Ilegitimitat de
l'ad:pacta de la canea de la Ruhr,
el secretad de la fanió de marinera' i fogoners de North Shields
declarà que no es cert que el conjunt del partit uaborista es pugui presentar com oposat a raerla (le Frana.

Londres, 8.-L'Agència Reuter publica un telegrama d'Esmirna, dient que
les autoritats aliades de la pobiació han
informat a les surques que elles seran
consideradas cm responsables de tot
acte d'Isostilitat que arrives a produir-se
comra els aliats.
El representant :merla a Esmirna
alta associat a aquesta manifestació.Hayas.
Constantinoble, 8.-L'Agenzia Reutet
diu que ela alts camissaris anees i els
almiralls es remiren ahir a la tarda, di nehmt despres al representant kernalista tala enérgica nota, en la qual li advertelxen que el Govern d'Angora sera
enterament responsable de tot acte d i hostilitat
aliats.-IIavas.

Afea( que s*hacia de procedo'
a u a refarendam i d'acinesia ma-

ra ea es veuria si els treballadors
ara ae ida partizularment els marinera i els fogoners, es trübe, o
no de cor al costal de Frama.
Datqueela manera quedaria
dernostrat - segueix dient-qu3
inarfiners i eis fogoners beiiii. as, ealari e n al costal (lo Frena:a - Hayas.
usa. HARDING PREPtitilA UN
MISSATGE
Washinaten, 8.-E1 President de la
Mr. Ilarding, ha decidit
persanalment al Congres un missatge relacionat amb la consolidació
del; Deanes, amb l'objecte que pugui
¿ser aprovat record cotteertat recamement arnb Anglaterra.-Havas.
Washington, 8.-El President Hardita; ha presentat al Congrès l'informe
de la Comissió nord-americana del Deute

especificant la impussibilnat d'acabar

acord per a la consolidació del Detlte que pugui enquadrar amb la llei
9 de febrer de leer. Harding dentina
al amares que s'aprovi l'acard provisional ami) Anglaterra.-Havas.
Washington, 8.-En determinats cerda; oficials es declara que el President de la Repúbnca, Mr. Harding, esta disposat a apravar tIll projecte rilld:flcant la legislació actual, per tal que
II CeraissiO americana dels Deutes pugui concertar negociee:ons sensc trecesSinnt da l'aprovació de la Cauibra
Re afesentatas.-Ifavas.
Un

L'ACTITUD DELS

ALIAT3

ELS ALIATS ES MANTENEN

wars DAVANT DE TURQUIA
Paris, 7.-La ira:meció turca, relativa
a la retirada d'Esmirna del; vaixells
de gutTra estat acullida a
Loadrci amb Ls mateixa tranquiLlitat
que a Paris.
Noshi penal( un sol encinent en cedir
a l'amenaça turca.
Un telegrama identice dirigit pels Gaverns anales i francés a Coestantinoble,
precisa que els aliats consideren que
l'armistiei de ßfudros continua en vigor i na admeten cap restrieció els
maviment Ilurs de guerra, deixant a
Ls autoritats otomans qualsevol resp onsabilitat per la represa de les hostili-

tats.

Per abra part, existeix a Londres la
convicció que la rapidesa amb qué s'ha
fet record fraaco-ang1es sobre aquesta
fórmula enérgica contituira un saludable avis per als dirigents d'Angora.
L'Echo de l'iris, rarlant de la ra.plica deis aliats a l'oribe de 1:s autoritats turques d'Eamirna, diu que Franca no esta representada a Eitnirna ntés
que per unitats inferiors a mil tones,
que escapen, per tara . , a la cLinanda de
Gzeeia.
Pecó Poincare ha volgut fer notar
que França forma ros anib els aliats.
-R.-dio.

decidits

a no cedir

Gonstantinoble, 8. - El governador
militar d'Esmirna ha informas als Comandants dels vaixells anees fondejats
al port, que els concedia un nou termini de vint-i-quatre hores, en espera de
la decisió del Govern d'Angora.-Radio.

no poden admetre l'arnenaaa que ece4
per a Rússia.
Per tal que el conveni deis Ese
pugui ésser judicat satisfactori pt
Rússia han d'introduir-s'hi modifica:jai

AIONILITZACIO TURCA
Conatantinoble, 8.-Els periódics turcs
publiquen una ordre del comandant militar de Constantinolde cridant a tots
els oficials en actiu que es troben en
!licencia i a tots els retirats per tal que
es pressentin immediatament, comminant-los amb un castlg en cas de no
obeir l'ordre.-Radio.

LA PREMSA TURCA ATACA VI,
LENTAMENT A TOS XLII
ALIATS

DECLARACIONS DE MUSTAFAKEMAL :: DIU QUE LA PROCLAMA DELS TURCS GARANTITZA
L'OBTENCIO DE LLURS DEMANDES
Constantinoble, 8. - Quan Mustafä
Kernal s'assabentà del iracas de la Conferencia de Lausana, declaré quc no hi
havia perque alarmar-se i elegí: "Siguin quince siguin les fases de la Huila de la qual no en som responsables,
la nostra determinació i la paixança
deis nostres recursos garantitzen que
a fi de comptes obtindrem les nostres
Ilegitimes demandes".
La Gran Assemblea d'Angora es reun i en sessió secreta aixi que es va
coneixer el iracas de la Conferencia.
Els extremistes lamentaren que s'hagues signat l'armistci de Mudarla. El
sentiment guacal, pecó, es La conternació barre-jada a la credencia que podrá aconseguir-se una soluci6 pacifica.
El primer ministre i els membres del
Gabinet es mantenen dintre de la mes
estricta reserva que demostra que s'esperen nous esdeveniments. -Radio.
L'ESQUADRA ANGLESA CAP ELS
E3TRETS
París, 8.-No es aquí cap secret que
Anglaterra es prepara per a to t a eventualitat i que a mes a mes de la seca
esquadra que es dirigeix cap els Estrets i la mar Negra, han estas cridades a tota presta tropes de l'India.Radio.

EPARAFICAME:eT DE LA COLONIA FRANCESA A ESMIRNA
Conseantinntale, 8. - El Cjatscl
França a Esmirna ha demanat a les
ameritats que permetin l'embarcament
de la caVaia fraraesa a bard del vaixell "Pierre Loti" i d'un trence ¡canCel que es traba actual=nt a Esma.
-Rada,
LES CAUSES DE Lla NEGATIVA
TU:'1Q 1allii TE CONCERTAT Ud!
TITACTAT SECRET AMB NUSS1A
Lundres, 8.-Els periaódics pablirmen
despatxos dienst que la negativa d'Ismet
Paixa a signar el L'actas de Pau obeeix
a que Turquia te concertat un Tractat
secret amb el Govern rus dels soviets,
tractat pel qual els tuses ca comprometen a nn estahlir cap conveni amb els
aliats respecte a aquest particular, sense comptar amb Rússia.-Ilacas.
TXITXERIIII VOL MODIFICACI3113 RADICALS EN EL CCNVEN1 DELS ESTRETS
Lausana, 8.-Abans d'abandonar Lausana, Txitxerin ieu importants eleclaracians
"Si se'ns cancedissin credits stdielents
-11a dit-, el nostre Govern tessaría
ea l'oposició que ha manifestat setapre respecte chi pagament deis deutes
russos."
Tamhé parla Txitxerin del conaeni
dels Estrets, dient que probablement no
durarb trua sIm temps, puix eta russos

radicals.- Radio.

Constantinoble, 8. - La pretina han,
despees d'atacar violentament la Cae
Bretanya i després a Franca, eaa,
seu mal humor contra tots els
“EEI ids iaarilcmllaenriysesvcerniuced
:
ors haurien
posat una pau menys bärtara ea a,
aliats, els quals, oblidant els priziph
wilsonians, ofeguen les reivindicado,
dels pobles febles amb els seus
i els scus cuiragats.
Darerra dels diplomàtirs aliats hi h
els capitalistes internacionals, EIsaa.
talistcs cristians srim veritables mena
ders que s'espantaran dels resclats ä
lles

En 7agnaat-ci ga sq.ne
" s t peri6dic pesa de ye.
Ecu que Ismet-paixa ha parlas sena,
en nom de la Ilibertat i de la 'jade»
dencia.
El diari Vakie escrium
"Podlam fer una coneess16 respeta
a Raragmel i Mossial, per6 la delco.
cid i l'Assemblea d'Angora no peale
sacrificar la nostra independencia en.
nómica."
El Tevkiefkierr
"Si Ismet-paixi ha fet conceaions
sant les astricies 'Hala:e:Litigues aa
aliats, no seran probablement ratifica.
des per l'Assemblea nacional. Tenim Za
gran ennfianea en el costee exiscit ir
esteta de cap manera intranquils
les constan-Va/eles de la aituació
confosa i crítim'.-Radio.
Constantinoble, 8.-Els diaris d'Arfe
re, que reflexen Topinió dels eriales ofidale, escritien que els darrers edere
niments dc Lausana no tasen alta al
nificació que el fracàs de les narre;
ci a ns de pata le reaponsalsilitzt dl çal
crear/ cobre els aliats.
Afegeixen que Istnet - paixi es rima
rd antut Mastafä Rima a Esrairnalias
es traslladaran a Angora.
El palde d'Anatólia rrrira b sga
situació amb gran entusiarane."-R22:a
TURCS DETINGUTS PER

PIONATOE

Menea, 8.-Taex-alcalde tart
Ilamed i l'oficial turc Osman Said
que arribaren de Constantincia,
han estat detinguts sota l'ace'eeiú d'espionatge i intel.lig4neis
nmb l'enernic. Sois hi han Ocapst
aapers comprometedors.--andia
ELS

INTERESSOS NORDINERN
CANS A ORIENT

Paria, 8. - Comuniquen de
Washington al "New York Herald": "La Casa Blanca anuncie
ahir que el departament d'Ehtst
preparav„
a un nou Tracia( ar el
Turquia. -13 diu que el TraciSš.
s'ajuatara a tot acord que pe
(.1eser cunclós entra cls aliats!
Turquía, i que els Estats Cede
no han renunciat a cene:cate
aquest acord. atalgmat del fraell
de Lausana, l'adruinistrarió
diva que els interesaos nerdzinat
ricans, especialment en el que d
refereix als establiments d'ensenyanea i institucions relignase%
Iban d'ésser prutegits per mina
tractat encara que els altres trae,
tras continuin en vigor, p 055
Estala Units no han declarat cal
la guerra a Turquia.-Radie.,,
uhmrdlouihfrd aaail

-

d'ells un jurel en el qual, ultra ics mes
emMauts figures de l'art francés, figura un representa:a de cada nació, CsC311n mli entre tb art;neS M •SS ant.c.r:t3a . 3 en cada una de les arta a que
eis C , 2 .21.1rsos fett referacia.

Entre aquests darrers figura en el
jurat d'Arguitectura, el senyor _Toser(
legi d'Artífexs d'Ebenisteria, la qua! ihnEin Josep Clara ; en el 'de Pintura, el
senyor Zttloaga i en cl de Música, En
Manuel de Falla.
EL col..I.Ect D'EBENISTERIA
El ,enyor Presidente la estat invitas
a la inauguració de l'Exposició dc (rebana presentants al Concurs de AbadInri i Decoració que amb mires a nait. de La próxima Exposició Internacional ael :doble ha convont el Colleal d'Artifex d'F.benisteria, la qual tindrà !lec a les Galeries Laietanes dema,
dia ro, a les cinc de la tarda.
VISITES
Han visitat el Seny3r Puig i Cadatala, l seu despatx de la Presidencia
de /a Mancomunitat:
El director dels Museus, senyor
qnnirn Folch i Torres.
El president de l'Agrupació Nacionalista "Els llontscrratins", per invitarlo al funeral que timba lloc a Sant Just
diumenge que ve, a les onze del matí,
en sufragi de l'anima del doctor Torres
i Bages.
El president del Sind:cat Professional de periodistes per invitar-lo al partit de futbol organitzat a profit de lesun asta! Sindicat.
La nora junta de l'Associació d'Ar-

quitectes de Catalunya.

El director de l'Institut d'Orientació
Professional, senyor Ruiz Ces:ella.
L'arquitecte senyor Mes:res.
El seuyor A. Rovira i Virgili.
-.1•4111111n-eee

Eis Potnells de Joventut
Veredicto d'un concurs
Veredicto del jaral. del primer
concurs Pro Arxiti deis Poinells:
Pretni del Direeturi general:
no adjudicat.
Prend da la Maneomunitat:
Obres d'En Verdaguer, composició "Excursió al Pont del limabin', Tarragona".
Premi Dalla i Riba: Aparen foIografie O per 12, COtnin.r3eil.)
i.11 Casto!! d'.1rainprunyie".
Peerni Fernändez Carbonen.
Aparell O per 12; treliall sobre
"Excursions al Motitserrat i

aluntseny i restes pornelliates de
\ahumar i 1.a Bauma",
Prorni Cuyäs, S. en Cta: Apa
toll4 i mig per 6, composieid lema "Recons de Catalunya".
Premi "Defensora do la Torra": Medalla d'argent. "Santuari
de Núria i les pomeres ele l'Espone". •
Premi "Rennixement". Medalla d'argent. Treball, lema "Violelos".
Premi "Nostres amors":
jecte d'art. Treball: "Montserrat
artfstic. El catal del calvari".

Premi "Entre flora": 'Medalla
d'argent. Cuila:ció, lema: laaieatgea".
"Ginesters",
coure. CIA./cedía lema: "Munumental".
Prenii "R. F.spinas": Medalla
dei ceura. "Una excuesaj al atonta
seny".
Els premia hauran liC reeallirse persunaheent o lié deharant toi
representa:a el día 13 de Ubre!:
de 11)23, resta aniversari del peinen urganilzadur que sera celebrada al tealre del Centre Mural
i Instruetia do Grada.
Pe: juvat qualitaeadar, Itafel
Espinas.
El Pute.ell de Jaaentut "De feasera de !.1.

Turra" cele:ararla el neu

at;:maraari, 18 Mi febaer, atufa cla
te;.; .3 isla iteteS:

a les 8.-Missa de comuna') a resglesta talla da Sanai
Atina. Sonó celebrada pel Piad.
Mossen Itieard Anegó, el qual fara lamba /a platica preparal/iria
heneir a
i la bandera hl
(1119 seilt apadrinada imr .En

sep alaria k'cleh i Turras i la seva muller, Na Maria Curtieras...0
de 1-'alela
Tarda, a dos quanta de eine./Vetllada al teatro del Centre Moral i Instruetiu do Griteia (caeron Ros d'aflano, junt a la Travasera).
Primera part.-I. "Memòria",
pel secretari, Ea Joßep Mainit
Granet1.-41. "Czarda" (Monti),
piano 1
"La ruin d'En

Jaume d'Urgell", moraleg d'E
ÇO„unisn„se.rä‘.-,.

ecei t'Ala d*p.' ,Cr318-.
"Par"rium
Espinas, president del P. de J.
"Defensora de la Terra". "Can...0ns amb gestos". "ilepartiment ele pretil
di'
rleulenits„
r.;
curs "Pro Arxiu
Separa part.-I„ "Poe'ta'. Per
Espinas.-ll. Per poraelastas
del 'Nutres Aniors" i ":
sera de la Terra" serna
das "Minuets", d'En
III. "Caneó" (Morera.
vialf.-IV. Sota la d'
l'Eebaat Polk-fare da
:eran (leas:as por dR
talents poinell'aats
1!((!a.
Parlen-wat Pulch i Turras.

tina noca beneelioeid PG"
ata Porra' -; e:,
vertut
Anita moliu do eele1(•.

die; els Politells da
ella; au lada
fundaeiá, adreçaral •
Al el 1,:stimoni

lud. El Papa ala
tan per mitjà de l'Ea•
averetari d'Estat amb
u.n següent, el qual n,'
aula una benedicció, sine
usitilial
¡t ea): aoebirtia aiuugtui
curatjarnent.
up
El te/egraniii din niel:
Ituma.-Pare Sacaries. C.
Puccin34---.Santo Padrg acs81

D'ESPANYA
El Govern i l'exércit —
—

La situació d el

ducte del cap del Negociat de la Pretn
Sa, ha manifestat als periodistes que era
inexacte que hagués rebut cap telegrama de la guarnició de Barcelona, com
alguns periódics han afirrnat.
EN WEYLER TE CONV1DATS
Convidats pel general Wcylcr, han
al sin domicili, alguns caps i oficials de l'exercit de la
guarnició de Madrid.

dinat amb aquest,

conflicte
e,pl Debate" posa en llavis d'un diseagit cap militar de Madrid, les se. güents maniiestacions:
exagerat la importancia de la
reunid celebrada a Capitania general i
oda cenvertit als qui eparticiparen en

l'adatissió i responsabilitat dels acords

representació de ;es autoritats

que no tenen.
Corlee, doncs, precisar els termes de
ja gemela, que es limiten als segnents:
Els oficials i caps del diversos cossos
que -formen la guarnició de Madrid, de-

Ilargament i a estones acalo-.
red:trame No era unánime el parer deis
relinits, sobre la necessitat d'expressar
liberaren

la Fautoritat superior els desigs de la
guarnició de Madrid, únicament i simple de la guarnició de Madrid, d'imposar un cistig als moros de Beniurria-

gucl.
Va prevaler la conclusió afirmativa,
be que en el transcurs de la reunió
s'esposaren criteris distints i també con-

treelletoris.
Sense traspassar en el mes minim els
tremite reglamentaria es notificä dintre
el mejor respecte Le conclusió als general, cates de les brigades, i aqucsts, a
la negada, donaren la sena conformitat
i feren seca la solicitud, elevant-la al
eapite general de la regió.
, Ni fina aleshoree, ni posteriorment,
la guarnició de Madrid s'ha abrogat la
representació de les altres de la peni d'Africa, que componen la mea ra de l'exercit, ni aquelles, per llur
pa r '. han fet la mes heu manifestació
que cepos; aquiescencia ni asseraiment
als acord.* adoplats pels oficials i caps
de la Cort.
Ne sols no han expressat paree collernt. sinó que consultats els capitans
rererels pel ministre de la Guerra, deseee s de rebre en:test la v i sita del de
1 ereerel, sobre l'estat d'enint i opinió
d. • les respective, guarmciens, conten te'l aquells ene no seis hacia fet cap
ni expressat cap desig de cap
i
!a deceplina era total:mea
- eiceír í a i estricta.
aeitest sentit bus abundat la rcs• eel cepite geeeral liCCatalunee,
's d • Ean
e! ce:al. ne obstact,
• I'enponi r,unir la enern:cie
i sende'n-a la seva opelió so•' eunt e e ncret ene versava la cene
, : el rMaistre de la (limera.
!',• suraat se ' n
r! Neds un
t ileugeresa lamemaide
e reit artes que ne ha real q
est tina pes--el
, -lii una
Maltee
centrada,
merese
amitat dels

•t! esde•'Tal Cr.1.3
Cap

ri-c,,,sit

ucats

pel Ce-

.--'1er a Allineetrees etral
real :• zeren, cenfeeme
i els desig-

e-e amtesta de. ereencia
e renta i dess Ics
ea i Píes
• cep c ri-.

ub ante-

EL GENERAL BORBON TAMBE
FA MANIFESTACIONS
El "Ejercito y Armada" publica une,
manifestacions del general Borbón, el
qual din que amti motiu de la situació
ten vergonyosa en que ha quedar Es-

panya i el prestigi de l'exercit, va visitar el ministre de la Guerra per ier
Constar la seca protesta.
Com a tinent general mes

antic, vaig
escriure una Iletra—diu—exposant raons
d'alt patriotisme, ratonegteent, si, la necessitat del Protectorat, peró abans la
venjança dels crims selvatges de Mente
Arruit, Zeluen i Nador, agrejats pels
ultratges fets als presoners d'Axdir, ja
que els autors són els mateixos.
Amb la Iletra a la mi, vaig visitar
l'Alcalä Zamora, llegint -h la dita lletra, el contingut de la qual, encara que
eneegic a Fenserns respectuós, va mereixce paraules d'elogi d'aquell censeIler de la Corona.
Diu el general que els ceritables cansants de tot Fesdevingut, passa i pot
passar al Marroc, san els polítics enlairats als consells de la Corona, ja que
els error, notoris i maleit afany de politiquejar amb tot, uns amb el Marroc,
ha

xir

portat aquest funest teixir i desteique tantes malaurances ens ha cos-

tat.
Despees de combatre l'Acta
tiras i exposar les condicions que 'lee-km anar al 3.farroc i el procediment
tedie que des-km emprar, demana
s'exigeixin de veritat les responsab:litats, pm-6 na sblament als militare, sinó lambe als polítics, per als quals no
n'hi ha prou amb una suposada descalificació, sinó jutjar-los pel Codi
Justicia Militar.
Censura el sistema seguit arab els
nomenaments d'Alts Comiesaris i l'oblid de l'Estat Major Central i acaba
dient:
Despees dels tristissims esdeveniments,

tant cessament de sang, del malbatarament de tres o guatee mil borles,
arnb els quals sliatiMa pogut atendre el
de

resorgitrent de la vida nacional en les
nenes man:festaciens diverses, solament
ces quecla el recetes de venjar ele infames unratges dem bandeler com Abdel-eee:rn i r/S Se11,3 emneanys, ecupant
Axclir, Ceba Quilates El efert, tmint
aquest arnb el Fenyal per mitjä
d'un espero o escullera que serveixi
d'emper a les raus i el ,1! 12 cubert. pu-

gui commticar-sc arnli El hierro fricifScat, i ocupar punto c•.sters ccuvenients par a recluir l'ex:recit d'ecueecee

al precaament necessaei per asceeeerar
tiavegeeM le l'Estret, evaze el caltraben d'armes i niutickics i sesdenir els
cocols ile voltut l atis en projecte.
El TI ac:at da La Idda permet a una
nade eernpae Mliniement ele territ.3-

ris amagats lertiiicats fin, rescabalarse de
guau se'ls degui. Arnb aixó
i que la pelitica de penetració 1 sri la
campanea pacificadera. s'evitari a la fol.»
sedat musulmana.
1,2.N REPErtrutaurc MILITAR

Idlahtrat de les repetides rectifica-

corn el vot legpime de -la eglectivitat

clec Ir

CS, iluso tOrnat al SL17

estima el seu dret davant la política
desenrotllada al Marroc pel Govern actual i davant les censures de l'opinió
pública pel desastre sofert a la zona
d'influencia espanyola.

Cap a una dictadura militar?
Sobre la qüestió militar i les seres roe.
&Mes derivacions fixen els diaris d'aquesta nit una prefereat atencie, atribulen extraordineria hopertincia a la 1311p(W.ada
reunió celebrada a can eVayler amb &sajatemes de dos geaerals de divisió, un ee
brigada, des coronels i tres tinents tamonele.
Ili ha diari que arriba a assegurar
que com a coaseqeencia de lacte, els
reunits os maaifestaren do coeformirat
en asar, ai tos precia, a la governació de
l'Estat.
El eomentalestes que es telen per lea
Informare afirmaren, ademes, que en Feaperit dale reunits esteva el coraptar. si el

cas arrthds, amb etigun element civil, que

molt M podia asee/. t'A.Icala Zamora,
cona menya pm-Hielo I en rae a durant ells assumptee d'aquests dies ne ha
molestat en el mes minen la dignitat de
l'element aroma
Tetes aquestes noticies no eón mutetete
Pel domidli d'En Wesler desfilaren
ahir i ami bastante metieses per &izar
targes, i els que per la sera alta jerarquia lenes amb cli amistat bo feren
perseneement, per fíe:edrar-lo per les nltimes mani eestacions que ha fet
ques.
Ale-unes vegades el ministre de la
Guerra ha dit que amb el general Funde
d'antic una estreta amistat i ea natural
que ara, per rae dtd seu eárrec, toneeui
el pensament del duc de Rubí en tot el
que es refereix to problemes militars.
Tan inversembablea Km per al nenietre de la Guerra els rumana eecollitse que
aquesta nit ha declarar que considerava
completament insole i liquidat el plet militar.
Jo sola seré ministre de la Gmeradeia—arrib un Govern de eareeter ei,31
i no m'explico nora poden acollir-se lotes
aquestes alarmante noticies, desprovraies
de tot fonament.
Ma l grat els informes optimIstes de l'AL
caLe, tenim metius per asseegarar que hi
baus veritables politiquee plantejades en el si del Govern.
En 1,5pez Ferrer ha dit si ¡'Ab,, odie
no turnara al Marroc per eruper laterinatnent l'Alta Comis-earise i en el te nseil de dernä es plantejar la oijestiti.
L'Alba el proposa rota a defla g ran Comismni, ja que en Villanneva no c....acá
restaldert des de molt temps, 1 el ('o,seil de micistres rehutjará el nonm,/amotu d'En Lepez Fe ere r, p e r ra3 de jerarquía 1 d'incompatibilltat.
Aal PNL.11 :es cos e s, i s'espere que
en et remeell passaran
pule abeiclant-ee el refcrent al Peer.t
do re,r,rnuitza , iG dr l'Esstat 3fajor 'os-

tral. cosa en la qual 16 iuterCs
f
rota el
Una r haixa de 40 milame al preeeapoet del M arro,

COUSELL /1)7. AliNISTREC
D'AVIS!
A/ Censen que ella le celebrar a al.
venlers se ii delta rrstiea hnportänela.
El ministro d'Esta t e n i ...s ará
sean
enta l •an Ys les iclorture I, e, que lt bugt

l'Alt CAtuissari inlerf al Morros'.
Es traetará tnindf• ‚l t larseet de ron.
gatddzació iju. 1i'Estat .Mtaior c elara', que
1.5 Iralå enneidera d'imprescindible ur g eneia implantar, ,ann ha,ti la que ha de serrir per a les reformsts ,ine s'han de ter
enriar

1, tenziZ,r.,:a

que tant a
13::
, a la c.:pi:A de les provincies ca'alane3 i
aleents cena'a andalusses, seCILLA
g ,./a la c e ele: trop:r.i , ns pur n•l - :p• la Ceerre. per cen- tar uma
(1st:id:diva que e_aeltes

.Ine es pr.,,,,ar

./.l test que s i can el
nlvt'l lMit s de Cortica 1 qua! termiai acata
el dn 11 d'at:uest mes,

vdr,oc, PeTee, l'ere leemendirt,
e:ve 1 ee1eve, Etui -u le eee E-1uFerra, Jusep M.
Ve,
Gr'.era, Pvre.. E :,ehi
.1 0 111 Elito
Alfod::,.

Manuel Mas96 i Mor-ad:14,
Marrell Pasen..1.
r..TENEU F.r1RORCANZ.-S.
inlugural dc curs
l!'ri Vea!, d e Ire tasr,nes ! la la
S e o .1, Cultura do l'Al etidei
End*,,e , r.l eal l.s . role tindra rel o bra-

cI.; evei, d'a - e:e:r e s, a le.-3 111 del
id1: : rit de l'entitat,
M• Pi i Sunyer, ex-

;T

T

-i -,u el ',la
l'A l ca:ea ;d on: Id:vil a terme en el
d'ai;d: c st any. El dinqu e COM ja sita

D

1; -sasulIra
it
fnne,

V:1 a oltrrle

rr,
1U K

Ferni-

senyor F,,igeni
v r s iirä sobre el 1,q,la:
,E(n
"La s: rdiana i la inquisicW.

n e -!

r
l:er

Zonfer6ncia do l'Au.gust
In Serme

Avni, diivendra'd,

•

a les set de la
larda, a l'Ateneu Eareelont!s, es
donara Ella eimferacia organitrolr per l'en! i la! Aoeió re adr
al doctor don A. Pi
explanara el lema:
• la vida de Pa,lenr".

ri,

1 f, t •
•.;

or 1 'a/t ee3C ¡loen- .
seniorn,Jusen 11.1. J.;

Está molt propera la decisió del Cavern sobre el proveiment de l'Alta Comissaria d'Espanya al Mdroc.

Aquest mati el president ha visitat el
ministre d'Estat.
La conversa ha recaigut sobre els assumptes del Marroc i sobre la necessitM que es procedeixi immediatament

a Forganització del protectorat civil,
a les tres rones, cessant aquest compás
d'espera creat per la malaltia del senyor Villazueva, i, per tant, l'actual interinat, que només perjudicis produeix

retrassaat l'execució de plans que hanrien de normalitzar la vida i el deseorotilament del Nord d'Africa.
La base perquè cessi aquesta situacié interina está en la erevisiä de l'Alta Comissaria.
Conseqüència d'aquesta conversa dels
senyors marques d'Alhucemas i Alba
será el resultar de la conferencia d'aquesta tarda entre el senyor Villanueva i
el cap del Govern.
Per aixe5 creiem, com al principi
diem, que no és molt Ilunyä el nomenament d'alt comissari.
Avui seguia creient-se que el senyor
López

Ferer sera el futur alt comis-

sarAMISTATS DE CAPTIVERI

Melilla.—EI sergent Vasallo ha visitat
el general Navarro i el coronel Araujo,
els quals han dispensat al seu company
de captiveri una afectuosa rauda.
També ha visitat el sergent Vasallo
tots els hospitals, per a assabentar-se
de l'estat dels que estan hospitalitzats
1 estigueren amb dl captius.
En tots els !loes ha estat rebut el sergent Vasallo amb gratis mostees dajede,

ABO-EL-K19), SOLDA
dels rifenys de%
cama diuen que dimarts es compliren
17 elles de la dula que fou proclamar
Abd-el-Krim soldà en tots els zocos de
Beni - Urriaguel.
Posteriorment, els seus arnice
encarregat d'assegurar als zocos qiie el
notet:nament no l'ha fet la c Lila, sime
les nacions.
Senibla que la impressió que ha causar aquesta noticia entre els indígenes
ha eetat enorme, acudint non:liemos moros rics a remare al nou Selde quanliosas presents i Ilurs minore dones.
Abe-el-Krim els ha asegure: que esta
esperant l'arribada del seu gerenä MohaM 3.. el qual he ea anee anib una im-

purt.d:a missi6 dl:r; dmàlica.

GONCENTRAC/0 DE MG7iO3
1il.1:!oequadreta d'a% emee
bonee: -dejar les concentracions rebelo
que s'observaren en la piaa Annuae a
Ins inenediacions de Tailitit i a les altures de Lumia, dispersant-les despeé;
dlever-los causar algunes beixes.
L'eeemie ha limeilitzat la pieició dAfrau , eense novetat.
— Precedent de la Península ha arribar el cepa don Franceee Arauj Gil
del ceeenel ex-eemia.
UN PROJECTE
L EnosEL3 LA NDOC, n fidents del cerem d'Albucereas afirmen que l'altira tiroteig realitzat contra 11 platal, la nit del die 5 fins a la
metiee la del 6, ;I realitzaren an escamut
bandolers estemty; eempletement
al redi d'acció
exerceix autexitat
Ceeiieven que el; centestarie la placa i es concri/ra, i/ el fae d'artillerla
sebre la casa d'Abd-el-Kritn.
agurst cm:, Cl cal, ‚,h21

En

i aprefitaricn da:1...d manca; el,
d,der,

PREMSA ASSOCIADA
: CORRESPONSALS:
al foc, han fracassat els projectes dels
bandolers, els quals fugiren repidament,
abans que poguessin capturar-los els
partidaris d'Abd-el-Krim.
EXCURSIO SOSPESA
A conseqüència del mal estat de la
carretera, no ha realitzat l'excursió el
comandant general, a les posicions dci
Gurugú.
DUES CONFERENCIES
A les sis de la tarda, el marquès d'Alhucemas atth al domicili d'En Villanueva per a celebrar l'anundiadai conferencia respecte als assumptes del Maxroc.
Per la tarda

s'ha personal al ministeri d'Estat l'alt comissari interí ¿'Espanya al Marroc, En López Ferrer, el
qual conferencie, breument amb el ministre i despees amb el sots-seeretari.
EL TEMA DE LES RESPONSABILITATS
Demit, al Ateneu, l'ex-ministre En
Burgos Mazo donara una conferences,
tractant de les responsabilitats.
UNA LLETRA DEL VESCOMTE
D'EZA
Lea -ministre de la Guerra, vescomte
d'Era, ha tramé, una lletra als diaxis
rectificant la imposició de que el general Navarro exposes de paraula la siMeció al ministre de la Guerra pocs dies
abans dels esdeveniments de juliol de
inar, afegint que ara publica un Ilihre
amb tots els documents juetificatius
(luan digné al Congrés tense que ningú
el desmentis.
EN SILVELA. ALT COFAISSARI
Al Consell d'avui, divendres, es creu

tractarä de la miestió del Marroc, i potser s'acordi que cagi a Tetuan

que es

En Silvela, al qual es norr.enaria alt
comissari interí, cii qual cas cessaria en
la interinitat que fins ara regentava En
López Ferrer.

Una nota cle Finances

Els xecs creuats
Al ministeri de Finances han facilitar a migitia aquesta nota ofidoma
Resolent una consulta del Consell Superior bancari quant a l'abast dele preceptes continguts en el Retal decret de 9
de tener tlItim, sobre exempeie de timbre dele ases creuats, el ministre de Firianres ha declarar per Reial ordne d'avui :
Primen—Que als efectes del compliment del requisit que per a l'exmepcie del
timbre de l'Estat abs nenas exigeix la tarifa fleten A de Vertido primer del Acial
d e cret de 9 de gener passat, en els rece
lliurats a l'estranger, per convertir-los eu

creuats, s'entmulrá assimilat al lliuralor
primer ten,lor leca' que dintre del
regne ha de preseatarda a la negociade o al cobrament.
Segon. — Que la e n mpensació mitjancant la mial /la de realimar-xe el pagant del sec. creuat segons ço que exigeix la tari f a O dcl mateix artiele
quena disposirid, pot efectuar-se en lee

(embrea corneeneadorce, latan es traeti
ee placee en les quals aquella funciona,

o per brines o banquers ins.rits a la ("u»
mimadarkla da la Panca privada a les
platees en e,,iè tu/tiesta iustit11-16 no funeimii, ergios los fórinides i proeeditnente

que estableixi el Cousell Superior lenieri per a un i altre ene a tener del quin

disposa quart del lteial dec-ret.
pemi havent d'entenere's que feteuipeitle
tamper s e rá aplicable a 11 . 111eiX1 segona

forma de campensarie per banrs o baut'
quede, <plan en virtut del que pnweptua

l'article sezon del Itelal deerot
untcunäti g ement anuLlat en tot el tt•rritorl
de la zona haneária per no haver-se aeoni.6 g uit la ertnei.5 1 funciona:n(1g de
l'anda-a de empeusariA mrro91s,,nent
I r,' el termini en aquest fi sur,
EL CAP DEL COVERN I FL 9.1EL-

QUIADES ALVAREZ

ban-

per a

A les set tb• la t arda han ,,nf..renciat
a la Presidencia el nvirqua
d e., 9 i En elelquiatles Alvarez.
'lots dos han guardar reserva sobre el
metiu de 1" - u'r,vkla.

DE CATALUNYA
BALAGUER
Alcalde de R. O. :: Adtiesló a l'aotitud dels bornes d'Acoló Catalana :: Les conferénoies de Joventut Nacionalista
tot ¿la 27 del mes pasear morí la se-

nyala vira Aguilar,

espesa del

A lInstltut Francs
Ccnr,-,renela da ?S. DwashanFormant part ele la fanSVCPC.
da de Ilieons sobre literatura
opziomporknip iran_eesa tbl18

tiluI
tald,

donant cada dIjous a l'insahir d.-ola tina noe(,bre la r,:la
literaria de Ve:. hae-

ron.
eorn per a
pecha, e; conforenciant evoeä e l paisal go de 1:1 Seca patria. al pafs

do Eland:'s, el qui: I in flueix vieliiement ea la producció do

Wd rbarren•
No obstant aquost r.rigen
menc i aquesta fil; lita! al ;•,dsatg,, Werhaeren veriany en e,hsolut, a la eillfura francesa.

Fent un pard'Jntesi. M:DwelsIlatIWOrA revela del reíd naonalista flamenc, el qual din qui a ee
mal compres a Calalunya en vnlguer corn-parar-lo amb ti sdlu.
a firmä quo Flandes esta tnan-ada
de literatura primIa i que la seca
cultura perIany a l'holaach,sa.
PM que la liegeinonia francesa (., 5 la ra. 3 soportable de les dominaelons que ha sofert l'esmenta t ¡'abs, laut cnstigat altre I erupS
per l'e s paacola, la qual qualifica
si-infamo".
'I'd,rnant a l'obra poMiOa do
Werhaeren, la qualifira de rovoltada, esgrimint una mena de forçaca Mica, heroica a voltes, nmb
un art on transforma el realismo
tradicional del sin país.
La producció dramatin dol
gran poeta belga respon a la
preocupacid social que Pahsorvf

especialment als darrers anys .
EstiAiranumt perb As, de molt, inferigr.al $41

M. Dwelsbauwer, gra n

a in ic
•11 '101 me-ln, estatal!) la con-

ferónoia d'aticedIddlos vise:u: e s que
la f , Iren inftressant,
gua:-,yunt-se o u zumbar inolts

aplandiment:,.

Als poetes dc paria catalana
(7,-31 represenlant a C.,talunya
d e is Jocs FlorHe Catalail , de Cuba, ha de is
urea,- 1,5 cornil-

eidaus en ciod':

s(1i celebrad. o sigui
res ner let el dia
üitiiui sie Inai d. cinent les ruinp o sicions honran d'es1:1: .
pod-r
la s,.,u . etaria d e i.: Jocs,
Caid-nas, i6 Ilavuna.
Itecordeni
sen-:.-or rector
do la Univers!:,t
Cu ; ‘a, doctor Caries do 11 Torre,
generosament i entusiiisIica, ha
ofert l'aula magna de si tut Universitat per eelebrar-lti 1;‘, testa.

ammaous pAr lga próximes testes del Can+
naval.

S'anuncien grano baila rdl Centre Me
cienalista i Jor jatut Nacionalista.
1
dia 4 riegue lloe remen.

trc entre el F. Ce Ftdiela 1 el seerin
la %poetice del Segre, notant-se, de bell
prineipi, au complet &ruin; dels kaals,

que els valcuie 4 gols a O.

EI tim Joventut Nacionalista, popal:trazar arreu pel nom d'Estevete, te ja
finida la compra de jerseis i afines que
composa Bermip. Portaran a la brema lee
lniciaLe J. N. 1 al pbfu,mu ample escut bar-

El fisee—Continuen fiscalneenat els
lestie,adoes espenyote, tenict min aeeetata

els comerciants de la elutat.

VALLS
Preparatius eloctora's
Futbol
El Carnaval
Dijous. a la nit, tindrä lloe a
chi Eatalanista reunió extreorditäria de
secas, motivada per la conducta a seguir
en les m'eximes eleccions legislatives.
— L'Atletic Vallenc, al Fan camte jetgent contra el Bonanova, pende diumenge
mesar_ per do, guls a un. El Valle De-.
pertiu a Vitafnanca una bona exLitl.

ti•l. tot i mancant-li els quatre mellors
elmilonts, que Urea eubstItnits per jugo.
deis del segon equIp.
— Ila comenent, eme, gran anima:cite

el Carnestoltes d'enguany. El Ceatre

Tmnbd remarquem q:12 el Coneislori es compost de I.des les
entitats i puldiencions (:.talancs
dut Cuba i el Centre per
quin molan la gala feela >vea la
de tols els calalans que. exilats,
vinen a la
. aerosa lorra cubana.

Josep Pineda Fargas,
de;s Jocs Elocals i peoeelent del
Centre Catnlit tb.` Pliavara.
Conferencies szlz." ..: Catalunya a Lovaina
Eopecialment convida ; .• 1 rector i Claustro de la 1,i-- -,dat
a dide Lovaina, mar y ä ahir
tu C.WüLt
dma J9110

de

Lectura celebrä diumenge el ball del
"lattbol", que es velé molt coneorment.
— Ale 54 aves ha mort la remedable lempira Na Tenla BnnO i Malea,
vladia de Franeese Ballestee.
— El dia 3 o 4 de març la colla
vallenett "in Principal <1,1 Clamp" tulle
a Barre-lona, en donarà una andiele eramita a profit del nwaiunent Pep Ven-

tura.
— lin contret matrimoulal enllaç
jore Alfons Domingo 1 Casas i Na Tete.
ra Pie i Navarre filia del prOpletari del
bar "El llruLli".

J13/1

Maluquor i

ex-deg.:1 dlel

d'Ailvocal e

(le

Barcelona,

el quid donara tina eonforóricia
,,,,nee el lema - Eisonomia i valor
:s ocial del Dret oalalä".
lla ostia. convidat per
[lanar una conferimein en aquest
Drei.
utateix enes el oadedrätic
internacional doctor don -bisel)
Marta i de 11/!8.
Fea% remarcar el fet allament
Itintrás per a Cataltinya el quo
s,guin ealalans •Is pelo-p ire conferenciants de l'Iberia cridals a
0.1.1[111' 1:1 tribuna de dita Unicersitat per la que lli ludn deslilat
itersonalitats did
le, prinicres
:non
ede

Mov

nostre

amic el terne nacionalista En Madi Robles. Les menee einspaties que la morta
n'havia captat amb les necee virtura van
donar a ¡'enterrament el eareeter d'una
veritable maniftastació de condol.
— Ja hi turnen> a essen. Alzó ja esta
revoltat altea regada, degut als rumore
que circulen *mime politice local, ja que
sembla que l'Alcaldia reerturn en un 'siembre de la U. M. N
Fou molt ben acollida la nora de he
retirada dele bomea d'Acre(' Catalana de
les corporaeione, contestant sial digna
ineut la pregunta que sobre ética pode
rica va fer "La Ven". La Joventut Na.
eionalista, que segueix molt d'apuna rae
Meció d'aquests hornea els dirigí un enteze
siesta telegrama, deelarant-se (empanePrada amb la neva digna actitud i ale
el seu enlairat patriotismo.
El 28 de gener En J. Sauret 1 Garda,
a la Joventut Nacionalista, parlä cual
primer inserit al quart diumenge, d as.enrotllant, en els quinze minuta, el tema:
"Crftica aceie" mostrant-se del tot
conforme que Acció Catalana anee a les
eleecions.
El segon ineerit, En Salvador Bonet,
lkge el seu escrit 4 ffla 4 de3 que zona
en el qual parlava de la mesiea i la dan.
sa en el moviment catete.
Aquesta práctica inielotiva ha estat
coronada per l'exit mes (alegue; com ho
amaestra que la S. de P. ha rebut un
eserit per llegir-se et din 11, en el aula
ea tracta el tema "Aede Catalana i les
eleccions", original de/ nacionalista halague/e En Domenec Quirober, preeident
de la S. de I'. del C. A, de D. deich. 1
de la I. de Barcelona.
— Da secar persisteat preocupa seriosament eta pagesos, que venen trt
rioeament el pagesos, que neuen amena,
eades les collites.
— Entre l'element jove hi ha rran

sweelMeMeeseueezessamemellealseencArawrawualoult,

Beee, Linfe Ilirtradt i Pi.fauun : ilufil i Matas, .Toscp
II. 'be Cast.crb, : rldt, Estd:ce Gasa-

T

Es tracta de proveir l'Alta Comis
sana

una ›ulua en plata y, ha rebut p al 1-CSCal. ;Lee pres.ners. i que la ol: amagada co un barPu fermula einer:- te os' la rose re' n eis
rare peexicn a le c esa casa,
mit.1,tres.
que la eenea ni/ /1:1 coal,:stut
..

a. -.172,1.1r...43,7caZGO, .13,....1"..,..›...liiit+.10Z.,...7M151“2411•WALI1.71.2

Ni A

La qüestió del Marroc
—

organitzada fet-vol ter vale alió que

cions oí:M..1s, ha centinuat avui essent
en l'urgen:temer; de l e ;er+ it.
el tema de les Conversen la suposada .
El Consell examinar:, des penjectes
actitud deis elements n'Anees i es co- Reial dceret Itt minis'eri del .Tretall, a
mentaris haut versat sobre el dezer que
hes quIs es dena Imper'änela,
alguno caes i oficials han celebrat al
raiilm e nt, s....enmaran e's ministres ae
domicili
1Veyler.
l'examen del Peeret que pnrarft En GasUn liar: u- ha Mt (lee que no ebstant
set sehne el r&cha de I., tarifes de les
les seguro:: • 0 donades pel (Torera, dlent
e_'umpunyies de leer., urr;:,.
cort

r")
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»Bivend res,

lit ma ríti in
VaIxells entrats

vapor fr,neis s "C../ l obriereS“, de Manean, arel ,, Us. Amarrar mail dEspeeya Est. Coris ngtuitari, Ramírez leerneme i Delgado.
Vapor frances "Carnoules". de Rabea en l'esto Amat rat moll dc Barcelona Nord , Com í an:atare Remire& Cerina:1s i Delgado.
Vnpor mpanyol "Ramón", de Mätarta i escales, a - u la clirreg,a gen. i
76 passatgers. Amarrat nual trleepanee \V. Consignatari, l eill de Raleen A.
Remes.
Vapor espanyol "Rey Jaime I", de
Palma, amb cOrraga geteval i 39 passatgers. Amarras moll de te Dras.,attes.

terrimia.
Pailebot espenyel "Pilar", de Sautapela. amh mineral.
Vapor espanyol "Trini", de Marsella, amb carecen general. Amarrar mol!

d'Espanya W. Consignatari, Fill

de Ra-

ta n A. Ramos.

Balandra espanyola "Maria Bailes,
de Cartagena, amb neneral.
Veler espanyol "Esperanza", de Vae!
ande caree.
Vapar espenvel "Tintare",
ta n -ena, amb atreva:e general i 57 r.:LW
ta'gers. Atnarrat mol, d'Espanya
eis ignatari, Comeanyía Traasmedie.-ree:a.
N'apor espamol "A. Cela", ez Vaamb eheiana general i o I assmgers. Aniarrat mol, d'E:;;. anya E.
Cens:snatari, Compenyia Transtneileexrenia.
Vapor italL1 'Albero", de (3,/lova,
me) carteen remera!. Aniarrat mea de
llarcelona Nord. Consi 8 nantri, RetaAmerica.
VaIxells rentt:a

ter - ,

Vepor italllt "Orinal", zunh ci....:::;:a
etueral i triat,it, cap a Oporto i ese
coles.
Vet»r eseeraeit "Maria Dolores%
ame, el séu equip, cap a te mar.
Vapor esnanyel "eettigelita". aticb d
set,

,
.,

equlp, capa la mar.

l'el) dr espenyol "San Carlos",
hast, cap a Cusir.

Venor espareyel "Ame
dórela genital, cap a

ell:

il
!en e,", -iii

1. • r i

fi'i:2.414;

•

Vapor belga "Livonier", :mea csieradi7ralumedi- .. ga ;,;eneeal i trilsasita eap a Tárro„feak:i
, .2
Ccauignatari. Compansia
tii/

er

9T9Z"Mgr Ter

lgeffeWir
e

Dtvenclres, 9
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e

Crónica Social CrönicaJudiciári

Gaseta local
OeSEDVATOfet laa-TrOROLOCIC Dr
19111/1GR2ITaT Da BAPCSLONI

LA

Dia 8 de tela.« de 1323
Hertz d'OUrraci6: 7, 13, 18
Barametre a cero i a nivel! de I

mar. 7598: 7484; 748'8.
Terinametre sec, 103; 1 20 ; 141.
Termiametre bureir, 9e0; 123; 108.
llamitas (eenteeintes de satoracia), 8 7
83; 53.
1) ieces:16 del vent, VeNW.; SW.
WNVV.
Yelocirat del veri t en mares per se gen, 1:6: 1«
Estar (lel cal, tapat: qua al tenal.
artesa de nevare, eirrue-strems, strn
ene-cal:nulas; niatbue; nimbos, camales
nimbas.
Ven recatares extremel a nombre
Mínima.
Mínima erran de torre. SO.
OetiLleree ternsometrica, 45. Temperatura mitja, 120.
Preei r ittleie entie sa, des de les 7 hora,
del dia ItlEfif riel' a le., 7 horca del eles d.,
da data. frO nallf aterres,
Reeorregut dii vant en igual reunes P7
eunemetrea.
Obeervacionst particulars, boira rd catVe,
inde tard, ',hala inapreciable.

LA PUF:LICITAT
PREUS DI VelS3EB17010
Barcelo na; Pues pestietes cada

TES. Cata:unva, Espanya i Portugal, 750 p'esselea tres mesos;
8 5 els sis idcm; 30 un any.

Unid Postal: 25 pes3eles (red
meses; 50 eis sis; 10 un any.

S'ha publicar el namero de geaer del
i daild, que eeure
magazine
gran nombre d'irdere.asants treballs
rares i artielee denforrnació i va lelastrat amb profusie de gravats d'assumptes de Catalanya i restranger i a mes a
mes ha publicat una nuareifica trierosuia
d'un original de Gaya.

lvi NTAÑA
Vi negre 075 amp.
eener g ARNO & rAilnISTANY
Amb mujo d'asee ahir la :Mica diaria
clM dijous gres, se celebra al teatre Nove• tata el tradicioual ball infantil.
Des de ben dejaru de la tarda al cargar de Casp, davant del teatro, s'atentarle
de btdocs per veure les eriatures diseresiades, urma sunb bao gust i altres amb

dubtz's.
Ea 4..111 estava bellament enea:ame

gust

n

VI loeal esteva bel:lamas adaenet ande
banderas, docue,..es, pelares igarlandes.
A. l'hora assenyalela OUlnen,j2 el balL
El pati del marre notara pie de gemela
parelletes i les Ila t_ges i seieurs con:miela:sien( ocupase per les fandlies, que centeraplaven ïalegnia deis perita.
Le tesela _traresearressue amb gran animada i ajaba cap al leed del amere.

i peus de metan.
GABIE Preciosos models.
Gran asaurtit. Llarens Licrumns.
liambla de las Elors, 30.

S

L>ema, diseabte, a lea c:ne de 11 tenla,
ermangterara al Sala leares una espose
tea de pinturas a ron (lela arriates En
Josep Gaiteras, llaman lada: Lepez Cabrera.
Elat anedat constituida la Junta ese
8,alutacia Sabatina a la Mere de DS
de la Merce d'armaste manera : Salvad.:
Baxeue, precurc, ctUrtum, locutor;
Late de leunteuberta, preeldent; !Jefa
)(ton:ave, el marquee de Canees, Jueep
da Calunzn, di dut de So:terina, leemei
de Roa, Carlea (le Travy, Juay:tira MesTea de Nadal, vomita; Juaep Ama; Surmanl. treoerer; llaman Alee larIl. secreLari.
1

Catarro», Ilet:cdals,„ DrOtir;',.. ,s, arurrto.
!Taxi'.

Gomenol Climent.

Densa, diateete, a les rlsu de la nit,
se °delirara a l'Alearen Erriteupedie Popular eelarrne, 30i una con.'-rete•M pública, a s'erice d'En Rafe: Gampasuns,
que parlera aobre "Ei eerlailems i el problema e stala: linteles dele treballaduce".
Aval, divendres, u lee des t.!, la vetHa, la senyereta Auralia Plira dunatä
una Coaffer ;ca... n a al Centre rseini,In
da Catalun y a e-tne• -leupt.•,14ion b d'un
viatge a la illa de Manerea".
Diumenee pats zat l'Oil, e
,
Che:al Earoe leint trole,. de Sara desee-;.
va fer una viena a
de la l'yute,cae a la 1/1%;,i5,
turett utertblenhettt
rebele; pel dt. ector
senyor Luis
i Torres.
• Deaprea de la eietta laarfea deue
'Muceta ea obst e,di ala
els quals
a la vegada earitareu maree bon:nues
cassons atub gestee, yue fuera rutas aplaudida&
Una nannten n ona di l'Aan feu ofreno
al director do la ;res', d'una farinosa Ilaanda, en uom del, atlres infanta aellats.
Tothaw mortf ne; conminan Per 1,s
atemions retarte, i a l'ausenta per l'aleerla que hali cm portat a aquella (une
nada.
El Comité Pro-e'arnasal fa aria -tel ene
la atta se celebrara a la gran ny:emula
del Pate de Manrjuieh, curneneaut a des
cua n to de tren de la tarda. L'entrada i
Portilla de mil mena de anides Bese per
la I'laça d'Expauya. El jaral se situará
al l'aro 1.arihel.

la vena& de cederte terpeutinea, etc.,
leerá Hiere, pera ele miqueta haurtin dat ar petaintata per l'Agrupada de rabiacants de Galleta i Serpentines i portar
al saga ddl Gsniité Pro-Carnaval. Ela
v e matera no podrau circular pel me; de
ruviiieuda.

La Roa ea di/moldea a) Pare de

DEL FET DEL MOLL DE SANT
BERTRAN

Mont-

NADA TEMA 15

El jurat fallara durant la tarda del
bmsrts i repartirá els comprovants dele

g atoreats ionnediatament desprém
¡'hacer fanal.
Ele coneurg es ile maneares defectuaran els ‚Serias ra Panela de Gräela. Ritnaot-se el jurar en un dala ordene de
le confiteria Pinte i Paria, de &tse a
ene. El jaral fallara ahusa de la tina
de la tarda del (Muerte, tlistribuint hainediatamsnt cli cumproVants.
Vis pirar, estarse turulata per un delegar de l'Ajuntament, pe i president del
samnitive rro-Cantavai i per l'artista
sensor Junyent el primer, i per les marein es nepresentacieus i l'artista sensor
P. I.abarta el sepa.
prenli

I ns

del

Frio,

PASTILLAS

wos- ADULTOS - ANCIANOS
Antes de adir al exterior, antes de pasar
de una habitación caliente a un sitio U°
o húmedo; ceinda eiteis expuestos al
contagi o, a una corriente de aire, al
P ol v o a menuda plagado ele microbios,
sie
mpre irritante. Por la manana al despertares, como por la noche a la hora de acostaros; ea todas las circunstancias en que es
necesario vc:ar per la seguridad de vues:ras

C

1, casa

Ir-;-

P L1-'
• •••

LA PASMA

• Va apruver-se la nieta de roéis re,idenia Tse temar dret a Eeleeciú de comprimes:iris per al menenament de senaaar per 1., licuuímUques, traqUeata repeengueren possessia dsds
seus carretas els seises de la Junta de
Gsvern últimaznelit elegits, rituviaut-tee,
ande SIK;Ue.e:
d.afetde cutre el
president sortiut, En Juan Garriga 3Iasee i el nou mese:ene En leraurear l'uig,
i Alfonso.

CARTUJANO
Vi Mane, 015

Cellers

& rilARISTANY

La flo g ni..i.5 de estos de l'Atea,'
(Ihrer del (Mariela segon (Mercadees, 118
i 40, principal) anuncia per al dissabte,
dia 1..), a les deu ele la vetee, uu liuit
ball de disten:sea, al qual es repartirau
valemeet prende a lea disfresses que eees
fa -In inereixedores.
l'aula ei diumenge, dia 11, a les caletre de le tarda, tiadre Ilue el gran hall
infantil de disfresses, en el qual, per
a mejor PSiikildOr i joia dels Manta
ein ubeequittre amb bella presento, que
aturgura un jurat competeut.

Si sou cal!) dt perquó voleu. Si
volguCssiu, podricti tenir una
lema cabellera ami) Púa constant
Irr PILOGENO. De venda a les

principal; perfumeries.

El ditunenge vinerd s'estrenaa al teatro de Novetats la pol1 bulla "En defensa de la Patria.
El f.q xisine a Itälia", dividida en
quatre parle i feta per eneärrec
expres d'aquell partit, a fi de deitemer a coneixer a tut el triört el

pr:icés de la passada revolució
i tal iana.
Els nostres llegidors, assabentala per les cròniques d'Itàlia del
redactor d'agiten diari Josep Pla,
dels esdeveniments d'Itälia, veuran amb creixent interès aquesta
pellicula, que ()dila exacta idea
dcl moviment revolucionari portal. a cap amb gran energia pel
cubdill Mussolini, actual president del Consell de ministres
d'Itäl ia.
En equesta projeccbS, on es
veu gonstaulmea4 la fisura gol

VALDA

cuyas esencias

SEDATIVAS, BALSÁMICAS Y ANTISETICAS
protegen por sus emanaciones volátiles
vuestra BMIGARTA, vuestros BleCtiall103,
vuestros PULMONES.
CON ELLAS tenels la IMif UNIDAD aseg-urada
el TRATAMIEHTO lógico de los REUMAS,
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA,
LARINGITIS, BRONQUITIS, CATARROS,
GRIPPE, INFLUENCIA, etc., etc,

Sobre tollo
EXIGID EFEGICAMENTE
en tcdas las rarineelaa

CAM:ANYA AGRAMA :-: INAU-

LAS VERDADERAS

El Salut Sport. Club aauncia per als %enema deseable i dillans de Carnaval, a
doa quarts deetze de la nit, la celebraciú
d'elegants halls de eisfresses. Asiere a
carree de la netable °muestra americana `Bertrand" ras:acucie crescadlits balls,
i seran dIstribuie( difereuts importante
Premia a les eisfreeees que pel aun bon
gust, s'amasa o eedil seo feria n'arelnadares.

En la darrera junta etreaai celebrada per aquesta leerietat Ecuaandea llarcelsnlua d'Atleta del l'afs, entre /Mena
enords va prenire's e; que autistas en acta el eentiment de le Sneee•tat per la mort
d'En i Pagès, que havia
pertangut a la junta (le Cuecen i pece
part 'e-uva
i cranig stuna de la corporacil
lia votariú ordinaria [oren admesoa
stveis rissidaits els senyors Eu Juagniin
En Mareen \atarear/u i lin Zoeep Tapias, i seese salsita-ele als tramite
reglamentaris de propeeta <sis eanyors En
Manuel l'ugee, En Manuel Reventes i
que hala Cingla a difeeentis comissious,
que luan tingut ea difervutes

L.1 Unió General de Treballadars
bel pública alguno extrems relacionats
atril) el locaur de Calcita.
Detalla els treballs rcalitzats pels obres
per tal d'arribar a Ulla solució que acabC:s amb el locaut patronal, i es plany
de la passivitat de les autoritats i especial:neta del governador i del delegat
de! Treball, senyor Rosselló'.
Afegeix que diumenge van reunir-se
cls obren amb la Junta dc la Societat
en litigi, representalus de la Federació Regional de Treballadors i remesentants de les organitzacions obreras
de ßfataró, acordent-se que la Mereció Regional intervingui directament
el canflicte, comptant arab l'ajut &la
obrera da Mataró i de 1.1 regló.
Acaba manifestant que pel mitja de lo
premsa i circulan, s'orientara a la dasse tesbelladora parqué faci solidaritat
neab el; companys viciiniss del locaut.

Tened siempre en la boca

_3

I,a nava Juata necti ea de la Joventut
Cultural Popular bu quedar elmatituida
Cont seeueis: Prerehlent, En Josep Colamiaus; secretare En l'elip Torras; (resalen N'Autemi Faetraelts; vocals-preei.
dents: En Jasa ' , Ei -oracle, lla repelerle
Gand e ; N'Agued Navarra Preise
Carreras.

DEL CONFLICTE DE CALELLA

vas rcapiratarias,

8 i (liana a l'americana de 9 a

PAAlCuES

en•
El Jutjat del Sud v.
„I tíces diligencies relacioneue,
roteig del moll de Sant Berrean,
L'esmentat Jutjat va dictar auto de
processament contra Serafí Figueras, sofer que conduia l'auto-cainió. Aquest va
declarar que urs grup abans
d'arribar cl colee fúnebre davant del
cernió, el van obligar, pistola en me,
que es &Migues, i que en tramar de
ter alunes observacions, van milpeendre-les a tetas contra cli, i per aiicó va
haver-se de &Acusar ccrir va poder,
essent ferit d'una cama.
El ferit Marian Leinerca ha declarad
en forma semblant a l'anterior.
Després de prestar declaració (oren
pasats en Ilieertat Manuel Moreno Clavería i R:unon Blasque Alinda, que foren dcringuts durara el tiroteig per alguns soldats i oficials

Humedad,

L3.14

Avui, divendr•:.s, a les den de la vetIla. &saeta En ataree!! Domingo una
con fere ncia soare "El montear achial polilla 1 sedal" a l'Ateneu Enciclopedia Popnier (Cartee, 110).

1:Agruparle teAlumnes i ex-Alumnos
de l'Eseola municipal d'Art del (barriese 'suite, en reunió celebrada el die 23
de gen-ir proppreseat, celen( la seaaent
Junte Direstiva: Preaideut, 110111éCee
Santaulecia; vice-preädein, Eduard Ceuabre; secretari, Jaume Eragulat ; vieeseer?tari, V.icrins; comptador, l'ore Diez; tresarer, Julia Arxer 1 lebiiotarare Josep leseursa ; yucal primer, llaman Formiguare; vocal seaun, Auroni
Pormieuera; vocal tercer. jeeep Etniez;
(ami anees, Franeesc 51r re.

de la

de los Microbios,
si sabéis emplear a propósito

v iL.413iliv A UNID, 6

IIEETAIMANT ROYAL
Saló da Te
cada dia te dzincant dc 5 a 5/4 de

de rebelé"
1323

ASSERYAL.A=MTS PER A avil
AUDIENCIA TERF,!TCP.I.A.1,
Sala primera.—No te tb.-ensalme,
Sala d egolla, — Audientia. Ralee
respunsabilitat tinO, Luzic Balet, oxee
Josep Ig(e.sias.
Sala eegoue.—PaLset. OnEeari. the
de Loretu &mies, i Joaep Ma g5
zas..
AUDIENCiA PCOVINCL4L
Se-rió primers—No te reiennduses
Secció regona. — Mas:enea Ireesea
;Jarillo Castro i un nitro. .1Jrz.t.
Seceiel teraera.-1.1utea. Cornee e
mermes. Isabel Amó i un altre. Jitar
Seecie quarta.—Narti. Doznieldi.
Gasean. Jurel.

D=LS JZ.27:;AT8
E! de mere,

GURACIO DEL SINDICAT AGRO-

ASMLAS VANA

COLA D'ARENYS DE MUNT

EN CAJAS
a

AUDIENCIA PROVINCIAL
Del malaltia (lee me-tenerme A,/ p‘,.
taRa, lean oda t auspeeas j jun.,
excitada a la reb • le:4 i eh tie,
per injúrier, aasenyalata a la Hood¿Z
mera.
D g vant de la mateiza a eaea he,eee
rezas el procesase Antoni (*ende, 4:
tos, ja ro/Acamar arel, an'eriontse
sal d'un fan d'anea t re ta& pessere..4.
manantai el tisral da leN15
quatre metioe i uu dia de pr.-eidi corá,
eional.
Per no barer oontpareent els nene
ijis ele earree, que urea ele pesissee%
lea estat guapeas la vista de la e,„
que pet adiete de relurberi ha ya, ee,
asaenealtrds por a la Aeeeid oreas, cee
tra lLanes Herrero i na &en..
A la tiectiL tercera va ,otapat.e,,,,e,
ei/ Senchez raetor, el qt/21 ei dis
mara filtim va Ire-ter de ootetrearede,
galliner, una i una caleras,
rals en 22 pasee:es, operan,; que na
peder portar a cap, per As., inepn,
pee un ilegater de la casa. El jesisk
dictar tia veredhee de eu!pabilear
Sala va eondeumer al préveiret
na d'ua mea i vint-i-un d:ee debe
majar.

Aguaste setmana s'inaugurà a Arcnys
de Muta el Sindical Agricola.
Parlaren els senyors Gimbernat, Vallmaje, Duran i Canymneres i Estarteis
Eres.
La inauguració se celebrà al Saló del
Segle, assistint-hi una inmensa concurrencia dt rabassaires. Regná gran entussiasma.
Per Si próxim ¡neo de marc sianuncia
una conferencia de l'advocat sensor

1.75 PESETAS

llevanzlo el nombra

DI tal &elidiste de la Bar:aleada e
cretaria del tuneo: l'asee, ha itairci,
en l'anima guardia, 25 diligencies, lepe
san( ala calabuseue ese l'aizu de lee
cia nou detinguts,
A les once seahir matt va Raer ruar
tituit pel del &arriate de. I s Oest, sea
tarja d'En Jesep Alonany.
ele•ell>

ELS TEATRES

Companys.
GEMIER A BARCELONA

saesee .
11.&0i
E...iretslc.soeS

CONI,ERE.NCIA

t=imeammrmaamer.2srastr=eawymneassosnereevezersentratememevrrammanessa-mee

cèlebre "condoltiere",lmi estä
fortament inleressaila la "Casa
degli ltaliani", de la nostra g intal.
Serä aquest un òxit aconsegult
per la en a
Se/11MA que els de Catainaya
es posen (record por manar !Mes respectiVes otensireS. Ata lis ertieut bobee la :costra teca una batida destafail,ra que des
de aladrid inunde', els auslreN puttes
de curtes amb proposieions de neg.,n;
inds que trompiroaos i que al me i ti la fi
uo aún rata que res papal-atlas dei conesnd cisco de la n'aleta. Aleans deis
mismas subscriptors lisa tingut be .‘nvine-nos les cartas que han relate datades a Mudrid tules, ande fi:entiesa lletra
i nelaccia, cosa que [anca que toree
han sortit de la ntareixa mi i del matee( apeeell multimpiet a.
El teste és ',ron euttezvit per enganyar
a niuzil. Amb 1,1, prevenim als nokdres
tisiturs matra arlintsta Iniva orev:s:,it ;gr.
q :té no s deixin enaarrenar eeettaelent
per proposkions maese falegneses per

Col.legi de Metges, ¡ser a que sets arengad en les seves reclaniaciuw, pugne
no surtin perjudicate en el canvi de current continua per alterna que ef nua la
dita Companyia.
Copes per a agua a pes.setes
780 dotzena; per a vi, a 650; per
a xeree, a 5 . 80; par a henil*, a
4 -75, i per a xampany, a 525 pes-.
setes dolzena; noins les Uribereu a les cristalleries de Lluis
INglada, de la Rambla de les
Flor:, 8, i Ronda de San'. Antoni, 5.

Derae passat, diumenge, a dos (marta
d'ou r del mati, l'advocat scnyor Joan

Casanoves donare una conferencia al
teatre Victória.
Aguaste conferencia. que frutará de
"Un error de la justicia o el cas d'Et
Poeta i els seus companys", será el comennament de la campanya per a assolir
Iindult i la llibertat pels presos socials.
ACORDS DEL SINDICAT LLIURE
DE CLINERS, REBOSTERS I SIMILAR-5

En l'assemblea convocada pur lAssociació Professional de Cambrers del
Sindical Llinee, feta ahir al san cstatge
social i invitats cuiners, rebosters i silaaseami.131M2r-a,.....maacbiammad......WING11.2.1"2-.,41=7.
milars de cuela, es reuniren elements
de les guatee professions, asistint-Iii en
Fabrica d
representació de la Corporació General
,
de Treballadors, el nett president, RaArc r u punta i t312a
,
mon Sales, i secretari d'acords, Joan Laguía,
per a tractar i prendre acords caerVendes al detall
nies relacronats amh la vaga forco(a
Preus unsa comettnii
1 de multo companys per al tancament injustificat d'uns quants masic-halls i caPertabuissa barets.
Van demanar la paraula diferents
tase- LUaraddli s'AidercS.
companys, que tots candcrntien cl procedin de les empresas dels dits espectaPer re/límala del senyor Barboy del
cles, que després d'un temes indefinit
cerruc de president del Comité Execttque s'llan lucrar amb quantitats fabutea de l'Esnosició Internacional del Moloses, a les vint -i-quatre hores que se'',
ble i Decoració d'Interiors, el senyor
priva una tolerància, llenc,a a la Larn
raarques d'Alella ha delegat per a l'esals obrers.
mental cierre al timan d'alcalde president
Els companys Sales i Laguía, i ande
de la Curnissiú de Cultura, senyur JouCUREN
tons altament cnergics, afirmaren llar
qu'un Maria Nadal.
BRONQUITIS'
calia continuar pel cami empres per nosCAT AR1105 res
ANTICS QUE Edeuat
abres fins aconseguir l'exit definitiu gin:
Ahir visita. el senyor alcaide una recl prec mereix, °ferias tots els mirjans
presentarles del Circol Odontológic Je
que siguin necessaris, per tant la CorpaCatalunya per a pregar-li que interposi
ració General de Treballadors sempre
he seva influencia a la Companyia Barcs en tot i per tot al sen costal.
celonina d'Electricitat, per a la resoluS'acordì anomenar una comissiö que,
ció favorable de la gestió que va forfacultada per fAssemblea, amb portees
mular associació mancomunada arnb el Ls ven a tote s les farnuicies
per fer tots els trehalls que e:ligue integrada per dos companys de cada catite,
MPIrdrangete
cubero, rebosters i similars de gubia,
rcalitzant, d'acord, totes les gestions que
es desprenguin de les cases que afecten
ver SOS a l'actual pencas.
Sants d'avui: Sant Alexandre, inerEls candirers enrayen les conclusians
MORT D'UN ATACAT
te- ; Santa Rcinald i Sabe bishe i conque presenten a l'Assemblea la Come,A quarts de sis de la marinada d'alee
fesson—Santa Apolónia, vtrze i mar- el tren d'un any i mig, Josep
sió organitzadora, que són les si,López I
tín
Ferrer, Migué un atac, a conseqüencia güents :
ibaranta hores: Esglesia parroquia!
Es donara un tal-1MM perque siguin
tisl qual morí al cap de pac.
de Sant Josep, Santa Madre- a. Les
reintegrats als sets Ilecs tots els comCAIGUDA
CASUAL
d'exposició són de dos quarts de
panya afectats a les diles professions.
Jo;epa Jurnct 3op, de sint-i-vuit anys,
y uit del metí a dos quarts de sis de la
Les cases que passat aquest termini
caigué casualment des de la galeria de
tarda.
carsamrs.eva,
pii
d'Amposta, núm. 19, no hagin comenat cl lechal', quedacart
PERQUIe PLOGUI
eubjecles al pagametit deis jornats vinAmb motín de la seca imperara, l'EEs produi diversen fcrides greus a tot euts al comenc del dit termine
minentíssim senyor bisbe, en el número el cos.
S'es jornals de camhrers i ajudants
prexim del Burile( Eclesastie, l'Urjans'equipararan als d'un treballadur maACCIDENT DEL TREBALL
cant una circular ordenara que tots els
Trcballant als tallers mecanics que el nual, estipulant-se de 12 i 8 pe:eetes,
sacerdots resin l'oració "ad pretendam
respectivam,nt.
pluviam" abans de la colecta "Et famu- senyor T. Calzada té al cauce d'AraAl tornar a obrir les casen, reposició
gó, núm. 348, Caries Ojeada Solana, dc
los" els dies que la rúbrica lio permetotal de les brigada qus treballaven
vint-i-tres anys, es trenca el lean CSti.
ims al tancament.
A mes a mes, (lene facultats puente qUerre.
DEFUNCIO
En cas que alguna casa canvies d'ema les parróquies puguin celebrar-se peeIle mort el guarda de Seguretat Di- presa o arrendador, el watt que miel cagarles públiques en la forma que s'atará am'a aquestes fortnelita,a
dac García Martínez, que fou ferit al
costuma.
carrer de la Portaferrissa el 7 del mes
— Ha estat nomenat coadjutor de
Compliment total de nostres bases tle
passat, Diad4 de la Lienaust CatalaDellver, el reverend Raid Prats, pretreball en totes lea cases incomplides en
alguocs
11»..
leefge

Noves religioses

'OriAreria
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L'empresa de Romea ha pcgut ob2ii
del celebre directa:- del teatre lezektal
de l'Oslcon, de París. un nombre& fa
cisnes a Barcelona_
Fermi Genher es una de les finas
mes eminente de l'escena francesa ce
temporänia, tant coas a interpret on

a d:rector. Aquest gran artista doari
solarnent tres representacions al taut
Romea, les gneis Malean Iles els
segiients: 26 de febrer, "Tartufee
Moliere, de la qual figura Genes
fa una creació personalissima. 27 de in
brer, "L'autoritaire", d'Enri Cien, i
28 de febrer, "La Rabouilleusee aína
lactó escénica de la novella de Balal
del matera( tilol, d'Emile CabraEn aguaste; obres hi prendre partk
celebrada acuita Anden alegar&
bif%

La notable companyia del Ballet 50
bre Gel que dirigeix el feries par>
dur Paul 1-1. Kreckow i en la ar-I
figura la reina del "skatirk La CM.
loe, acabar el st:u comprareis atea la'
presa del Te:Are Tívoli, ha decide tle
nar lana tanda de represen:acida
Teatre Non. A aquest cítele, La 'e
eanitzt una semana de fuestem
pulars, en la qual es pesaran ca ore
les millors ubres que figuren en si ta
pertori de La Companyia de Ballet,
Ore Gel, entre aquestes Scleheram'ei
Carnaval, de Schumann. A m(s a rai4
es representaran mes de trelea dre
timents, en els quals sobre:atea iß
els artistas de la Contratada.
0./eta-e•------".."....j

La IV Fira de Mostres
Den remes la ama adheree a la Ir
Pira de aloetrea per figurar a 8 S'4
lidetal.litraion, que organitsa la l'Oil
du-strial Iletallúrgka (Ion,nui3
riel) grau nombre de rellena esa'
QUalki ms eulll/del) en el ram de Pas0.
riss i ealeraeviú: Joma, Caaam,;" /
11. Mes leage: Maquilalri2 lee uiti'
(cereals), St.esep Pene, S. en te: )1'.
°Aria Per a rautinéria risisP'2rits blof'
:daré Turras; in 01 1): 11.
dua de P. Canee Pilla de lean C011
Aparells soldadura autegena 1 l'‘'m
ren; Maquinaria, blanquees, üet`i
bata: Vil; 1Gendre d'Andrea Mas;
quinäria dectriea c L'Eleetriener.
Aparells dacrografia: Artu r Fda.
Ila; i valvularie Vive lea.°
Metalls per atables i habitados:U
dualrial MetaLleria; Planea red..
Mamada: Construrcions
gimun; Barna( eilftviriques
San. Germans ., Ello, de tela:
Juanieo; Prceintes 1 mareamos:
tarea rueteLliquea Mériques. O.
tia de entina : alorages, Carne
Esmalteria Espanyola; 11 01.. J*S
Laboratori Veniales; tannatru,la."
Ale g ret i Orts, Suer:eo"
aq u i neria elee melare.
( %ara I
Construeciona eleetrodureareques, 4
Miguel; Maquinaria per a
recalca: Vidas( de P. J. Villalta
Ea importäneia de les firmes n'a
eteule
° aseguren 1.e,dt de te sala
que eera una veritable insuifestle
&releed de la L'insania &la
Ilers.
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Notes_ d' Esports
LA 1.:1 -T EIM'd 13

primer joc despres de tenir 40 a 13. Els
tres jaca segUeuts ti6n guanyata a favor
del
pionats
Ir.óa
del. rre!, mentre que perden respecttraEisCam
ment els altores dos, quedant igualats a 3.
YUTE DIi
En Coehet torna a perdre el veme!, i
jageenea gernacia a : ritromodä enarab metia do guanya En (Tornar tres jees seguits, que
, P'St2
li
donen el "set" per 6 jora a 3.
get, el parrit semdimil anuneiat
En melonar el segon 'art" En Coehet
oreja del Lada, En Coottet, i el
a la zarza s'apunta tren punta oeguita,
Cotaar. Aquest partit assoll
pele En Gustar l'iguala i amb una haba
itee r ¿J s deis campionats d'endeixeda Ii guanya el joe. El según:a es
reastit ulat un veritable celen/111guanyat per En Coebet. A partir d'acial
•
M* per la usportäncia
que per al guare- domina eompletament Ea (Tornar, maninia 01 son resultat, i
festan t-re verament formidable, mantee
tOn tot tre parta asa&
En Coches falla pilotes i fent jugades
e. w l ar squest dia.
mocb5. nomer guanya quatre joes emita,
mo, et partit dur ä duce horra i den
tiente es per a ell ol "set" per 6 Yacs
00, ¡ durant arme« esfuti de temps a 2.
¡arria no han deixat d'estar en la
Tots dos jugadors s'aveaturen a la zaro ren teara6, veient-se els senfolanto aa on siso pasaats respectivament aniti
Idi egeetedoes del gran match vivament forttssimes pilotes al fosa Cada jugador
butneleal :turant tot el oeu tramieura.
m'aya el ser/ primor servid. Tot seguit
11„ vin-sta Iluita tan corgiea cota En Gomar ea posa insegur, fallant-li mor▪ ¡qu per ra6 de la (atad en què
tes pilates i pendent guarro loes segnits.
xam: esrort es desenrotlla esgle/-6 se/o- A eentinnaeid feu una jugada estupenr en/es cientfflea de tetes les Urdan da, que li valgué un °vació, guanyant dos
efeent la force di factor de
•
:roes seguits', pera el trances guany•a
per l'esit definitiu de la
nitre jec i amb aquest el "set", por ti
palta: el eina,sta huila. leiem ha
pet eesr”ler el jove tennista frances4 joc s s 3. El quart "set" boa el roes emeeionant del partit (lomee comeneä juroai car.s . d del au5a, En-Cochet.
gant amb indecisa% iteró es refist de non i
muta: ha guansat, princfpahrient, per se'n, manifest real en comerle:ir el
iftt trinha oreotat el sen centrineant, "match", pera el neu contrari no cedida
0,,,,,,qnOnciu de l'esfurç fot durant el en
pam de terreny. Tots dos guanyen el
tszszei del partit, ço que va ter que, sorvei amb regularitat, igualant sempre
ds que &mime s'alianzas-a, la sera
fina a 0 jora: cada u.
efor.sira minvava sensibleraent,
Aquf es tres e a requilibri. Goruar perd
tatte e i esa eentrari, ti:6s anirnde. per el servei. i al guanyar En Coellet
orco& resistent treia tot el profit pos- •
jet-, cuanya també ol "set", per S joes
irk en favor sen de reagotament rrenerUSA
del en adversario
Entrem al darrer "set", i amb acrur,t
,7-1, a les pistea del "Trepar/
preveiem el resultat del partit pnix 1-In
cä/. ¡re-essa.les l'any paaear. Ea (loComer es morara rompletainent mentid,
grayä netament els dos primera
ra da regirla mC,, perdent repeiides pitor
, el fra ugea Cochet el bali
1-o per maree d'neenziea i, finahneut,
aiSit 1 el s tres 'seta" següents.
pera el "set" per 0 joi's cnntra 2 a favor sea.
el match eorreepaornt ol serEn Cachet, yrneedor, guanyà 25 jora,
•
iiranr i mianyant nencest el
'buitre 23 que en guanyä rl sen contrincene
Di-l5 altres parlas rnereix esmentar-se
ronian&, i Giibert,
e l in ge.t entre
Agni • st ilsrr ,•.• ha reg dot fäeilment rds prMlegs "reto", pera ha
Diez 10 I 11 de febrer
noonsogeit ty,peser-se en la resta del reirhit .eitasisat mio croe "set . ," darrere.
'9 (1
El riatriiti o ni Le llcsnerals ha 9 t lin
r717:it matra la parella anglos:1 Arras lIcaalot i .1. Gilb e vt, arribe iw
Le
sant a aquests el pr'....vir "set", pcnii per
CE GIZIESiZA
d e rt eis des restants i, per tant, el perfil.
Carrapió du Suissa
Na Rosa Tan ras i Ev Flaquee han
llaitat ar. 5 b t sea entusiasm o enfront
do la fi rti, 1 , sreilit francesa Minc. (ter
(tina 1 Couiae as, gareyant Tellament el
pri g er "set" per 19 jaes contra S qtro
i'iU,
i ! 1 L.
L i_
l au
!l'han gana/al els franceses..1qersto die 1.
C.anaiú de Calalmaya i
ellment liben izare/ s et en ele des "eme,"
segilents. enanyant el partit sslamout por
d'Espanya
dio jciesi d'avantete,.
Le prova "Consotaeia" segneix
Camp d3 Les Corts
tant-se. sens.' doner-se cap sorpresa fino
US 320 DE LA TARDA
ara.
Resultats tè c •nies crognear a jorradas
Laceaste 5ui51ya a Itoveing 1'. C. per
Lletges, 35 pesse6-1, 6-1,
: J ' unes, 5; preferqmJ. B. Gilbert a N. Miahu, per 0-2, 6-0,
_ 50; gols i laterala,
2-6; 3-0, 11-4.
:cula. general, 2 piesJuanico a Salceda -Pe-, per W. 0.
11. Coehet a emuto de (lomas, p o r 3-6,
2-6. 11-3, 8-6, 6-2.
W. C. Crawley i miss Mc. Rase a R.
lat easte i altarr l'aussand. per 0 1, 7 a.
CAMPIONATS DE
.0. G. Gilbert 1 Mrs. Itearniah a J. Ti.
Le Beanrrais i Mute. Le Besnerais, per
T ENNIS DEL MON
6-9. 9-7, 11e3.
E. Flaquer a (llano -PC-, per t2 cdt.
AVUI
Petersen a Eauleornbrige -PC-, per 11-2,
:-s 2 6., tarda,
6-2,
J. Cm/iter e i Mme. Golding a E. Rladable loamos
miar i senyoreta ti Torras, per 10-8, 5-7,
C Ct2IIET
COnfliTEAS
6-1.
contra
Llenero:: a Andreu -PC-, per 0-3, 7-5.
CILBERT
reiSHU
Tarruella a Satr(ntegui -PC-, per 6-0,
A las P15 h., tarda,
Tersos a 5. M. Alonso
per G-1,
kneJakrra contra França

nnrç

ii- il iiiud

CRUNLEY-MIES

KAN,:

contra
C00lIT EA8•filme- CULI:2NQ
(1.t 1:2s 10 'flag,
8 del vcspre
iiP la Ciutadella

2 ptes. per tot el dia

Zaurrieta a Mir -PC.. por W. O.
lije:le-res a Juanieo -PC-, per W. 0.
Ereuelentlial a Neblina -PC-, per W. (r.
PISTA CENTRAL
A les 1045. - Miss Tlearniah contra
3free. Goldlng.
A hs 11'15.--Tegn e r i Roising contra
Le Brauerei, iTacA
A 1,, 2.-CooLet I t' ,•-,ogra Gilherí i Mi-hu.

. A lea 3'30. .lo illtpplig lEalre contra
lime. Vaufssge '4,it"-i-tt--'.,e...- l a
Ales 41.5.--4.001110 .lisitira tiell;e0.
A le& 5.-Osebet I lime. Ella& reir
tea Groert t Mita Be/mis/1. ' --',''. ,
A le.a ti15-Cravrley i Mbas Ye. Sane
contra Couitea, i ?Ame. Goldlug.
PISTA I
A les II.-Peterwen contra Freudene
that
A. lea 12.-Flaqaer contra Tarniella.
A les 2. - Larsen eonfra',Jaurrleta.
Del Futbol Club Barcelona
Aquesta nit tindrä lloc, al teatre 'lomea, la primera de les funcione organitzades pel F. G. Barcelona. Seran posades a escena
les cubres Les »les de la %ser
i El quart de la sort.
El Consell directiu del Club recomana Cassistencia a aquestes
funcione, que marquen el començament d'un cicle d'actes culturals, que seran a l'ensems festes
de germanor.
...11.4.0.1011122A.A7MOLda.

FUTBOL
L'EUROPA VFNÇ A L'U. T. E.
PER TRES GOLS A DOS

L1

"SERVETTE m •CONTRA

EL BARCELONA

-•
Aval, a k oh, han d'arribar a 13artetona, els jugadora del faxtás equip
sitia que ha de jugar dos partits atol>
el F. C. Barcelona.
El futbol anís ha fet una ripida transició i ala col.locat en ma magnific
lloc co triomfar sobre Holanda per 5
gola a o i sobre Austria per 2 a o després del séu empat amb Italia a dos
gols, en les circumstincies que tots coneixem. Convé no oblidar que aquesta
darrera nació triornfa d'Alemanya,
el qual pren proporciona de graos importancia l'empat assolit pelo jugadora
helvética.
L'onze seleccionat pel "Servette”,
formidable. A darrera hora ha estat
reforçat pel jugador internacional Mayer, amb el qual la tinta d'atac pren tul
majen. relleno
La millor prova de la suficincia d'aquest equip, ens l'ofereix el "serme"
que ha assolit co els deu partits
caltp:onat que porta jugats, els quals
han servit perqué el "Servette" s'apuntés nou iict6ties, amb gols a favor
per 2 en contra.
Es aventurat llançar un pronóstic sobre els resultats del dos partits que
s'apropen, car existeix una extraordinaria igualtat en les característiques generala dels equipa que han de lluitar.
En cl mateix tren que arribaran eis
jugadora suissos, 'vindran eis jugadors

Alcántara, Pieza i Sarnitier el senyor
Cabe, de retorn de llur viatge a Anverso
ELS PARTITS DE CAMPIONAT DE CATALUNYA
El Comité Provincial ha assenyalat
per a diurnenge, els seginnts partits de
Campionat:
Unió Esportiva de Sans - Espanyol.
Atlètic de Sabadell-Martinenc.
Camp del club esmentat en primer
lloc.

BOXA '

DELS CAMPIONitTS QUE ES
DISPUTARAN DEMA A L'IRIS
PARK i
Ha estat nomenat Io Joan Casaribul
Tes per dirigir els debata dels Cuí*
pionats d'Espanya dels Irtiios mosca i
llcuger, que es faran dcana, divendres.
Vuit hoces abans deis dita combata,
tindrà lloc el ”pesage" oficiáis del%

can/picos i de llurs challegers.
Els campianats seran disputats antl
guaina de quatre unces i embenats durs.

IliNA"Arowne..Aw.v.offloww."6w.m.A.v..emorsor.irotewwroosAl

Reial Circo! Artístic
Oran Ball de Disfresses
El die 12 de feirer de 1923

TE ATRE NOVETATS

DECOFiACIO I CAVALCADA A CARREC DE
TOTS ELS ARTISTES :: VENDA DE LLOTGES
I LOCALITATS AL REIAL CIRCOL ARTISTIC
DISFRESSA OBLIGATORIA

Malgrat del mal Mimas que per alirir
a la tarda es presentan, fou molt fern
brosa la concurrencia que es reuní es
EifiltallIBIE111111 11 11 111
el camp de l'Europa, per tal de presenciar el seu tercer enconire amb requip hongarés i en el qual, coro jo abut, es disputara una magnifica copa (le
l'hita, donada pel batlle daquesta ciutat,
scnyor marquès d'Alalla, amb ocasiú
que el match era a profit de la Germandat i Caiga d'Estalvis del Sindical
Professional de Periodistes.
Delegat per l'alcalde, fou el regidor
senyer e¡al s'enearregä, de Ilanear rl hit -oft del partir, que si ls a lit
CILINDRES
prim e ra part ana resultar del tot umand,
on eanv¡ a ;:a sezotta va teuir moinent's
do crilidal interZs.
A La primera part es vcie mai dornini
lot de l'Europa, el quel jugava a la€1
ve,. d •1 null. deinireitit Ilargarnent
inalgrat manes va poder mar- L.I
car ta gol, per cap els hongaresos. Semisla pire artuests sortiren al canta m p xic !.11
massa confiats, perí davant remetan
ferrnidablo del/ de l'Eurnpa i el /grill
i:s1 vent, van rt'aC.Ci,snar, posaat-se 1,as
a la defensa d'una manera molt bri- Fil
llanto
L3 segarla part, que feia temer tina
:ros, aquests,
mi o.sfcla per als
esment del perill mi què es trobaren,
s'sag,egaren amb gran tintó a ratac i el
1- .rtlriu anä repartit realgrat que el rent
ets era alla y ors contrati. Malgrat tot,
en el partit d'ahir cha hongarcsos no
brutbaren tat: t coto en els ameriors, sigui per una excessiva confiança o sigui
perqu:/ cía europeas, compenetrats del
jec deis contraría i con y eneuts del contrineant que tenien anyb qui se les hav.en, els oposaren un joc tima ferm, que
reeiai a de/coneertar-los.
No. volein citar monis, ja que Vds I
címpliren en un grau si es posstble su- BU
perior a Ilurs forces. En Cros va tenir
una tarda superior. Llevat de dos gola
construit
Perqu(! STUDEBAKER
més
-un per a clula equíp-de penalty, el,
abres van ésser assolits de faisó es- tz
cotxes
de
6
cilindres
i
la
seva
gran
importants
likridida: el primer, d'En Pellicer, recollint tina magnífica pausada d'Ea M
producció permet preus incomprensibles per cotxes de
Cros; el segon. d'En Pelad, de penalty;
a
eategoria, que abans de remetre's al client són sotmesos 21AS
el tercer, En Cros i N'Olivella, alhora,
rcniatant una mag,nífica arrencada d'EX/ El
de 9.500 inspeccions
julin. Els hongaresos lograren cl sgu
primer gol d'un fäcil i ajustat xut del
‚las-unter centre i el seg,n de penalty.
A l'Europa li van anul.lar un enorme el
gol d'En Cros, per estar aquest en offsido, essent una Ilistima, ja que foll el
millor de tots. F.IS equipe, igual que en
els partits anteriors. L'àrbitre, En Lerntirant pchs dc ca.ia i amb poca vis- rm
ta per als of f-sides.
En finahtzar l'enontre i entre Os
"hurres" entusiastes del pútulie. el senyor Olivella (en cessió de la copa amb
paranles molt efusivos, a les quals contestä remerciant-les el senyor Feliu, en C1/
non del Sindicar Professional de Perioilistes i En Pela& con, a capita de
II
le' uir
t7.22L-.ricria, 295
La nostra cnhorabona als simpàtics
liseatinr s de l'Europa per llur
assnrida, que honra per go,1 a ella i
tl futbol català,
20EILIFiellidEZEZE112
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esta iisonomfa esta,
las narices diladas, las

llamas y las mejillas
p•ur la reidera.
taiml iSí, soy yo, Van fieltu
- e ciamó Con voz ronca y ame,
ra . ¿Crees acaso que d.*laille de
' Y a de elicier hasta la mentira palii acusaciones? ¡bebía Ileala ea que esta escena tuviera
ent re nosotros! ¡Vale más qua
*5 haya llegado, que no esté por

••
que te temo? Si esto
It
mucho tierrrpo que tu mucr. ll "b' a puesto
esto al abrigo de todo

tr.,-,1 Pre tendes no querer recurrir a la
la Ca Y imenles en este mismo
muerte? ¡La has soñado a
14: ' '; )! ¿Por qué no te has atrevido
f ll'ul c basta ahora? Voy a decirtele.
Pa dre te lo impidió. Si tu padre d
etu b razo levantado contra mí, no
bra„°Po
:
nerse a un crimen, liare mu-s
js ',' ', M it o que él no cuenta ya los sua
tajl, l e de su dgno hijo, sino porque
qu,i s¡ Ti mi no pmlia llegtir
•, 4 , ;(111)
. krit al secreto de la ciencia que
Utuc,''"a l'A quiete. Para vigilarme mejor,
sablais que teníais que temer de
444
tre,ba,_querido trabajar COMEIgett
da ata debfa ayudar a consea

501
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guir mi objeto; y consentía en ello. Yo
debía morir cuando nada tuviese que
aprender. Y bien, Reyntlid, ¿estoy bien
instruido? ¿tia adivinado Aldah tus
ponsamionluS y debo dudar de ella cuan
afirma que ha robado el nombre que
llevas?
afaeso Pudo riset'achabai en silenetd.
Beynold que había recobrado su calma
habituaul se encogió de hombros.
-Jamás he temblado delante de ntna
galn hombre -- dijo - y no empezaré
por temblar delante de tf. Por 'lo demás, ¿que puedes contra mi! ¿Aun admitiendo que esta mujer te haya dicho
la verdad, admitiendo que el nombre
'que llevo no me pertenece, ¡qué pruebas tienes do ello? ¿Cómo destruirás el
fallo del Parlamento de Parlo, que me
reconoció por único heredero de los
Bernac? ¡Estás loca, Van Ilelmontl Ve
a contar las pretendidas revelaciones
qii3 dices haber recibido. ¿Por qué me-i
dio las podrás justificar?
-.Estos medios existen, Reynold -4
respondió friamente e? exeranjero-.
¿Olvidas, pies, cómo puedes conceder.*
los? Aldah va a leer en el alma de te
vadea cómo es un libro abierto y pose-*
yendo los /secretos de La iCheenaye po.*
seeré los medios de arrancar la más.*
Cara bai_o le cual °auges tus crimen -

EL CAPITÁN LA CRESNAYP,

50

-¿Tu?-exclamó el joven con mere-,
dulidad.
-10h! - repuso Van 11(dmont-1 a
'ciencia te ha conducido al escepticismo
absoluto lo sé, y no crees si no lo que
ves. ¡Mira, pues!
Yhablando aai, el singular personaje
abrió la mano izquierda que habla te--'
nido constantemente cerrada desde su
entrada en el aposento, y enseñó un
glóbulo de vidrio de pequeñas dimensiones, llano hasta los dos tercios de un
líquido incoloro.
-El menor choque - continuó In lo comprendes, bastaría. para romper
este glóbulo. DI licor que contiene es un
veneno tan sütil, tan violento, que mala
instantáneamente por su simple emanación. Intzrroga a tu padre: lo hemos
compuesto juntos. Antes que haya dado
un paso hacia mí, babró arrojado este
glóbulo a esa joven, que quedará muer,
Ita antes que hayas tenido tiempo pa.*
ro levantar tu brazo contra mi pecho.
Na h oy es, pues: la vida de la que ...amaa
está su mis manos,
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-Esto quiere decir, maese Eudo,-,
tesponclió Van lIelmont-que 08 precia
so que esta noche conozca tus secretos.
1Ah 1 - continuó el singular personaje
dando a su voz un acetilo más irdni-g
co-; tal l querlafs dominarme y soy
yo quiela os domina, Pensabais arran,
carme el fruto de mis esfuerzos y de
mi ciencia, para lue-go hundirme en la
nada como se romps el instrumento
que es ya inútil. Os habéis engañado,
señores m'os. Habéis jugado con el
fuego yahora dl fuego os quema.
a anciano hizo un gesto de incredu.
lidad.
- Nuestras secretos nos pertenecen
a nosotros solos-dijo-y nadie en el
PltIndo los sabrá sin nuestra voluntad.
-Olvidais a esa mujer que ahora los
conoce todos, a esa mujer que acaba de
descorrer una parte dell velo en que te
cnvotvias tan herméticamente, capitán
jea Chesnayel
, -¿Esa mujer?
-No hablará.
- ¿,Leu creea?
• -1Ehl ¡Sin duda! ¡No pienses enga/
/lame, Van Ilelmont! Este aeoreto de
que hablas, tienes • dernastatio inkerés ea
conocerlo, y si bubies3 podido sOrprelt
4cter1p por medio do esa cristura.
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A dos quarts de sis:
,L'admIrriblc CrIclitan
.i
Nit, a les den:
i Les caratr.zszs da Illoatralg i Los jales dc la Eosar
e
4aseesoe osoEls dies 25, 27 i 25 d'ao
quest mes, clna finigues
funcione per Gamler. Es
despaixa n entnp'ioiuria.
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,

N
Comparyla e o eedevii i aran.
ozpcctac:ca
PE? SANTPERE
r1
ASSUTIPCIO GA'3„--,L3
A ul, CivenlreS, 9 de febrer.
Tarda, a les cine. DIVerld vermut .9
popular. Entrada I butact, i/na
1.1
•
seta. Corneta icontPczerts. Nit, a
les 10. ' , m'II-aula sekr1o . 1. L'obra
del dia, A Porebra
Montjuio, 2.
Gente
— D rne, /12,-,1,:e, a u
ts dos amarlo de ciar, Arreta.... Currutaca/ 1 Don Jora de S,rrallzrja,
1 VII, estrena del diverlIt vodevil en id
1.2 a ard-s, do R. Franqueza 1 Comas
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Teatre ViciOria
Avui, diMus, tarda, a les cinc.
MISS VENUS

Nit, La prehiblció del petó, milite:uta en dues parts.

,

.
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MUIÑO - A Lt P21

A v u , d ivend res , popular extraominar, del públic. Butaca, 350;
general, 0'50. Tarda, tu IPs
i Mi, a les dau. 1, Gajo el yugo
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a
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gAvui divendres, de 6 a 8, es a
PALAU DE LA CINEMATOGRAFIA ii

2 despabiaran butaques nuR morades per a la sessió es- n
U
• peciul de les 6 de.1 diurnen- 11.1
E
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Tealre Cortita] i
Gran Cinema Dohel-nia

ci

AVUI, Olvenervo, tarda 1 n.1,
111 gruhd.usos programes d'ex.n. La
erraran& da la mort, la pr/.11...113
u ,moulunant, argument Acer frei,
Lscen.a ce e re, h o ohniques Soff,
4-)eds da carera 1 Baby I el 011,
per la yema arre a Baby. Segons
• jornada del film Insialc Rolar La

BALDER

a

La genial anoto,

ei

Prcuramea extraordinaria

e

r

', v ol, rbv nirre. Ponla I nit. Grana
/.a pel.11eula d'argtuneut
r exds.
L interessant Acera fred, la comlea
1324
i
o:
golf, per 13 patita i cele•
12 l're artista Baby Esc:nes de &ro I
tercera
jormula
hei Kramiffis fmn
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sud:moro:Meció de la marea &e
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ESPORTS

Frontó Principal

ragarza contra Vicente i Salsa,
mendi.

;os, nAcIONALISTA
u jo sou subsorit a
m LA PUBLICITAT"?

II Avui, dIvendros, 9 de febrer, a ,,„„
I3
dos quarts de 015 506 audlció. RE- E
ti d/TAL de L';01.I, p-r la ersinent
u
violinista
N
II
2
ELISABETH COEMANS DE
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PEREZ FARRAS
11 a ompsuyads per Joan Sanchez iß
l'EüTili MA
I4
Primera pr_rt
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bainitr., G. Lekaa. — Moderna. o
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Adagio. Mo an cicace.

iä

Segona part

.

Coneert op 10, Vleustempe
( I lempo e e;denza)
La Fohla, A. cerelli-Leonard.
Schon Rosmarin, '. Krelsler.
Romanza en fa, Beethoven.
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Tembourin chinela, r.Krelsler .
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.. Incitacions con, de ecois- lam. D1rec- 0
ta
cid artlitn a, r. I.o:;.-,As
...4
tr,
ussamaarannormafax2an

.

Minrais 1

Associació Intima Concerts

[01(i

Colisa» Pompela.—Travessera, 8
divendres, dia 9, a dos
quarts de deu de la vetlla. Presentació a Barcelona del celebre
Trio de Viena.—Dia 23, recital
de piano per Alexandre Rib5.

ifEtionals i nInurn

igillEU till

SALA MOZART
Diutnenge, l8, 25 de febrer i 4
de niare, a la tarda. Audició integral dels Trios de Beethoven a
càrrec del "Trio de Barcelona".
Abonament i localitats: Casa Do-U:sha. Portal de l'Angel, 1 i 3, de
3-a 7 de la tarda.
A

1 dl'¢ila
IIIIIIIAIIM11111111171ekfil

LLS

J. Roca

1 apisses pintats

S. en C.

y

evocarló histúrica de la vida del vell
Eglple,
LA DONA DEL FARAO
Monumental p••1.1imila de e r an P res en-

Cura rápida

SARNIciaA

Bmers, 4, Ilnal Portarerrissa

piR ADELL

Vanla o aulemelt

frasco4prds-Asalro.28
•f srmecia •

c/os minar come, ar^ent, laboro, 16 km.. bona carretera
eslaelee Robledo Chavala, kr-

Limousine

Tendal Pe7tarroya, CA ateo.
sava explotar-no quan va
negorts. N: Der.
nNodez. Llista correos, Madrid, sama corredora.

r

desmuntable li117.ahle, alio de nao amb patent I uxmletre, vena a preu SUtat

Arolieln

Encarreaat

Despatx i
magatzem:

MUNIR
Tel. 291-6
BARCELONA

En torre a Horta

Servei aspo-

hornea habitavIS anlb pensiS
o senor. Bailen, 63,
priLl iVr, segona.

cial per a Ho-

g

anti a, borPea, rs ven Dirigir se, de 3 a 1, Passetg
Grecia, 117, segun, segona.

3111 fir

marnent reduit. Ronda Sant
Pare, Tulum 43, despatx, de
12 a 1 1 de 5 a 7.

t etem ca' 8i ala

tar/O, dung!da p2r 07 1 e 51 Lub,,seh. La

mes extraordinaria producen) el/tema:os
grarlea le Ppaea que constItutra l'esa
ntäs gran (lo la temporada. L'EtnpreSSI lia
disposat donar completa aquesta grandloSa

.414:',4e•

o

La casa mes Important
d E poid a. Especialitat co lakussos. relks.o,s. Exposteo)
pe.rnanent de quadros a/ oil,
gravats, oleogrartes, etc. Fabrican() de marea I mutua res. No compro/ salsa visdar
aquesta caoa
F. ra^PiTFALCON

por a anoenyar primeres II.'tren a nena, es deSitJa. Esentice, PUBLICITAT, 2555.

rambla n le Calalunya. 37. Tel. 599 A.
El saló de mes onuforl /le Barcelona
A a, acendres, ()allana de la grandiosa

g

Pidan'

Avui, divendres, tarda, a tiri
quart de cinc. Dos intereesoral
partits de pilota a Oistella
a un quart d'onze. Debut
l'aplaudit. pelotari Ermua, pr4,
mer, a pala. Quintana I i Errnut
contra Irauregul i Aguirre. se.
gon, a cistella.Barrenechealga„
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P! a a

Cineina

011 el seu repealu l 110 0.—

LA ARGENTINA

Avui divendres L'epopeia
d'una dona, 1 i 2 episodis.
L'apatxe, Programa Ajúria;
• el.r0, Els bandolera d'As• niäres, Baby Jugant al golf,
•lo Actualitats Gaumont. Mum manga, nit, estrenes de
• L'epopela d ' una dona, 3 i 4
Ig
• episodis;. La carreta fan- ci

id

inn.,n. 3 4 U. E. A., L'heme Sena* n.o, a

PILAR ALGNSO
.1viat, importants debuts i
Antemla Ble.rce

Ultreß 1 Mariscos. (rutinaria. -^
,

111

Asalto, 12.—Exit, Paquita Ca-

a
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GnAN SA1.0 DE mapa
Ariatocro:iques resaiona artAtiques
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TEMO*.
Restaurant
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Palace Cine
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o fil ferristes. El celebrat artista

eanova, Roalna 1 Entres isipe
tanta números. Cada dia, aperad:
Gran tabarin arnerick.
Grans Baile de ftl äscares

Pta.
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ELDORADO
Coliseo de variotats
Avni divendres, tarda a tres
14 quarts de cinc. Hit., a les
111 deu. Grandiosos programes.
la
Projecció de nuhMles petlfcoles. Solotat Mtrallcs, Imla
ra
ite Harina. Els 5 Junictrots,
a uquilibriates. Els 3 Vera's,

pum •Il •1131111211111111111.11)121
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Teatre Nou

A

ti Gran
ti

Dissabte, nit, reproducció Ir7
Ii
de
El cura dz Lermueval
comedia en tres actes, arreglada al castellà per Unís Id
e
Valdes

Tradleiónal ball de disfreses de 811
l'Xssoclaela (1P la Dependencla OlerastIl a benefiel de les Clase ./ Roeä turnes gratuites dite sostä la dita !
• A0suc:r..16, per a a --tul . cha O de feiso
,er, a dos quarts d'onza en pool gi
la rilt..E1 sah) colar) tu oosoncot
guarnIt, tleurninat 1 encallfat. El iß
• vognuna amra a carrie do la re•
putada banda del regim nt de 1:13;:
da,l0z. 3 premia d'honor, 3, que
'
a ley djsrresns
s e can adJuslicals
1111 que milkgr sonbolitzin, 1 El comerç •
la Indrolrla. 2. La euletra. 3 . La eg
n.niimmtat 1 l'estalvi. Damas, es 111„
ttstieutran 20 valildseo prents, 20, »1 ,1
gea uruu,miutt I bolo gnsl.. El Jaral
c
formaran p. rsonaht Us rompo2 tata I representan:o de la Pronsa.
•
Nota: per a llotges I Invitaclons: 111
• Assoclacid de la Di:petulancia hl,•
cantll, /tribal, Cl, segon, drela,
tes re a l e s 12 de la nit, I mal,
Ala di 1 hall, a la taquilla del lea- •
•
tre.
iß
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Nit, a les &u:
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Avui, divendres, popular,
tarda:
n'u

FLORIA HEROI
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Avui, nit, la grandiosa obra
'
shakespeariana,
OTEL.L0

CrelHon 4134 A)

nament-

Ill,

13
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Cbmpanyla de combdia u
ti
GUELL - TUDELA - AS- 6
QUEMO - CCRTES

GRAN TEATRE MEL LICEU
Temporada de Quaresma. 4
grane concerts pel genial pianista Emil Sauer. Dies 22, nit; 23,
tarda i 28 nit de febrer i 3 de
marn:, nit. ContMua ueburrt Fallos

7 úniques fINICiOrIS, 7
3 de comiat dc l'eminent.

Una sola escena d'animal graneló' tara.
Completara el programa la divertida cinta
cómica

uta

a

Avui, GteLlo o el mero do Venez:a, El3 väre.3 de l'amor, 7;
Las ducs Hurtos, T o ;. un cu.v.-bay,
L'c2opela d'i.tra dona, I i

e
n
u

P'1[Nr
‘

earinsmarzasaanuuaunnalaiN

1A

21 U

•

Triomf i
Nriu

a
a
a

N
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MULTICOLCR

Fernando, 53, i a la taquilla del
teatre.
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TEATRE NOVETATS

BALL FLORIT
Localiiats:
Casa ittlrigemma.

N

FI

Avni, 2, rogar La Monte, La
ceravana de la mort, Acer fred,
Cheif ajuda de cambra, A misses
dites.

El dirnarts de Carnaval, dia 13

-

u

Diana-ir2entins-Excelsior

BALL

pe1 , 1Irula a rada s p osid, pel que es prevä
al mina que ealigul a l'hora en punt de
començar lea acuilma per ao perdre

•

tigmaisesausamarewiletaacuem

Voil oicgants

DivCres, 16 febret

y

•
Notables qulatel I tercet. Avul. •
o
avendres, moda, estrena. Anima rtfeo y a .assurnpte patria:1c. Exit
• tr:omfal, el suecas mes gran del
Pro g rama Apuris: El ramo de l'or,
caoSSal cresos de Vt'llliarn S. flirt.
ra Erty I el col}, comalia, 1 la de bru- u
221 ma runtInua Tomaaat portee 1
pa- a
a trnftto . —
Frrandinsa pol. M
brota hsterica: Luoraole Banda,
21 mes de 30,000 persones a l'escena, •
5 etri„
,14 , , lime 1 presentadle. enlluerna•
•
•

Balls de disfresses

.

tràgic

n

g

GRAN TEATRE DEL LICEU
••••n•n•
Actli, penal:as TunciS cte nit. :)11
DrOpletat 1 alemaniere, correspouenl a t'Ultima de n 1:,:ibtes. A les imu. -Serala d'oPOrZ " 1 connal del gran tenor Cario Baile/ 1 eminat deis aplatuLts arnstes PaIOlaizola. nebonalo 1
dassarre,
mag ra l'ad,' mi. Primer. Arte 1 de en
Larbiora di Cl iglis". Figon. Ario 1 / 2
Manen. Tt7Cer. Romances ramales pel
tenor se, a^ laiset Quart. Quadra sqz nn
de Pacte torcer (-San SulpIzio"1 de 15pera Manon. — 0h 0 10. -Serata d'onore.
Ce l'emlnent ni erre elas Sehaings. Acto
primer de Trlstany i bata. Caneen t per
l'orquestra, sima la d.rercel del mestre
e-rhllìuflcsu•a) Praudi ce --Parstral":
'La testa de la eollita". lat,rmedi del
mestre Schilunas; e) "Leonora" obertura
nao: 3, de l'elelfo. A le sagen de Mona
Lima — Dinmengo. tnrds, dilema fundió de
de la temporada. Talstany i boto.

Gran rompa/u-fa amo:alca castella-

na ROJAS-CAPAR°
a
ea
Aval, acendres, nit, a dos quarts u
ra
leo. Per última vegaita Irrem! - e
LI
el colos,a1 drama romän- el
me en 7 actas I diferents quadro,,
Magdalena, le mujer adúltera . —
Pissratr, pro g rama monotre. pos
dramns, lluus, El da: da la llaman'.
5 dad I Cal/nenas est timatIstro o Le a2
InqulsiciOn por Centro.

•

T1

a
a
u

Teatre amic

I
r.

Letges seas° entrada, 10 ¡mueles; entrada per a grano, 2 ~eles; entrada
per a patita, 160. El timbre a carne del
"MI-Careme", de vestlts. Premia per a

RIZIIIINS•BeiN9B111111191115151113
•
Saló Catalunya
•

11319111••••11•••••••IIIII•

ti

YO primera premiso 2,100 presente per a
tots c1i non 1 nenes, PreUß per a aguacal

— CIN EMES--

Gracia. — Elegancia. — DistIncid
— Luxases badenes. —
Presentacio esmerada. — Deeorat
non.

Adeu a Barcelona
de la

2.1

Nit, a les deu:
Funció organitzada pel
F. C. BARCELONA
Les Joics da la rioser
i El quart da la son
Diumenge, tarda, a les tres

•
11,

annt acial, estrena del vOdesdl
es 3 actea, de Hennequin, Veber
'tamal (els tres esos del vuelevil)
LA BEGONA NIT DE NUVIS
200 rapremantaatOna a Parla
elusiva de 'Emprima per Espanya

4 UNICS DIES, 4
(12, 13, 11 i 15 fobrer)

da Oran certamen infantil de veatIts. —

aquest. 1,000 pesse/ea. Primer pretil': una
formosa maquina de ecislr 1 brodar.

Gran Testre Espanyol

TIVOL1

Tata

LA

de un Urano. 2, La borrachera
del tango. 3, Fiesta argentina.
Nota; Dama, dissabte, en hdnor
i ban g t d'Enric Muiño i ,Elias
Alippi.

Divendres, de febrer

y

Bascules
Per a Cerros, d'oca al. leturbaras, Pibernat, Parlament, núm. 9.

qm'emes ae sois

ile seació manyaneria macar/Ira I dearaca ura falta. 1)''S
a dormir, per 1 O 2 SeVa:enela, 346.
nora. Tallen, na, pral. la.
e a 7.

hlbi scions

tels, Xales i
Cltniques

«IR
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—Es que—intarrumpió desdeñosa-.
mente Van Helmont—hay un punto de*
i Ja ciencia que tu ignoras y sobre (91
cual quiero iluminarta. Debes saber que
so !habiendo puesto aún a esta joven an
.comtniración directa contigo, no po-,
ella interrogarla respecto a ti. ¡Por que
'la hubiera conducido aquí? ¿Por entre.,
.uarte torpemente mi 'propio vcreto?
¡Tu no lo crees ast! ¡Oh no me /tablea
de tus 'aspfritus elementales, (12 tus ris
conjuorss de tu poder, Ilarnaa
:teas sobrehumanos! iris creencias suparsticiosas prueban la cti atancia que
mas separa! "Eres grande, junto a tu
Lijo, pero pequeño junto a rol!
Al hablar así, Van He lmont, ron los
ojos brillantes se adelantó magestuosa-i
mente hacia el anciano.
Este, como si se hubiese sentido dos
minado, hizo un movimiento hacia
atrás; pero en seguida, avergonzado de
la prueba de inferioridad que daba le%untó vivamente la cabeza y sostuvo la
Jairada indecisa de Van Helmont.
—¿Quieres dudar? — prosiguió este
¿Es preciso, pues, para con.;
vencerle l'acordarte el peligro que corra yo esta noche viniendo a tu mora.
*Ida, peligro que me ha conmovido tan
eoco que no me ha hecho faltar a la el,
es dada? ¿Es preciso docirte, Le Überue

— añadió.Van lielmont obll
guilda al viejo a volverse.
En efecto, Ileynold por tin movimiento brusco, se habla arrojado entre la
joven y su padre.
—Reynold ama a esa niña—prosiguió
Van Ilitiliont—y este amor, que yo co,
nocfa, será una salvaguardia suficient3.
contra tus tentativas.
—¿Ileynolit ama a esa mujer?—res
pitió estupefacto maese Elido.
Pregúntale si le dejará matar.
El joven no contestó, -pero su brillan-1
te mirada habló claramenta por 61.
Van Helmont cruzó sus brazos sobre
tl pecho,
— 1 Me crees, pues, bastante loro. bas-i
tanto nee4o, — dijo lentamente — para venir a ponerme entre tus garras!
Daspues de cerca veinte años qua tatanajamos juntos, deberías conocerme
:mejor. 5i, he venido colo la firme inten-i
ción de subyugarte hoy bajo mi poder,
y para ello habla tomado mis precauciones. Esta naujer ha sabido encender
en el pleito de Reynold una pasión violenta que ahora no podría negar auns
que lo intentase. Este amor inc respon-,
de de la vida da esa mujer y me coloca
a mi al abrigo de toda tentativa de vioa
!encía, pu ts tengo en mis manos la
existencia de la que Reynold ama,

t
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como arranque ya la que cubría tus
facciones!
—I Mis secretos! — aulló el anclano dando un salto hacia- adelante. ¡Mis
s .‘retost ¿Die.ie que puedes conocer-.

n

los?

—Si--respondió e! sabio.
—¿Siempre que quieras?
—Siempre que quiera.
—¿Por medio da esa mujer?
--Por medió de esa mujer.
—;Purs bi:inl Te engañas, Van Hel -a
znont, pues nada sabrás,
—¿Por que?
—Porque esa mujer va a morir.
e Y maese Eudo, metiendo rápidamento
la mano derecha en su jubón abierto,
sacó ,con un movimiento brusco y vloAcato, un puñal de hoja afilada y corta
que blandió arrojándose hacia la vie-,
Pero oil brazo de Van Helmont, dates
niendole al pasar, le impidió llegar a la
que quería herir.
—ITu mano es muy hábil para dar
.1a muerte! — dijo con sonrisa irónicaü ntre tu y esa mujer se levantaron
dos brazos para defenderla. !El mío pri-i
niero,duego el de tu hijo!
---jpe mi hijol—exclamó maese Fu-e,
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nave, cuál cris la suertu que me estaba
reservada? Contesta, mi leal amigo, !ni
fiel compañero de trabajo. ¿No querías,
una ven en tu poder el Ultimo misteri de
la Ciencia magnética, -hacer desaparecer
a -si emulo por ser tu el sollo dp_rninador
y nIl muerte no estaba resuelff-On
sombríos pliegues de tu alma? Este,
hijo, ¿no estaba a punto para dar el
golpe? Este, Reynold, no nos ..lsrucba,
y qu e al salir de esta casa va a tontar
1/11eVe 01 título y el nombre de conde
de Bernac. ¡Vamos, Reynoldt lAitrojn
esta máscara que me oculta tus facie°
nee va no tienes necesidad de ella. Hin'
camente vais a explicarme los dos por
que im dio el hijo de La Chesnaye Ilesa este nombre que pertenece a otro Y
Voy a saber por fin por qué suclsien de
crimenes y de infamias el hijo de un
bandido se oculta bajo el titulo d e un
noble caballero!
Un atrito de rabia se escapó a la vel
ltlel pecho del anciano y del joven.
Itaynotil, con un movimiento M'use°,
arrancó la máscara de terciopelo <Ve
cabria su semblante y la arrojó
de si. • •
Van lielmont habla dicho la veneu,d;
ta fisonomía altiva y burlona del!con"
Iternar , o al menos del que llevab a su
'Bulo y su nombre apareció en Plin3a

