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E:DITORIAL

Cataluriya i el Notariat

Torna a plantejar-se amb actualitat vivíssima el problema
català. Temps enrera fou posat en vigor pel CloNotariat
del
conwn de Madrid un reglament en el qual, a canvi d'algunes
hi havia disc. asiens aparents a les reivindicados catalanes, nostra terra.
atemplatóries al dret i a la llengua de la
;
poSt•
l• -ons
provisional,
Ara s'anava a convertir en definitiu el reglament
eni Mijorant-lo en alguns importante punta. Fa más interessant aataa4 plet l'ésser ministre de Gräcia i Justicia el comte de
adoptar Una acEe-nanones, que en els darrers ternps ha volgut
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PROBLEMES DE CATALUNYA

LA POL ITICA

Catalanisme

Una qüestió
trenes'

4 L'ENDEMA DE LES 1-1STE S

Tres estrelles demanärem nosaltres per a la bandera de Catalunya, en el míting celebrat fa

una mesada a Vilairanca

del Penedes. La fixació numérica da la

futura consted.lació catalana ens

ha valgut algunas eacles parti-

El senyor Carnbó, en el seu
discurs de la Barceloneta, ha
parlat del que passaria l'endemä de les fastas de la independencia de Catalunya. Creo que es
itrolt interessant aquest problema. Justament, el punt flac de la
política de la Lliga Ita. estat que

ha tingut un tal horror a aguasculars i algunes talusions de
ta ,possibilitat que sempre se l'ha
disconformitat. HavIern assenyacatalanófila.•
rulativament
del davant senas dedicarUud
per- fat una estrella per a cada una !reta
projectava,
es
com
tal
pogut
realitzar-se
l'intent,
li cap mena d'atenció.
No ha
regions
catalanes:
de
les
tres
Cala
rai
de
Barcelona
Notaris
Tota la política de la Lliga ha
resperit vigilant del Col.legi ale
han destorbat. talunya estricta, Valencia i Ma- estat determinada en darrera
pa iit,venció a la Unió Jurídica Catalana ho
llorca , i se'ns ha dit: "Us obliMainstància per aquest horror. EHnosIres lectora coneixen els telegramas canviats entre
gel Ross2I16!".
es la causa de la vacil.lació conaDe moment, s'ha deu
qüestió.
propásit
d'aquesta
Barcelona
a
No,
atraes
i
adversaris.
ens
No
drld i
de la Lliga tant en la fonoinformació a la qual acudiran nom- ohntdem del Rosselló. Però crelsra tant
acoasea lit que s'obri una
mentació teórica de la própia acCatalunya.
de
i
particulars
Obligues
que
si
un
dia
el
Rosselló,
is
a
dir,
cerporacions
brases
titud com en la conducta políA E a'atiya s'estranyaran una vegada más de l'agitació ca- la part de Catalunya - anexada a tica. Ell es potser també la causa
Als
espanyols
els
Franca
pel
trattat
deis
Pireneus
.
notarial
de la relativament escassa chatalana 1;1 voltant de l'organització
(I 60 9) S'unís polfticament a la cia de la seva actuació. Fins i tot,
mena
serilala que el moure campanyes sobre qüestions d'aquesta
ilustra
nacionalitat,
no
seria
oblien
temperament
cartee formes vagues de sentírespal a un desig de provocar conflictos i a un
gatori qua constituís un Estat
accis staceptible. Elle no veuen en la qüestió de les Notarias al- particular de la federació cata- inent iberista que en algun moment poden semblar espontànies
lana. Tradicionalment, el Rosse- Lins al matad que les té, i que
tra cosa s.1n 3 un problema burocrätic. Tota la campanya dels notario etpanyols contra les reivindicacions catalanes respon al fet lló esta compres dins la Catalunya sofriren, el match que el senyor
escalafó de funciona- estricta. Tenia, en passats temps,
tue consideren el Notariat com un simple
Gambó—cal reconèixer-ho auf—
alguna institució local pròpia;
ria No s'adonen que els catalans, per damunt dels aspectes
Prat de la Riba i Maragall, s'experò
terrieslava
enclòs
dins
el
que
el
problema
notarial
afecta
i burocràtics, senten
pliquen per aquest terror a la incatalà.
catalanes
A
les
Corts
fort
nostre
dependäncia.
essancia lment el dret, la llengua . i la dignitat nacional del
acudien els rapresentants rosseAra be; ens havem d'habituar a
ptUe.
llonesos, i la Generalitat de CaEsperem amb una curiositat una mica recelosa l'actitud que talunya astenia la seva jurisdic- pensar en la possibilitat d'una
independència. Hl ha molta de
prendrä definitivament el carate de Romanones. Aquest té' avui ció sobre el Rosselló, Intents
gent que em diran de seguida que
rala consellers. Un notari anticatalä és qui porta entre mans el
va haver per constituir el Rosseen aix6 hi han pensat molt. Pareeanient del Notariat. En el telegrama amb qua contesta el de lló en territori apart; però fine ró si volem isser sincera amb
deia
la Unió Jurídica Catalana, el ministre de Gracia i Justicia
a la guerra da Separaoi6 va esnosaltres mateixos, havem de dir
qu: en la reforma projectada tindria en contrae les realitats. Ve't tar unit a Catalunya. Es conegu- oberLament que amb aquesta
ad una fórmula que sembla treta del formulari regionalista. Ara da la fórmula usada en els do- possibilitat gairebe ningú no hi
cuments antics, on es parla .del
ha pensat seriosament. Se n'ha
cal retire quina interpretació tindrà en el reglament notarial.
"Principat de Catalunya i com- pralat per espantar els castellana
Es possible que es vulgui adoptar, abans de la publicació
tats
de
Rosselló
i
Cerdanya".
o els catalans. A Barcelona se
taitiva del reglament, la coneguda tàctica de demanar la co l .l a
El Rosselló, dones, queda com- n'ha parlat amb l'ull fit a soludeis elements jurídics catalans. Aquests, amb Huir inter--boració
près dins el nom de Catalunya cions molt més modestes, a Manació, podrien impedir modificacions perjudicials a la situació estricta, de la mateixa manera drid se n'ha parlat per evitar que
tigent i millorar-la des del punt de mira catalanesc. Peró cal mal- que, en dir Mallorca, no volum aquestes solucions mes modessignificar únicament lilIa ma- tas fossin aconseguides. (El dilar-se una mica de la llpialtat madrilenya. Recordi's alló que sucsi en l'elaboració del reglament provisional. Aleshores també fou jora sinó tot l'arxipèlag format lema "Hermanos o extranjeros"
»Licitada la col.laboració de prestigiosos catalana, i s'arribà a per les Balears, o millor dit, per éti un dels exernples de , l'ús del
mot independencia com a menaInvenir en alguna punts un text que responia a la nostra tesi. les Balears i les Pitiuses.
Se'ns ha preguntat si el supol despit d'haver-se arribat a un acord, vingué al cap de pocs dies sat oblit del Rosselló obeeix al ea per als catalans), Perol> ningú
ayablicació del reglament a la "Gaceta de Madrid"; i es pogué nostre evitad sobre la politica no ha examinat amb calma quin
menaça. El casx.provar que havien estat introduits, a última hora i subrep- exterior del Catalanisme. Havem abisal te aquesta
talla ha dit: Que fareu sense el
Inent, petits incisos i esmenes que canviaren substancialaclarit el punt relatiu a l'estremercal espanyol? El català : Que
tac el sentit de bon nombre d'articles. Aquesta experiència obli- lla rossellonesa, que no ens sem- fareu sense la font d'ingressos
go: posar una condició a la possible col.laboració catalana en la bla neeessärtia en la bandera ca- mis important d'Espanya ?
Itgiceió definitiva del reglament notarial: i és que, si s'arribés talana. Però harem d'afegir, que Aquestes afirmacions han anal
in acord, encara que només fos -parcial, el ministre es compro- essent susceptible el nom Ca- rodolant de l'un a l'altre. Jo no
talunya, àdhuc aplicat en el se si algun cap han tingut un
llds a publicar el text convingut sense modificacions fraudulosentit estricte, de cOntenir el sentit precfs, el que sé es que
se,.fetes uniteralment i gairebé misteriosament.
Rosselló, apel.lat sovint Cata- avui tots els que les diuen ho fan
Són dignes d'ésser atesos els interessos professionals dels lnnya francesa, trobem preferiamb un to d'haver-ho sentit a
aotaris. Pero mai podrern admetre que aquests interessos siguin
ble aquesta interpretada, no so- dir que justifica el nostre dubte
terna en perjudici del nostre dret civil, de la nostra llengua i lament par resultar ajustada als que darrera dels mots bi bagi un
de la nostra dignitat de catalans. L'actual esperit de Catalunya
antecedents històries, sine tam- sentit.
be per evitar que la delicada
fa impossible que ens ajupim sota els nous cops que d'Espanya
El senyor Carnb6 ha estat
qiiestió rossellonesa influeixi no- l'únic
ira puguin venir.
que ha adult seriosament
civament en les relacions franco- una serie
d'arguments econòmics
catalanes.
segons 'ell, el
Nosaltres no renunciem a la que clemostren,
independència
d'una
greu
perill
la "Legió" i ha inventas deu o dotze mäxima extensió territorial de la
Catalunya
com per Esper
talit
el
criteri
nació
catalana
segons
condecoracions subalternes per premiar
un hom desittota hei de mèrits imaginables, des de de la llengua. Però . no creiem Panya. Certament,
senyer Gambó haUNA REINA ANTICLE- l'agrícola fins a l'académic.
possible, ni doctrinalment ni jaria que el
gués tractat aquest problema tan
RICAL
Mussolini... Qué és el que ha fet el pràcticament, l'anuló violenta
. Clc no esverar-se. Aquesta reina és celebre Mussolini, cpp-gros vehement, d'aquells territoris de lIcrigua fonamental dintre la seva postpolitica, amb la mateixa exir erior, molt anterior a l'Era Cristiana.
a trenta set anys Mol popular i dicta- catalana que, en un moment de- ció
tracta de la reina Tii o Taia, sobi- dor nacional? Ha fet el que baria i et terminal, es refusessin a formar tensió que ha tractat el problema dels ferrocarrils o de l'orderara d'Egipte, peró no egipcia. A cótothom abans d'ell. Ha crean una part de Catalunya,
nació bancària. Es alar que per
la d'habilitat i de gräcia, eixida del no- Ordre que anomenará "el Lince io" ;
L'esforç dels patriotes resseque el senyor Canates, va esdevenir muller d'Amenofis III,
tindrà tres graus: cavaller, mestre
llonesos per mantenir a la Ca- aixb caldria
de primer antuvi
t un cop vidua, governà en nom del seu baró. Aquest últim serà hereditari.
talunya francesa la Ilmgua ca- b6 no tinguis
contra la possibipres
un
parta
ll Arnenofis IV. Mereixeria ésser més
catalanestradicions
tailana
i
les
CAL EVITAR CONFUSIONS
de la independencia. Però
Rebre que Cleopatra; potser ara que el
Trobem a La Jornada Deportiva un ques es molt mis eficaç per a litat
això és consubstancial amb la
Egipte, amb les cxcavacions de
retall del diari Velo-Sport, de Bruselles, l'ideal pancatalanista que no pas
Leer, torna a estar de moda, arriba- descrivint l'atmósfera que volta els par- les reclamacions impotents dels política de la Lliga.
l'a a la popularitat.
El senyor Cambó asuela altratits de futbol a Espanya. Hi fa sortir qui, no tenint-ne segurament
ment una serie de fets sentimetLa reina Taia era bella. Se'n conser- mocadors — detall acceptable—, gitanes prou amb declarar la guerra a
• ss un bust que la fa semblant a la fa - d'ulls brillants, castanyoles que repiquen Espanya, voldrien lambe declatals a favor d'una Espanya gravi
o- 2 artista Ida Rubinstein, amb una
per a celebrar un gol, flors que varr des
rar-la a Franca. Si tantos guer- o d'una Iberia en els quals no el
Roa mes d'ardencia i de salvatgeria.
dels cabells lluents d'una dona fins als ras daelaréssim, podria ésser que podem acompanyar. Estigui ben
Taia, donant mostees d'una .forca ba- peus d'un autador afortunat, etc.
cert que en aquest -punto la imen sortissim malament.
hni vola, destrona eis deus i ais cacee,
mensa majoria deis catalans no
E evident que aquest diari belga conA. RovIra i Virg111
de del seu temps, regira de dalt a fon el atmósfera d'una "corrida de toel compren. Tant com és cert
baix tnta la religió egieciana, consoli- ros" amb la d'un partit de futbol. Es.a
que alguna comerciante de Sa'kit per una tradició tres o (matee vebadell o de Terrassa no valen per
Pi que els espanyols Ii diguin: "Fj, no
rdes rnilleuária i en crea una de aova, s'hi val." Pot passar que els catalana
ara la independöncia de CataluCelada en la simple adoració del sol. que escriuen en espanyol, caient en un
nya, da cert que els mote EsAquesta obra revolucionària no fou trop de zele, també Ii facin el mateix
panya, Iberia, no els diuen res.
1"Pe ctada pel snccessor de Tala, que
En aquest terreny el plet eatä
advertiment.
t'eseau ésser precisament Tut-Ankperdut.
Pecó de tota manera, la _millar cosa
Enyorances definitivament
Arnne . el rei que tracta d'exhumar lord
Un altra cosa es l'aspecte ecoés que els cspanyols, cfectivamcnt, s'esCamarvon. Tut-Ank-Amon es, dones,
M'han contat que a Girona 16 hacia nómico Creiem que caldria fer un
forcin per donar un no diferent als par‘1',1 mena de Lluis XVIII de França.
un pobre-boig que tenia la dèria d'ésser estudi detallat sobre el probletits de futbol que a les corridas de toros
UNA ORDRE MES 1 que els eatalans evitin meticulosament regidor. El seu programa era brevíssim: ma. Si nosaltres el feissim anitan aviat can ocuparia el arree, ell marfem a la feina amb la,segureHi ha pr ejudicis granitics. Tots els d'ésser presos per altre.
teix es nomenaria sereno. La seva am- , tat que els resultats foren moll
tes son impotents per esbotzar-los. TúEL CENTENARI DE L'EN"
bició,
dones,
no
era
precisament
ésser
te, les -t emp.,atats són incapaces de capmis favorables del que molla es
RIC PARRE
regidor. La regidoria era un simpre inspensen a la .viabilitat d'una
gicar-los.
Próximament, a tot cl món se celebratrument
per
aconseguir
el
veritable
ideal:
Clatalunya independent. Ens dóna
C al no alarmar-se. Anem a parlar sint- rà el centenari del pacient i genial entode sereno.
nomenament
Dl nent i exclusivament de les ,condeel
aquesta confiança el veure la
mólec, Joan Enric Fabre, a qui Darwin
alguns
esperits
triats
que
van
Sembla
de l'argumentació condebilitat
c7acion:. La literatura és plena de burqualificà d" observador inimitable" ; Rospreconitzar la candidatura d'aquest poträria. Donem-ne uns quanta
m' Propósit del scnyor que frisa i es tand, de "Virgili dels insectes".
bre boig i sembla eue va anar d'un pél
exemples.
• Fahre morí l'Ir d'octubre de mis als
r ata Per atrapar una creu o una banque no sords elegit.
Un argument contra la viabill"' un a modesta cinta. S'han fet més noranta dos anys. Encara que des de
• Pensant aquesta anécdota, scnto una
tari ätares a costa d'ell que a costa de molt jo y o s'apassionà per l'observad&
tat de la inedependencia és el que
mena d'entendriment invencible.. Pobre
china el senyor Gambó sobre la
qualsev,,i altre personatge. Tanmatcix,
ell mateix conta en un estudi com s'oboig adorable!
desproporció entre lit eititat i el
11,i '“I esa p rescindir de les condecorarienta definitivament en 1852, a consemódic,
enraonat,
discret,
Pobre borne,
camp a Catalunya. Creieu, diu,
i en l'intim mur de molts
qüencia d'una lectura casual d'un !libre
ádhuc
en
el
deliri
I
Tot
l'as
que
desitque un pata de tres milions d'hadesen frenats, no hi Ita sisó l'amardel gran entomeilec Lleó Desfour.
jara ter del poder que rebia del poble
bitants pot teñir Una capitalitat
"' ,d'una gran esperane,a decebuda...
La vida de l'Enric Fabre fou modesaquest:
nomenar-se
sereno.
era
d'un milió? L'argurnent exposat
'41>°Itó, que coneixia els bornes, tot ta i silenciosa; a vninianta dos anvs.
Es que entre els regidors amb seny aixila un cert afecte. Paró si ha
11: C enyida la corona imperial, cuità grácies al sets amic Mistral, el men s'incomplet, trobarlem gaires casos de mo- de tenir l'orca ha d'explicar, en
a. ucar una noblesa amb els seas ma- tcressa per l'il.lustre savi i el president
general, la desproporció entre la
destia semblant?
'41'71s i a asegurar-se un esquer bri- de la República, Poincare, anà a visitarEsdeveniments de fa poques hores ens
4 ,111
ciutat i el camp. Un país sende de
ecn nómic amb la célebre Legió
lo a la seca humil estada de Serignau,
condicions de vida diffcils, ella
'nor o La Repriblu no la seguit d.• la qual l'Estat francés n'ha fet des- demostren que no.
eiutat ea troba el:1_4ns propüreió
caries Soldevila
ducs i comtes, pede ha conservat prés un liasen nacional.

VARIA

Full de dietari

camp. Però que la població
ciutadana es trobi reunida en una
ciutat de un milió o en deu de
eent mil és, sembla, cosa secun-

X al

daria. Entre l'aseas material que
trae a mans hi ha el darrer Anuari Estadistic d'Espanya. En ell
figura la Ilista de les eiutats de
l'Estat Espanyol de més de 20,000
habitants. Les ciutals catalanes
majors de 20,000 habitaras eón
les 'den següents: Barcelona,
Lleyda, Sabadell, Tortosa, Terrassa, Reus, Badalona, Tarragona, Manresa i Mataró. En conjunt, fan un total de 989,000 habitants aproximadament. El total d'habitants de Catalunya és
de 2.345,000 habitaras. El alar
que aquests nombres no sin absolutament dignes de fe. Paró si
suposem que els detectes del cens
salan repartit per tot Catalunya
igualment, ço es, que .el mateix
tenen nombres massa baixos les
ciutats que el camp, la propons'ha de considerar välida.
Ariuest creiem que és el cas. A
Catalunya viu, dones, un 42 per
1 00 de la població en ciutats de
mes de 20,000 habitants. La proparcia és realment alta, paró de
cap manera no es pot concloure
per això sol, la manca de viabilitat d'una Catalunya independent.
Suissa i Holanda tenen una proporcid gairebe idèntica, Austria
i Bélgica una proporció quelcom
mes baixa.
, Molt mes favorable fora la situació si la Catalunya independent s'estengués als altres poleos actualment espanyols de
llengua catalana. A les horas
s'han d'afegir com a ciutats de
mis de 20,000 habitaras Valencia, Alacant, Oriola, Alcoy, Castalló de la Plana, Elx, Alcira i
Palma de Mallorca. Resultaria el
total d'habitante en chilate de
mes de 20,000 habitants en conjunt 1.535,000 i el total de la població de la ciutat i camp
4.422,000. Això es, la proporció
fina d'un 347 per 100 de la ciutat, respecte del camp.
En cas analeg o pitjor es troben les següents petites nacions
europees:
43 per 100
Holanda
41 per 100
Suissa
37 per 100
Austria
34 per 100
Bélgica
Dinamarca 31 per 100
Com es veu, la situació no ds
Única a Europa, ni hi ha, per
tant, cap rae de desesperar-se
pel fet que la ciutat a Catalunya
turgui un, cert predomini sobre
el camp.
Joan Crexells

Converses fi l
oiógques
Des que havem représ en LA PU-

BLICITAT catalana les nostres converses filológiques, havem rebut nombroses metes, adés demanant-nos aclariments sobre algunes de les qüestions
tractades per nosaltres, adés denunciant-nos faltes de gramática o de 12xic en que ha incorregut aquest o aquell
e,criptor, adés demanant-nos o suggerint-nos la solució d'algun dele múltiples problemas a resoldre en l'obra de
depuraci6 i fixació del catalä literari.
Una gran part d'aquestes curtes han
estat contestades en converses anteriors,
i si d'altres no ha han estat encara, aix6
és (i aquesta explicació, la devíem a
llurs autors), per tal com, denuncian en
elles un mot dolent (lograr) o mal usat
(brostar per brota') o demanat el suba.
titut de tal o tal castellanisme (permaflo'reixent), la resposta a cadas-

cuna d'elles no clima materia suficient

per a una conversa, i llavors esperem, per
a contestar-les, a tenir aplegades una
serie de faltes o de castellanismes anälegs.
Una mena de qüestions no seran,
per6, sin6 excepcionalment contestades:
les qüestions ortogràfiques. Per exem
pie, un senyor ens pregunta quina de
les . tres grafies jame., jener i gener é4
la iaona i per qué. La contestada a la
primera pregunta la trobarä en el Diecionari Ortogràfic de l'Institut, i nosaltres no li'n podem pas donar cap altea.
Quan a la segona pregunta, podem atraçar-lo a una nostra conversa de dos o
tres anys endarrera, i allà venia les
mas! que hi ha per a preferir genes- a
janer (no hi trobarà certament
e-y anglis, que dl, que sembla partidari de janer, invoca; per6 lii trobarà Mula gennaio i l'espanyol enero, prolongaments, ron, el catali grner, d'un penuarium del !latí vulgar). Els lectors haibiluals de les nostres converses ens
agrairan sena dubte que no ens entretinguem ad a rcspondre preguntes, com
aquestes, sobre qüestions ja resoltcs,
mesa n'hi Ija tantea de sintäctiques i de
lexicogràfiques que esperen encara una
P. Fabra
aolució satiMactéria.

LA COMISSIO MEDICA
D'ACCIO CATALANA
Com anunciarem, croui, a les des del
vespre, rinde() fi 'c a Pestatge d'Accid
Catalana (Trafalgar, 14) la reunió per
a forganiizació de » Comissió medica.
JOVENTUT NACIONALIS•
TA "LA FALÇ"
La Joventut Nacionalista "La FA. ' diriaci.r als seus inscrits la següent C071••
VOCatÓria:

Sos convida i prega ¿'assistència a la
¡unta general extraordinaria, que per a
trufar del següent ordre del dia tindra
lloc a l'estalge social, Jaume Giran, mimero 4,
dia lo de febrer, lei
deu de la venia.
I. Dirnissió en ple del Consc1l direr

.

2. Nomenament de nora Junto.
3. Discutir la proposició firmada per
diversos socio detnanant que s'adhereixi
l'entitat a Acció Catalana.
4. Orientar ¡'actuació nacionalista da
rentitat.•
LNJRGANITZACIO DEL DISTRICTE VIII
Els patriotes del districte ruit6, adherits a Acció Cata/und, msponent a la
crida de la comissi6 que la Jamona possoda ¡os noinetta.is amb caractcr d'organitzadora, cekbraren el vespre del M-

imes, o Gracia, una reunió de gran importancia política. Hi assistirrn nombro-.
set i re/L-vants personalitats i gran non-.
bre d'obrers de Gracia, San/ Gervasi,
Bonaneva i Vallearca. Aquella reunió
hastig d'ésser la daerera, preparatória
d'una serie que n'han celebras aquesta
dies per tal de constituir en el distrite
vuite un Centre d'Acció Catalana qua
treballi dins d'aquel l popular boci de
Barcelona per a la difusió de fideari
proclamo en la Conferencia Nacxona1
Catalana. Lluthel que cadasesi dels reuniSs sentia de que fos un fet immedial
la realització del projecte que el: ham'a emPs a la reunió dond a facte
dijeses sea califa pajriótic extraordinariament simpatic.
Per aclamació queda constituida aln6
el nom d'"Ateneu Nacionalista" rentitat desitjada, nomenant-se per a regirla amb cordeles inserí fis senyors Josep
Maria Roig i Cadillo, Josep Vila, Caries Maestro, Joan Font i Tort, Pere Llovera, Juli Martí i Artigas, Marsal Cotopolaco, Joan Solervicens, Joan Bizet i
Josep Font i Fa, els qua!: s'encarregaran de redactar els estatuts, legalitsay
el funcionarnent de rentitat i convocar
els socis, que san ja alguns Centenars,
a la sessió inaugural,
Saluden' aquesto *tova organitzacia
d'.-lcció Catalana als districtes barretanins,
A CORNELLA DE LLOBREGAT
Demd, diumenge, linde() lloc a Comelid de Llobregat una reunió d'elements
nacionalistes per a tractor de constituir
un agrupament addicte a la política d'Ac-

ció Catalana.

QUAN Hl HAURA ELECCIONSf
No hi ha encara una impressiel seguro
respecte la data de les eleccions legislativos, ni se sap tan sols amb exactitud
si aquestes seran abano o després de lee
provincials.
D'una banda, la Praia governamental
d'asar nomenant alcaldes de Rejai ordre a totes aquelles poblacions on la política municipal es contraria als designis
ministeria/s, fria superar en $1,10 imeninFncia de la promulgació del decret dissolent les Corts actual!. 1:raitra banda,
peró, les batalles dintre el Gevern d'Espanya, reflectides a la premsa, han do.
nett loe a mi l es pogués vaticinar que
les eleccions provincials precedirien les •
legislatives i que aquestes no serien fixodes fins al mes de setembre.
Avni com t'ami, no is far-i/ dassegu•ag •
la ano COSO ni l'alt ra, perqu6 seguroment
esta tot condicional a fadveniment
ente fets. Si el Govern garciaprietertacabido -romononista- gassetitta-alcalasamoristareformista (cal designar-lo oí4
puix el som de concentraría pressuposa
losa relativa unitae.introbable en aquest

veure assegurada la leva
ajornant la crida delections
generals; si es vea, en cosed, en Oeriil.
GOW71) POI

vida, anirà

n'apressarà, segurament, /a data.
Mentrestant Calalunyes va rebent una
pluja abundosa dblealdes imposats.
.11~111•11~1MOMBIMMIBBIBBIZEMINI

La

situació a Europa

La Omitió d'Orient, seguint
les alternativas a què ens
aeostumate, sembla que s'actarelx una mica. Es dlu que la deaisló del comandant juro d'EsmIrna da purament d'iniciativa
personal en saber la ruptubt de
Lausana. A Angora, per altra
banda, augmenten les tendänoles
a la Intranalgäncla.
Els obrera de la Ruhr comenoso de protestar eontra la resistencia dele funcionarle. Ha quedat elefinitIvament tancat el condé duaner per Illurar de compra.
micos el costat anuló.
A Irlanda, aprofttant una amnistia, a'han entinas nombrosos
rebele, pele han fracassat les
gestionado aubmlasi6 en puma,

•
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Negonee
Terceres
Quarles
Preus per Base de 60 frenos.

42
23
20
19

PM!

elennt,

t7
161/9
15

•Segonet

Vagons arribats Alnrant, 2 ordi, 2

CIT.

ARR011

57'55

Bomba Floret,

111

•
111110, 14,,,
103
▪
• te,
/43
Scanner' O.
51
Seecte,
54
Matear,
CO
Varon.s arribals: alord, 11 de blat
Alacant, 32 mena.
MONGETEs

• G
• D

•
• •
13313K63 1461
13741

CraL Tramrtea 6 11/0
•
•
OCIO.
Ferrocarril' ce estimase
Catapengsa general terral'. C111111111
Corapeasla aarceastese
Ligues Ce Barcelena 1 0/0 .
Cennana etats 1 Elettat. Ser. &
•
.•
•
• 7.
Energie Eleetea de Casal,. 1 0/0

7750

Amonquilina,

8950
97'50
7920

Coro pala,
trat norte,
Mallorca,
Mallorca,
Plnet Vallada

74'75
74'25
8600
•
"
•
40/o 05'75
ancles« Petelartora remes Momia' 8,e
Lomean/a geoarai l'abete 11.11tünei
...C101473 LadMPTAT
Catalana Gas Electrlettal
Cana/ d'Eran
Emane. Industrial
153-oo
Stil. 0•19.
• Peninsular Mem
41. • Annertel d'Enea:henar•

arvrscs ESTRANGERrs
Franca, 4872.
letras sulsaus, 19040..
/dem Malones., 3575 ,
Linares, 2723.
Ures, 3100.
Dólara, 414.
Mares, D'OS.
Corones. 001.

as
96
1/0

Falle 0dm.111,
¡creo

•

1,

•

•

5,

110
134
.

•1

ata

Mercats
Alfals d 'Urgell primera, a 21.
Idemldess varona, o 2030.
.
Palla d'Amen i del pals, a 1250.
Idem per embalatge, a II.
ldesa ídem per emolir märtegnes, a 10.
oTt ,per 1(3) quena e/necia de Ilareelona.

I
data

Ifeeeettera Kit

70.05 6997

Alacants Q9 gs 7327 09'95
3s•co 35 •00 1405
Caceres

Tanta
7o•oo

7oQ
24 95

VALORE, CLIPONS, GIRO, CARVI I
BANCA

BuTLLET1 OFICIAL AL PRE2ENT I ES
COTITZEN A BORLA

Sanos etala. Expoile10, 9
' per 3 04,
Varcetent 7 7 netan and Llgt
'7 per loe, lag:,
pa,r, •••• TrArt.un end Lord
7 per 1.09 lucterolus.,

BARCELONA

CENTRAL: Rambla dele Estudio, e
AGENCIES: remero 1, Crea Caerle
2 ,Saat
Andreu,
218.
! S omero
Número 3, SalMerdn, 111.

PALOITIS QUE NO ESTAR INCLOSOS Al.

Apartat de Correos, 951

E irecció Telegrülica
CATALONIA AINin

91E311
10051
20760

C1 VES i gliffliERT S. en C.
811011e5 tata ele corona venal,.

Pasta Tanga
camus narre Landre& 7518.
litem Balero, 8820.
Idem lespairsa, 251.
Ideas D'Ames, 15E5.
idern Unha, 7780.
Ideal lima York, 16061.
Idem Sueulm 425
Idem Stitssa, 30130.
Neta Jalnazzaarea, 802.
Idem Onrlau, 90550.
Mera Viena, 25 50.
Mera Praga, 47:50.

se a una i de quatre m vuit.

60
CIGRONS

P110110

La :filete Directiva incruenta emitas>,
retenida anta la persid,',noia d'En Josep
l'obré i Galabert, ¡mengue darrerament
els seaijents neo-as: laten se.nr del miniatre 4 Iliaenda algunesc modificaoionsw./a
Retal ordre de .3 de febrer referent a
dadarations que han de peeramtnr eis
tn-histrTals i rotnerriants inclividan t s com.preces co el recArror iiiPnotti3tj sie 'in:post <Tm- IV:tata, arab el fi d'ese/ir dula-,
tes cine encara remiten, i evitar sensibles
perjudiris tsls intereenats refermar in eVe ndttesi5 n 5s •bsoluta a In Csunisesi.,-;
dei Trehal i inf.tuiir ella no sigui
ni-censani pir r.d1 que ce Ii doncuin eta
untjans indispennbles a la sera
•
sel.Itritar del Orsvezn la desaparic51
de l'impost creirtulfssim que (Lrrernmeni
oho munnrutat en proporciona
fent¡stiques, sobre el des p intare de 11,15. 1:ligera que procedoixen de porte d'ultramar en arribar al de Barcelona, .c1 final
impost , pelo de le tCasse sie les?. arr.ha
a la xifra de 459 pesseteas. per ceda un,
ach la anal cona en perjudica a ledo la
•
i d'una manera , enpecial el roniere
al -detall; concedir 21 ('omite esmnitsader do le.. desees 4:le 42.arnestolt,a la
qunntitat de I234)pes80tes, atnb dnel al5
premio qua ennwidari opostd. i oltve• rotermita all rdgian hateen ale la Carolina.
Les bares d'oficina que acial/114,1d re,gctren a l'earnentada Assoeiar iO aSo. d

BANC CE CATALUNYA

1110/191 KIT

Poros

Acaba d'apareixer a la "Gaceta" de
Iatadrid, una Acial oedre akl ininisteri
Frenes sulssos, 301.
de Finances,, atenent, en la part essenMares, 00550.
cial, la instáncia que la adreçar-li la
Carones, 2025.
Cambra Mercantil d'aquesta ciutat en
aC •InaRLI - TANGA
, relatan a -una alma 6.eial orine de 3 de
Cddules argentlaco, 39 7/8.
gencr,
per la qual eren exigides als
Estertor, 75.
industrials i comerciants individuals
Franca, 7490.
unes deolaracions per detrminar si veNava York, 40812.
Espanya, 2991.
nien o no compresos dins la tributació
Sulssa, 2492.
por utilitats o, con: a substitutiu temHolanda, 1184.
poral, en un recárrec damunt la contri11311 1, 9687.
bució industrial.
Suecia. 1762.
Portugal, 221.
La nova Reial ordre disposa que basArgentina, 4325.
tará consignar un dels conceptes deteralontevidro, 4537,
Mnants da la inclusió i, per tant, els
Cht/e, 3850.
que paguin una (mota contributiva al
Berna, 142500.
Tresor superior a 1,500 pessetes no
Copen bague, 94915.
Yokoharna, 2057.
calda que Lacia cap declararse) respecliNdoica, 5400.
te al capital ni al voluta de vendes. OrNoruega, 25375.
dena, també, que es fanal d'ofici les inclusions dels comerciants que per la
anota o pea la professió vinetin afeeLlotja
Mercat
tato per l'esmentat tribut, sense mecessitat d'esperar llur declaració. Prorro•
•
l'aftilaeo
ga, a más a mes, el ternnni per a la
TU&
presentació de les esmentades declara74
Gran :orca
cions fina al dia io d'aquest mes.
74
Mento "
SI
Blanca extra
Vista aquesta disposició i tcnint en
61
Correos
compte
(112 scgons ella la inclusió en
60 t 61
Supertint superior
els
casos citats es larri d'ofici, la CamSO 1 60
corrent
bra Mercantil ha cursat tus telegrama
Valono amenas: Nord, ts.
al ministre de Finances, pregant que
aileant, 2.
" '
•
s'eximeixin eis comerciants que es troCEREM.11
bM en aquest cas de presentar la deCornptat Terma
r.E , Ull, groo
claració, a l'afecte, no snla_utent d'eviaun le 11701,1 il'IN411 ve/in
tar molestia al contribuent, sine; per
" not sreo 30
•
rellevar de tota possible sanció als que,
33
(Atada Extremadura,
44
"
per qualsevof causa, deixin de cumplir
Oral
Si
l'oblig-ació que els impo•à, la repetida
15
',aves Pral
Reial ordre de 5 de gener.
"val1ne1a
40

Nord, 1 d'ordt.

•
•

•
•

Canea Mercantil

Lllures, 7475.
Pessetes, 251.
Ures, 7735.
Celares, 1 900.

mena 1 vender prOaln3.
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Els Anals de la Comissic') Mixta del Treball
en el comerç de Barcelona
Malgrat els tres anys que porta
d'existencia arruen organisme, creat per
Reial decret de 24 d'abril de into i dc
la profitosa intervenció que en les relacions internes de ha vida comercial
barcelonina, ha exercit cada vegada amb
mayor antenntat i eficacia, son molts
els que, o per apatia o per interés no ccneixen o no han volgut reconeixer cl sea
altissim valor social.
1-1 Comissió mixta i els sens Ccrmites paritaria, per de montera constitueixen el primer organisme creat a Espanya per a la solució paritaria dels conDieses socials. Catalunya i Barcelona,
&muy inicien atnb aguce novel! °reanima llar actuad& en el camp experimmta1 !ILT drct social modern en cerca
de 40/t1CAMS equitarives, al marge de les
normes rigoristes, enterques i antiguades del dret tradicionaL
Peró a Catalunya, sobre tot a Barcelona, existejs( tina vtdla i tólida tradició uSe seny i d'equitat en la soluci,',
dels conflictes que sorgoixen co la realitat práctica de la ..ida nomerrial, subjecte com tul a la Ilei de lievolució natural. El famós "Labre del Consola: rio
mar", regulador dels usos marítima fuercantils, nascut en eepoca de resplendor

nacional de Cataltmya i adnals com a
n tr ma i model per ton els palzas
Meditcrrani, és la glória mea einr215.1
d'aquesta tradició de seny, que la Canassha mixta del Treball a Barcelona ha re-

mes amb tan noble daler i segura fortuna, malgrat la sorda oposició d'alguna
que pretenen fer triomfar interessos
particulars, qtle tot i essent respectables, certament no poden de cap manera sobreposar - se als interessos cabdals de la comunitat
Per allunyar els injustificats recels
que cl dcsconcixement de la composicia
d'aquest nou organisme regulador de les
relaciona intimes de capital i treball en
el cornac, puguin existir encara, cal
fer avinent que a la comissió mixta no
hi ha representació política de cap
mena ni hi entren altres interessos que
els que naturalmcnt crea el treball.
La Comissió mixta és un organisme
oficial, y com a tal instrument de govern, per tant la' seca actuació no es
intermitent ni la seva eficäcia passatgcra, sinó que la seva acció es continuada com la del matcix govern que converteix cii Ilci el pacte que ella concerta entre els dos dementa en pugna, de
la qual cosa es deriva que la dita comissió és el Poder públic actuant constatar/1cm sobre la materia viva de cada
contlicte quan
Lo comissió mixta del Treball co el
comerç de Barcelona ha estat billa de
les tràgiques circumstàncies que pertor
baren la nostra ciutat durant cls último
anys. La Huila sangoncnt entre patrona
i obrero amenaçava estendre's al comerç si amb tota urgencia no es
va una
una fórmula de seny que endegués
en un camp de serena discussió els confliesen que anavep a esclatar, segWitt el
fatal exemple de la violacia. Per alzó
en un moment de clarividencia, patrons
i dcpendants, de cenia acord, proposaren al Poder que si el sabia convertirse en Brial servadar de la fe en els pactes que dintre la Ilci poguessin subscriu
re les forero en Iluita, els uns i els altres, dependents i narrarl0 1 en tolden pros,
aro!, haver - los signat per a reopectarlos i fer - los respectar sernpre‘i a tot
a rrrti.

Tanmalcix, dificilment pot donar-se
una fórmula m/s digna de legislació popular. De molts anys enc?t el nostre esparit damocrätic no havia donat un
fruit de civilitaacié) tan assenyat cam
aqtErst.
En altrcs articles rrrollircm eh aspectes zetius tic la Comis,ió mixta. reflecti's en l'obra dels Anals cada
any publica el cmart volum, deis quals
estä a punt d'aparéixer.
M. S A.

.Mercat
OMS D'OLIVA
Corrent tus. ele 196Vlealirdlabrdetexhrd
Corrent bo, o P10195.
Idem super i or, a 195'3.
Ciaser filo, a 221'73.
Iden4 extra, n
El merrat eNta més ferm que la 'ritos.
na /1411411:1411.
IDLTS Dt PINYOLA
1De color verd primera, de 95'81 e 100.
idera grane pri mera. de 10421 a 10S*70.
litem Idem segona, de 100 a 101'25.
En aqueja article eLs pretus es6a,1 sustinguts.
DI.,18 DE 0000
Elan!, (amb rara.), a 125.
CKxattn, a 1115.
Palma, a 109.
Proa sense redecid i merrat

O LIS DE LLINOSA
Cm. a 170.
Cuit, a 175.
Serrere color, a 260.
älereat por animat
OMS DE CACAT1t1ET
Corrent, a 15.
Refinat, a 170.
Ui han bastantes trama...ioni en l'esmentat oli, degut a la baila experimentada durant les dura setmamit Ultimes.
Aquests preus aCn per pessetzs ela 100
quilos.
Arribaje. de regona en la pre t ent Setmana imr l'estarit) del 51orrot:
Oli anqahls, 2 rapas.
Ideal del pafs, 83.
Queden a l'estaci6 20 cagona <Volt (el
Parp•

Cambra de Comerç i
Navegació de Barcelona
La Caneara de Comerç i Navegació
de Barcelona crida l'atenció dels seas
ekctors i en general de tots els contribuents, sobre la Reial ordre dictada
a in,täncies de la Cambra de Comerç
de 11adrid i d'altres eutitats i gestio-

I

•

SOLER i TORRA O.

IMANS

EL PUBLIC QUE va assistir a l'estrena de
la monumental pel.lícula

LA DONA DEL

FARAÓ

al

PATHE-CINEMA

RAM A DELS ESTUDIS, 13, 1 11ONSUCCES, I

?ha reconeguda com la mhlor pel-licula del
alón. Doneu-vos pressa a prendre localitats
per a aquesta magna obra, perque us penedireu de no haver.la vista.

Negociem tots els cupons
venciment primer febrer

SUCRES
Quelcom mes animal el merrat de dit
artlele, prenen els preus mes taansIstènnitt, malgrat no haber sofert variaci6 respecte als de la setmana anterior.
CAFE.9
Segneixen amb gran fermésa els preues
a ton] els menats d'origen, operant-se
entatimurrneat en ei nostre a Ti mateixa
ontItzaciet que regia per al consum la eetmana pasearla.
CACAUS •
Alguns receptors da catan de Pernanda
No, que eoutiaben sUstenir els mezo elevate grácies a l'aeaparrunent del consorci,
Flan quedas desconcertats al desaparèixer
uptest venent la mercaderia a presa halles, qne han aprofitat eis compradora de
l'earnantat article.
Per al consuma se ere-amen:
Giminquil Arriba, de 370 41 380.
Illem Baleo, de 355 a 305.
Sant Tomé primera, de 009 a 060.
Id tu Idem segona, de 000 a 000.
Forre-nido P6o primer, de 320 a 325.
Ide:n ideal segon, de 305 a 3 10.
Idem ídem tercer, de 295 a 300.
litem ((han <watt. de 2E0 a
Caracas primer, (1 - 4 95 a 40.1.
Llem sesos, de 51 a 290.
Pe.ssetes els 100 quilos.

Mercat de Borges Elanques
ItInt tiene, de 2 4a S.S.
Llena roig seca, do 27 a 28.
Mera fdem !torta, de 2 6a 27.
Ordi. de 14 a 15.
Cimba de 12 a 13.
Ponis, de 13 a 19.
Pavee, de 21 a 22.
Famas. de 21 a 24.
Pesols, de 43 a 45.
Prenso per peetsetes la quartera de 4
dobles,
Pataleo, de 2 a 2'25 pessetes eta 10
quilos.
Qus. a 2'73 pessetei la dotzena,
OMS D'OLWES
Praitat extra, de 2 9a 30 ralo.
Pi, de 27 a
Cerrent, de M • 20.
Preui per quartq de 3900 quilos.
OT.IS DF, PINYOL.S.
Oree, de 24 • 24 duros.
Verd, de 23 a 22.

Mercat de Reus
111 merrat d'ami s'ha vlet regulare:era
concorregut.
A la /anea de les garrotes hi ha gendlt torea rarretades i n'han cantil a T2".
..,
i a rre remetes el quintä.
Al mercat del gra poca mea s'ha oresentnt.
Elda Tecle liban fet a 39 I 40 petos-tes
guerrera.
favons, a 2150 la quarteut.
L'avellana en gra primera, a 81 pease.
tes quinta.
Idcm ídem seco
. rte. a 79 Ídem.
Ideal negrera. a 50 pessetes sac.
Mena roma, a 46 ídem.
Atmetlla mollar, a 04 pesantes Rae.
idean en gra Ilarguet, a 26 duros quinti.
Idetn Ideas Cd. P-sperança, a 24 duros

Idem ídem Id. Colad, a 22 duros Triara.
1Ii ha calma I es tan peques operadono. perquf ele colillera es resisteixen a
vendre.
Oli primtra, a 31'50 pessetes els guiare quilos, i Regona, de 27 a 28.

Oliere, a 27 pessetes m'artera.
Vi del nutre mino. negre, de 7 a 7 i
ralg rala drrega 1 grau, 1 blanc, de 7
a 9.
M'oh enralmat
SOLER I TORRA OERMANS
Banquera
BITLLETS
Praneesos. 39'60 per 100.
Anglesot, 29'85 pessetes.
Italiana, 3040 per 100.
Belenes, 3210 per 190.
.1/nrmys, 0'04 per 100.
Austriacs. 001 per 100.

BANQUERS

VALORS - CUPONS - GIRS • CANVI

Preus de Colonials

suissos, 120'00 per 100.
p urtuguesos. 0'20 pessetes.

NONELL GERMANS I
CARVI : VALORS : CUPONS
Rambla del Centre, 16

nada amb tot l'interes per la d'aquesta
ciutat i en virtut de la qual bastará
conaignar en les declaracions jurada
un sol „dels conceptos que donin lloc a
la iticlusió en el recàrrec del 40 o del
50 per cent establert pel Govern, en Roc
de la contribució sobre les utilitats a
una Dad deis comerciants indiviattah.
El termini de presentació de les declaracions jurades s'ha ampliat per deu
dies i, per tant, acaba el die 20 de l'actual.
Eh comerciants individuals no resten, emperó, gispensats de dur el compte
i raó déla negocia que rnotivin l'obligacid de contribuir, prevenció fiscal que
es troba compresa dins dc /a general
que imposa a tots els comerciants l'article 33 del Codi de Comerç o de dur
els 'libres que en ell s'enumeren i en
la forma que prescriu el susdit Codi.

1
Dr. CAMPS PUNTAS r r pam''"ddreitarednif:licaPittat;a

Holandesas, 240 :metes.
suerte, 155 pesseses.
Noruega. 103 pessetes.
Dinamarca 1115 peseetes_
Rumania, 325 per 100.
Estala Colts, 6'38 pesseles.
Canela, 610 pessetes.
Argentin g , 218 pessetes.
Uruguaya 5'10 pruno.
Chllera, 0'85 pessetes
Bratienys, 0'51 pessetez.

BolnIans, 1'55 pessetes.

Secció Marítima
Movitnent marititn
VaIxells entrat
Vapor italiä Ansaldo San Giorgio
de Valencia, amb carrega general. Alear.
rat moll de Muralla. Consignatari,
tun de L
Vapor esaayol Euskera, de Port
bot, amb 1-66. Amarrat moll de Pos
ncnt N
Comignetui, Agencia
ritima Will .
Pailebot cspanyol Enriquela, de Tse.
rcvella, amb sal.
Pailebot espanyol Apolonia, de Sólito,
amb garrofes.
Vapor angles T'anchura/a, ce raarsena,
amb cirrcga general. Amarrat mol d'Es.
panya Est. Consignatari, Raralrez Gap.
mans i Delgado.
Vapor anglès Ciscar, de M Al aga i et.
cales, amb carrega gcncraL Amarrat
moll de Barcelona „Sud. Consignatari,
Mac Andrcw.
Vapor italiä FillIfte, de Galvestoa ¡
Nova Orleans, amb cotó. Amarrat moll
de la Barccloneta. .Conaignatari,
mas.

Pailebot espanyol Viola de Aló:, d'Almeria, amb
Goleta espanyola Atonte Carmelo, de
Torrevella, amb sal.
Vapor espanyol Mahón, d'Eivissa,
nrnb cirrcga general i anit passatgers.
Amarratmoll de les Drassanes. Corajenatari, Companyia Transmediterrinia.
Vapor espanyol Cstlicra, de Gandia i
escales, amb carrega general i y passatura. Amarrat moil d'Espanya NE,
Consignatari, Companyia Transmediter.
ránia.
Vapor espanyol Montevideo, de Coléd
i escales, amb carrega general i 35 par
satgers. Amarrat moll de Balean Oest.
Coasignatari, A. Ripol.
•
Vapor naba, correa, Principessa
falda, de Génova. amb cierna gmeral
i 39 passatgers. Amerrat maU de Barcelona Est Consignatari Billa America.
Vapor espanyol Fina, de la mar, wats
pela. Amarrat moll de Llevant. Consignatari, S. A. de Navegació i Pesca.
Vaixrils despatxats
Vapor italiä Ansaldo San Giorgio
amb càrrega general i tránsit, cap a Génova i escales.
Bergantí goleta italiä °novia, ea
Ilast cap a Basa.
Bcganti goleta italiä Dedal°, en Rast,
cap a Pianotolli.
Vapor cspanyol Torras y Bagcs, arnb
càrrega general i tanbit, cap a ValCacia
i Ligerpool.
Llagut eápanyol Fernando Gasta,
amb cärrega general, cap a Vinaroe.
Pailebot espanyol Joven Parmito, anal
càrrega general, cap a Palamót.
Pailebot espanyol Ramón Freira!,
ami) càrrega general, cap a Ciutadella.
Llagut espanyol Teresa, en llast, cap
a Sant Carles.
Vahead!» •en%
Vapor espanyol Pcris Velero, amb
càrrega general, cap a Pasages i eicee
les.
Vapor espanyol Aadainefe, arab eiri
rega general, cap a Melilla i escales.
Vapor espanyol Cabo Blanco, =lb ce.
rega general 1 trinsit, cap a Bilbao i es•
Vapor espanyol Cabo Prior, amb el>
rega general, cap a Bilbao i escales.
Vapor francés Collobrirres, amb e:brega general i tränsit, cap a Marsella.
Vapor trances Cornada, amb circega general i tränsit, cap a Marsella.
Vapor angla Dunder, en Bast, cap
a Valencia.
Väpor espanyol Pedro, arab el Sed
equip, cap a la mar.
Vapor espanyol Afahón, amb anega
general, cap a Eivissa. Vapor batió, correa, Principesca Uni'
falda, de tränsit, cap a Buenos Aires 1
escales.
Vapor italiä Albaro, amb clIrrega general 1 tränsit, cap a Santa Crea de Tenerife i escales.
Vapor espanyol .4Atrgagi, amb cirregs
general, cap a O-U(5n.
Vapor espanyol Rey JAN" 1, amb einrega general, cap a Palma.

COMUNICAT
La "Maizena" es un
producte americá
El públia bareelonf no ha cld
deixar-se sorprendre en sa bona
fe. Ha començat d'oferfr-ee en
aquesta capital,. MAIZENA amb
eliquefaige en francès. L'atitén-,
tica MAIZENA es americana i

els envasos, etiquetes i totes les
instrttecion col espanyol. Per
preparar-la especialment per a
Espanya els sens OhIICS fabricants Corta Products Refl nig
de Nova York. Els paquete són
grocs, i a la trinca, a la part de
dalt. porten la signa robrinda
de Duryea. Rebutgeu tot paquet
que no presentí aquestes caracterfstiques• Exigiu compre
quetatge en espanyol.
STEVENSON, BONET &CIA.

Tildes concessionaris de la
Ali - Bes', 4

MAI ZENA
1 6. - BARCELONA

2'er011118, 20'00 peaseles.
PIIII4K100133, 0 10 Respetes.

'apeamos, 270 peasetes.
Argeuns, 3850 per 100.
Egipto. 29'75 pessetes. g lliptnea, 2'75 pesantes.

OR
Alfons, 12400 per 100,
Onaes, tss'so per ano.
4 14 duros, 12850 per 100.
t duro, 12E50 per 100.
Isabel. 12750 per 100.
Frenes, 12350 per 100.
Lllurei, 1100 pessetes.
Dólar& 1340 pessetes.
Cebe, 11313 pessetes.
Mesita, nou, 12550 per 100 .
Venezuela, 12250 per 100.
Marc,, 04800 per 100,

Llet

condensada

EL PlIGH

L

PUBLICITAT

DI saatte 10 de febrer de 1923

EL PRESTIGI DE LES Els catalans de París
INSTITUCIONS
Després de vint anys, mica ja sis m'esos d'ençà que el fet
loes mica menys, de maldar la esdevingué, ens plauria que totJunta de Museus da Barcelona, hom, en primer Roe el senyor
15)ereea a rempenta i a l'ajut que Plandiura, hi medites una mica.
Cal mirar primer que res, i
aconseguit donar-li el chirree qualrienni, ha arribat a cons- abans que altea cosa atendre el
tituir un veritable Musca d'Art prestigi de los nostres
Catete. Els tresors artistics que Mons. El nostre 111119 , 211,- repreavui s'hi arreceren no hi san per sentat dignament per la sevn
ien alzar, tampoc per un caprici, Junta, es una institucid naciunail.
Eta hi ha portal una activitat or- Ha donat sempre un exemple de
denada, qua va desenrotllant .poe inesura en Iota la sa y a actuacid
a pos un pla d'acord amb les pos- que ha merescut ésser el Museu
de tote; ha manifestat una tal
sibilitals de la suy a economia.
La ciutat, i en part la Manco- cura per conservar el nostre pamunitat tambä, cadascuna segons trimeni art istic que li ha fet mellurs mitjans, han presidit aqueo- rèixer ragraiment de tots e/s
ta obra, amb la colelaboració dele etutadans prou sensibles per estimar aquestes coses. Ningú li ha
tea:mies i deis artistes. Cap Mutada no hi ha negat el seu esforç, de regatejar, dones, la saya colla sa y a aportació moral i mate- laboració, i cadascú ha de fer - la
efectiva pel caml que Ii vingui
rial. La institució, nada modes temed t gairebe sense cabals, ha mr's a tomb. Altrament, el Museu
• transformat un casalot pae de no podria fer-se. Per moilLes que
.trastos vells, una mena de cum- fossin a Barcelona les col.12_ecions
bre de mals endreços, on un ?Ilu- partieullars que les iniciatives de
stra Els objectes artística s'han ciutadans meritissims contriseriat, catalogat i exposat deco- buïssin a fer, no reexirien a ornrosament, sense luxe ni sump- plir el buit que la manca d'un
tuositat, iendreçats, pele), amb la Museu produiria a la nostra pemejor cura, arnb un aciençament tria.
El senyor Plandiura, excedlent
el qual no estàvem gaire avesate.
Les publicacions que hem anat patriota i que porta amor a totes
veient, ene fa ncreure que ferit lles institucions da cultura, no es
quedara endarrera.
postat a l'exposició d'objectes,
El eoLlecelonista, per natura.
j'inicia una tasca científica d'injjestigacie, da edassificacie. que Ilesa, ha d tesser Paraje del Mudel Museu, ultra un lloo dia pur seo. En totes les Sacietats d'Aesplai visual i d'educaeiö artís- mies del Musen que hi ha estica del acetre poble, en fa un campados pel món hi figuren en
centre d'estudis artísties. el qual Roo d'honor dls coldeecienistes.
Sara ressorgir l'art de Catalunya Aquestes san el primer obstacle
que s'oposa a l'exili de les obres
restetion catalana.
Totes aquestes activitats, que

al oariós d'un musca es van desplegant, converteiaen el museu
provincià en un museu nacional,
Durmiente/lo d'un prestigi, d'una
alta consideració.
No 29 pot trear.balsar per un
afer personal, suscitat per un zel
excessiu de eoll.leccionista, la
maese categoria que ens cal
atribuir al Miasma
. Davant d'un fet d'aquesta mena, preu conegnt de tothom , perque s'hagi d'explicar una altra
ViTaela als nostres lectors, no
.hem de pensar ni reflexionar
gaire per situar-nos. L'elecció
Thavem feta en dir que per damunt de tot hem d'estimar el
Museu, que es una cosa riostra.
representativa de Catalunya,
'que el desig de tots ha d'ésser
de veure'l caixer i enriquir-se
' de totes aquellos cosas que li
'ealguin per completar les seves
seriee, fins que sigui un instrument perfecta creducació artistica, i un dipositari generes de tot
ao que en mans d'altri corras el
rase de desaparèixer.
Cal que estimem molt al Muaeu. No hem d'oblidar, pera, -que
marge de la su y a activitat,
on no abasta, hi ha hornee
4ue completen la seva obra -enarsalte Lambe pel maleta amor i pel
mínela desig.
A la nostra ciutat n'hi
malhauradament pocs encara.
L'exemplaritat del Museu ha excel.lit en fer-ne surgir, i no cal
er coto és un deure de tothom
enaltir i estimar aquende hornos
per tal de que cada dia en brollin
da notes.
El cas d'uf. d'aquests. el senyor
: Pule Plandiura, es veritablement
excepcional. En unan pocs anys,
,polaer no mes enllà de quinze,
Ungut l'encera de saber fer la
Imillon col.lecció de pintura moderna catalana, i una de les miIlcrs euiLleecions que puguin baBsar-hi a Barcelona, de cerämica,
retaules, esmalta 1 altres objectes antics. El riegociant de coloIbais ded carrer de Ribera, sap
• Rameeear eta seus estalvis en
arreplegar meravelles... ventablement excepcional.
Darrerament, un concurs
pintura moderna, convocat per
en, esdevé la manifestació mes
esplendorosa de pintura que
hagi hagut de mult temps enr,es
a la ciutat.
No sabriem com lar l'elogi
d'En Plandiura. Es un deure púilicarnent reconeaxer rall 1 t valua del seu gest.
A rensems, pera), el senyor
Plandiura sosté un plet einb la
Junta de Museus vintteent :a

;prepielat del famas tern de Sant
Statra, el Tribunal Supre.m
Mantenia una Reial ordre del miflJLtii d'Instrucció pública, si
nsall no recordem, de juay planapaesat cedint a la J. de M.
B arcelona e! dret de tauteig i d..
r etrae.. e dels esmentats terne. El
S enyor Itiandiura, que n'havia es-.
tat comprador, s'oposà a que !a
Jama exercls eis drets que per
merrei de la R. O. susilita ;i havien estat atorgats, a la vegada

• que interposava recurs cone•nei0 S-adminisfratitt davantIii

Tr ibenall Suprem contra la R. O.
it a be ia Teibunal ha rebutjat la
eta'a peticiö i la R. O. és terma.
Es refermarà el sr y nyor Pland iura an mantenir ell seu
dret enfront de la Junta dt Mutiees?
Es aquest un d e ba( que ha d'aPassiona p intensament la Mulata
Preu es reflectf pel juny passat
a la Premsa l'interés que tothom
h l p osava. Aleshores s'enverinà
un _lle la polernica. Asma passats

d'art del pals, despees ve el Muscas, no tan 30 en poder barrar
el pos, a recollIr i honorar l'obra deis coLleccionistas.

Vegem la colilecei6 de Camondo, la col.lecció Chatiehard i
tantee alees al Louvre, totes eón
donatius d'homes que por aquest
feL moreteen l'honor de la pälria.
Quin, antagonisme pot l ' avarhi entre els que persegueixen per
rnotius altruistes la mateixa finalitat?
No al sabriem pas veure. Potser el zel de coldeecionisaa, o un
punt d'amor propi poden portar
els fets a uns extrems cm no /Javien d'haver arribat mai. Confierra pera, que el- desig de conservar el prestigi de les nostres
institucions, s'imposarà per damunt de tot, i quedara aerianjada la qüestió per be dele que estimen l'art de la torra.

CrÖnicaJucliciária

Amb una lamentable insistencia henil veu colas en un gran s.asctor de la riostra Premsa aún estargite comentara; no gaire execres sobre la conducta del Casal
Català, de París.
Nosall.res, que coneixem aquesta entitat per haver viscia alguns dols ecos moments minore ,
no podem inenys da protestar
contra els qui es complauen a
bescantar-laa i per 1,411 que la
ilustra protesta no sigui efimera i quedi ben aelarit aquest assumpte, ens es grat da farero)
una nuca d'histeria, contribuint
alai a qué s'acabin d'un cop ole
receis-que ombregen el Gasall.
Ja d'abans de la Gran Guerra
hom batirla sentit parlar d'un
Centre Catalä que fela la via-viu
a Paris mereee a l'eXCIUSiVa

Mana i Llorona i do la senyoreta
Parran: el concert del Chor de
lugoeslavia i el do parí. deils
Chors de Clavé, sota la batuta
del mestre Bertran @l'altea pala
eslava divertint als francesos
umb el ranci Olerla a EspaftaD;
la fundió teatral .ainh que debutä
el guaches escènic; la Diada
la Mengua Nacional, etc.
El Casal no °hijita, per?),
atices necessitats. 1 dial maleta
veiem Con] afavoreix atub entusiasme a la delegada de l'Assaclacie Protectora de l'Ensenyança
Catalana, oferint el s , ti estatge
seeial •perque hi siguin donaitee
clasees sobre Histeria i Grarnätira nostrades. Sabern que serä
(Merla bita avidt una Biblioteca
Pública i que ta en projecte
escotes oil els fills dats SOC,I9 1,;1penta d'un sastres aptsl.lat
juran dins un ambient de slrripemanya.
tiert catalanitat.
Hi havia una iden1ificae ...6 tan
Denles, el Casal impulsa aseas
consubstancial entre el Centre i gran eneert les seccione da Beaqueet senyor, que tots uoe ter- neficencia i de 'Mutual:Lea les
¡lleven una meravellosa ndat en cptals fan un bell servei m'ab la
tots els Mis caire.s. Mire era pe- t'Uta que lloro poza en llar funnyora de manees iaxhibicionS, eienament.
sempre fruitoses all capdavall.
Tot això fa que el Casal s.gui
Piró com mie rabsOlutisme mal cada el:a Inés robust, tan sap !lino ha envellit, finida la guerra gar profitasament Voluntats difiseallitzaaes amb sereno' . ae- verses, auonseemint-ho arrat una
tituds diverses i contradietaries, remarcable harnionis, cosa hon
el Centre (delata no tingué mes - xic estranya dbu realitzar tenint
remei que decandir-se d'anemia, en cumple la ilustra innata afiIlaneant el darrer sospir en eis Mi; a rebentar-ho tot
tiraos del seu únie, puntal senyor
Partint d'una sólida base, al
13almanya.
Casal Cal ala li ha estat färil d'inEncara no era liquidada del fluir en Pacostansent espiri;u:11 i
tot aquesta singular aeunia, material de Fi-anca amb la nosquan seref d'un grup de joves tea terna: elogiable tendencia
catalana par:sience la idea da cala per ara, es eoncreta a cerfundar un Gaeill.
car mohos perquè si guin aeaA l ertlorn Jo la Pamba eel bolluades des nostres produccions
dat Deseimegut t en Eav.it crac- artistiques i titeraries.
sa de dur-hi una corona, aquell
prophstt pren.gué coa, ree•e.I.,e-.

nint mes tard formosa real:Let.
1 al 22 de setiembre da 1 At.
foren aprovats uns Estatuto, es-

sent elegit president de lea eoveIla entitat En Francese Daleiau,
el qual, per la seva meritlealma
tasca, leo continua essent a raetualitat.
El 8 de desembre del nistelx
any s'ir/Meliá. el Casal a d'estanea d'un eafe, al númera 8 de
la Roe lo Saint Denis. A la
945 inaugural l'advocat seriyor
lialaguer va pronunciar ten descurs bellieeim per tots coneeptes, fressant el cami a eeguir
per tal de fer obra posaiva en
be de Catalunya i dele soeis.
Des daileslaiires, el Casal pren
una volada torta, celebrant.-se
sovint actos de cultura i d'esbarjo. d'entre ola quals cal assenyalar una . sessió sobre pea_
eia catalana contemporenia pel
preettgiós pul . H • tsta M. Sehneeberger; les conlerencies d'En

Pel que resta dit, creiem haV e r deixat entreveure la vitalitat

del Casal Cata!,: si algunos renyines da familia ha eofert durant la seva creixença, no han
estat prou per entelar l'actuaeh') otee porta, siempre abrandada d'un sant amor a Catalunya.
Altea:neta, hi tia a París cona
a nueli organiizat Aceiú

Catalana, composta d'una joventut inquieta, fehrosament
rada de col.laborar a l'emancipad...) poli! :..a de la medra nadó.
I, en l'Abel tetina.
a, jai ha la peoe
tor'eca
figura dei enyor DiezCapdevila, un cas fenoincria/ de
bona voluntat, el qual, des d'en
quart pis d'un carrer parisienc
conjumina plans fantäst ice 1 ,
com un Júpiter Tonant futurista,
etziva a Cid i a dieta nianifestos
esgarrifosos exposant al piet de
casa, amb el b01 I lbjeute sie fer

treure frie pals quoixals a la colla de l'"A B C.

Tornes atrae

AUDIENCIA PROVINCIAL
A la See,i6 secano ban comparegut Marian Castro Gitnencz i Francesc Hernández Garcia. ela (piala el dia 17 de julio/
de 1022 violentant fa porta de la caseta
número 306 de la Companyia del Nord
acantonaren objectes valorats en 100 pessetes, que van &ser reccbrats. 111 jurat
va etnetre un verediete ile culpabilitat i
la Sala va condemnar a Marina Castro
Gimanez a tres meses i deu dies d'arrest mejor, per esser menor de 1S saya,
a Hernández a dos anys, onze cesas i
01:17k dies ele presidi correccional.
Davant del jurat va començar abir
matf, a la &avió quarta, la causa seguida
contra Joan Gaseen Talen, acusat dell delicte d'assassinat. Va presidir la Sala
N'Ignasi Rodremez Pajares, representant
el ministeri peblie l'advocat fiscal senyor
Caplin, Encuseció privada el Iletrat N'Agustt Conzälez Itärcena i defensava el
prucea.sat. l'advocat En Joaquim Degollada.
Segons el fiscal, Al dia 17 de novembre
de 11121 va suscitar-se una qüestió al rar.
roe do Eresser, d'aquesta ciutat, entre els
neteja-vies Andreu Vitalice Ruiz, Eau
Andaluz Pueblo, i l'aval processat, motivant la qüestió la forma en qua aquella
treien la sorra dels donant el Gas..
con una tufetada a un dels ncteja-vies,
caient aquest a terra, i com Ealtre es dirigfa envera ell ami, la pala aixecada, el
precesset va trenes repidament una pi,
to/ a autorrilica que portava a la bateaca del pantalö, Cm vais dispars contra'
els neteja-vies, que t ele van causar la
mort, resultant a mes ferit el transcunt
Pero Ortet Pons, arub una lesid a la
part anterior de la ruina asqueen+, curant
als ocre dies.
Desprós de la prova el fiscal
va demanar la suspeneió de In viete, per
ineompartixença d'alguna
entre ella nigua de gran importnneia.
El defensor va protestar d'aquesta P e
t. pel-ticólaSvnedrosbita

AssENvAl..2.::.Z.STS Pril A AVUI
AUDIENCIA TERRITORIAL
Sala primern. — Concepeld. Ineident.
Marlet i Cuasi h, contra Isloyd Espanyol.
fjola primera.—Oest. Pobresa. Akbiganas, Mime i Companyia, contra Miquel Moret i l'advocat de l'Estat.
Sala primera.—Nord. Ineident. Angust
Escinde, contra Novitas Borla Gerivans.
Sala segona.—Nord. Major quant i a. S.
GCimez Andreu, cintra Jusep Purtalselta.
AUDIENCIA PROVINCIAL
Serió priment.—Les DrasaanTs Jaifleaviö. Manuel Cuatudi i uit altre. Jura t.
Seecld aegona.—Rapte. Francesa Majó.
Je rot.
Set cid tereera.—Llotia. Tres orno, per
Os de non: saneen i estafes.
Pecel6 quarta.—Sant Ft e ln. Dos orne,
per dan,ra infurmeció 11.1ega4

El lizeior diu...
LXCURS:O.V1aME
Sr. Director:
Identificats amb l'articulista de LA
PCBLIaTleaT, i qua" cuera es pienyia traquesta Arena ele caeoes de velueitat i resistUticia :isiza que han posas de muda alguito Censes excursiuopineln amb eil que ultra separarse aquestes espansions de I, final ...ad de
l'excursioni qne, rep.essetsa un malsastarnent de:te:eres joiiaseeles,
que un marca': retroales en cl desenrotlla-,
ment normal d'aquest apart, tau flurel•
xent a Calalunya.
Entensin que l'excursionisme veritat,
seguint Verientaciö deis seus cap:lavanters, ha desser proi.:ös al redainun 111 2terialment i moral; que de la rnatssixa
manera que aquest ha d'escalar la seria
anal el sä i noble in trat d'oxigenar-se
els palmead i fruir dz les bulleses que
Natura li brinda, 1:a d'anar-hi tombe
predisposat a u:co l:1:r les palpitacions
que li facin sentir lar, la históries, rarqueologia, etc.
Pateixen una lementelde equivocacio
eis que cr.11 ...11 rrae ier vxedr,:uns
dir fer malta quileimetres en una :sola
jornada, guanyar les chuce nn"!s
amb pec cspa tic crups, penjas les carnes darnunt l'abim o ni:ejes emb abundancia. En eanvi, estan en el cert
que opinen que al roderreen, tant efee el
recórrer reis bulle indr:te de tia:ala:va,
l'encimcrar-se i sortejar perills, li ha
diaterusar el portar dels sons romiatges alguna penyora que pele,: que sap
agermanar la materia iur.b Iesperit,
parlant mes clar, cal dir que ci rnerit de
l'excursionista no estriba precisament en
saber l'arca del sal catali, sMo en eaneixer pregonament les belleses tara naturals com artiricials que alresara el patri terrer.
Perqud creiem—i aquest era respecte
que vollem tractar--que cl conixement
i (estudi dels monuments histöries catalates. poden contribuir molt eficaernent
a la formació de bons patriates, puix
són malta els rodamons que per ignorar, per exemple, que fou Felip V qui
ordenà la destrucció de tants castella
famosos, orgull de la nostra turra, els
visiten de passada i amb un aire de
ben remarcable indiferencia, seise prendre's la molèstia de documentar-se un
xic abans d'emprendre l'excursió, cosa
aquesta que els facilitarla el place agredote de rememorar damunt les /muda
venerables, l'esplendor i poderiu d'altres
temps, tot‘anatematitrant l'obra impia i
destructora d'aquell avol rei i venjatiu,
el qual tan acarnissadament feu enderrocar la mis bella part del patrimoni
ardstic de Catalunya.
Digna de lloa i recomanable 4 la tasca realitzada fin s ara en aquest sen.

lit, perú creiern que cal intensificar-la
malt mes; cal, al nostre entendre, que
algú, capacitat i antoritut en materia
d Instöria, reculli en brees opuseles o
"tulles, volants" les Jades histeriques
Mes intereso:1ns, sobretot aquelles que
es refereixen als motaiments míes sovint visitats pels Ilustres excurAunistes,
puix no hi ha dulite que una de les
causesiailuents de la inilecumen,ació dzls mes us l'argUnia d'asseure's
a llegir davant d'un voluminös 'libre
d'histúria catalana, el quid, miles que pe.I
noble, ha estat c.scrit pels erudits.
Pur amor a Cstalanya i per amor a
l'exTurnisreit. , que cuiesdlui ix entre els
espires la nostra tocalducció, ens
l t riel a eseriure asticstes radles,
sitjosos d'aportar el nostre gra de sorra
per a la reconstrucció espiritual de la
nastra Patrie tan enteda.
A. El alazch Torrzll
MES SOCRE EL REGLA-

MEA" r NOTARIAL
Sr, Director:
A LA PUBLICITAT dutnir, un estudiant deia quatre coses molt ben enracmades sobre el que s'hauria d'estale:e en el 1:c1;12mcne de Nolaries, que
ha desser objecte de reformes un d'aquests dics.
Naialtres trotares que encara hi ha
eltres aspectes dcl problema no traetats i que cal re:narcar per Ilur gran
importancia: ens referirn al tenia da les
opoticiens. E:1m canvencudissims de la
necessitat que toles les places vacante,
abiolutamtnt totes, catigudi a l'abest
l'oposició deguda, i no sols alzó, sin.;
tarn/ie que cts Tribunals sigain constituits comes ene per membres perlanyenbs al propi tetrituri notarial, puix
d'aquesta guisa la joventut estudiosa
tindrà veritable con j .:vea co els seas
esforçose sabent per endavant les garanties de rectitud que se li ofereixen,
Entenem, done, que qualsevol modificad'!" T'e es faci en el Reglament
inerl serâ balden per a Catalunya si,
ultra el que ha dit l'esmentat estudiant antínim, hem defuig el veritable
regisme en que ha de desenrotllar-se la
part d'oposicions.

17!. R.
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VOS, NAC105,113/4LIS7A,
que un heu Imantat ea la poc;
prornsa catalana, que bou cnyornt

anys neguits un (llarl integretment nacionalista,
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A MARTORELL

Contederació agricola "Unió
de Vinyaters de Catalunya"
L'ACTUAL CIIISSI VIN/C,OLA
CONTRA L'ALCOHOL INDUSTRIAL
A LES BEGUDES
A reementaila localitat va tenle lloe
el diumenge darrer el entina que, forman pan de la campanya de propagan4i, oral que organitsá, la Conederació
AgrIcole "Unid de Vin3atera de Cetalonja" d'acord :tilab el Sindien Vitícola
Cemitre-al de Ilartorell. 11i aselst1 mimbre:destina tour:arrearla.
In_ reinpPeddit pa r La Eaturti Sin:5 Amords, Tuneorreguent-hi, entre altres, lea sealiente representacions:
Ea :loan Mas, president de la Cooperativa Agrícola de Maitorell; En Josa
Romagesa, parraguera ; Ea Juan
AmIgU, ct Surat Audreu nie la Barca; En
Tasen Entrada, de Beguda, i En Joaquim
Oliver, voeubr de la Junta Directiva i
Adatiainradeir, rtespectivament, del icttnndicat Comarcal de 31artorell;
N'Amor,' Macaren, en representarle de
la DeatiLleria d'A:col/01s Vluies nr Vilafranca ; En Jesep Torrente, dele g at de
l i Ajustament, 1 En Vetead Veras Casanieves, presidan del Sindicat Anteela
i Caixa Rural t(Esmarraguera e En P , re
Eatrneh, delegat de l'Ajtintament i del
Sindit-at Agrícola de Cestelthistml ; En
Tea !) i'egta Ci,lomer, alcalde; En (limen
Chatas, regidor-, i En Félix Babas, deMalo de ta U. 1'. C. de Sant Vieras, data
Dures; En Josep Caseta, alcalde; En
Vul/ , , timen d'e:rabie, i En Miquel 're -m . .. president del Sindiiest Agrfcole del Predi; En Prencese Fritura, delegat de la U. V. C., i En llamen Fuera,
th e leget dvi Sindient Agrteola de l'apio);
lun Pius Cuixart Ros, regidor, en represeintació de CAjnotament de Cuenetle;
Da Jcsep Estruch, presldent de la Enid
aterteola, i Eu leer, Resell, alcalde de
Clelida; En Lluts Estrada Casenovas,
alcalde de barri de Reatada Alta : N'Ano,
ui Donaste", elcalde de San Esteve Sesro
',trae: En ltninon Torras, delega/ de la
U. V. C. a Pobla de Ciar-amante En
Frenes: Lloberal, representant nIe l'Ajuntar:wat de Sant Andreu de la Parea
En Jueep Monteerrat leleteve, delegat del
Siudicat V. e ci., i En Josep Figueras
E.. It. ['balde iM Sant Llorenç d'H.:dona;
En Jatune Guix:1 i N'Aguat: Sagristä,
representants de l'Ajnntament ; En l'ere
Juliá Eacofet, representant del Simlieet
Agrfeola l'atabe, i En Vicens Maztl, delezat del Sindient V. C. M. de l'iera;
2:'Antoni linde, representan del Sindical V. C. M. a Ventana; Ftp. Marc Torrenta, dtelegat de la U. Y. C. i representant de Ealeelde d'alma ; En Sadurill
Vendrell, reprisentant del Sindical eraleda, i En Fuizent e i Mental, representant
de l'Ajutainent de liegós; En Rnmon Temilis, delt e cat del Sindical V. C. M. del
Car:er del Surte; Ea Jatune Sane Font,
alcalde i representaut de la Inlegaeiú
de la U. 0'. C. a Sent T'en' de L'obregat ; En Unís Mirabent, president del
Sindical Agrld.bla de Sant Boi de Idee
literal.
Comença ele pnrlamente En Eraneese
de la Canina Agrfeola d'Igualada TI qual, desures de ter atinades coneideracionst elle recluid crisi vinícola, epoient la cannamya n mpresa Per
la U. V. C. per vombuire ala 80.19 efectes, doni lectura a una expealei6 que res.
mentada entitat es prepone adreçar
prosideut del Catasen de ministres.
En FranceSe Sanaran/1 explica la finalitat de la eampanya de sanejament
del mereat i puja del preu del vi, estodiant les tres surtides que té aquest brin]
consum interior, i esporteen.,
fent resaltar que a Erarios, en moltes
0C:151009, termes Irren mes alt els vins destinats a la caldera q ue els
motiu pel quel no manquen alcohols
tales en aquel] pals, com sucuriria al nos.
tre rl es pogues desterrar la comPetenela
fraudulenta de Valoolidi industrial en
l'eneapolameat deis viras i llar Sr en
Peales i belenes.
Aenb rajar iC a Ealeohol industrial dentil.lat de rans, it a indispensable prohibir ndhue la sera fabricació, i quant
al preeedent de remulatatt produida en
Ilustre territori, cal un fort marge di t e'racial de l'impost respecte al vluic; pul',
cutre &tres muna el sucre es Coba abastanunt tiroteen Lar disposicions aranzelädes i fiscals.
dol de l'u-hin-id d'entitats
mies, dirigint-se a I'lletitut Agrleula ('s•
toll de Sant Isidre perque etaiereti llar
criteri amb retas«) al problema, en enmeló a que eoneorregue al Congres tle Sant
Sadurn de Noia, havenl isoladament solIlicitat del Govern faellitata per importar
Huir t/1111t.f0/11.1/1eió
asarme
alcohol inderial per encapçaler vino.
Acaba tlient ene en la campanya
presa, el Consell Directiu de la Unió no
duele:ara, seenr d'assolir una vietória si
comida suub l'ajut material i uioral
pals vitícola.
En Josep Marl subratlla l'especial sig.
nificatiö de l'ale a la contares de Martorell, pródissa OLI palessar Ilur prepararió agr;i ria, cuustruiut la seva destilleria
cooperativa.
Examinan la erial vitícola aotuul, estudiä especiaIwut ruin una de nurs causes l'impost de Tonsuras que grava ele
vins en entrar als Munielpio, implantat
per Decret que, segurament, no s'hauria
dictat al ele vinyaters haguessm
tat la neceseZria robesie; analitzä la be
iniproeedeneia de tal imposl.
aisf rost Pur repercußa 1 Ineidacies que
nelitablement graviten sobre el prontoton del calan, constItniat sic( metida un
estimul per a la falsifeate ld I adultera
eló deis brons.
Expl i eá Torra malgral el enea dany que
°cardona a rimara producid, entren con
siderables partielea de moresc i e,arrofee
est metieres „eme paear (tunal dreta aran'aireeis 1 no es destInen al tnoaiilr, %hm
que es dirlaelsen a lea deettlierles d'alcohol Industrie!; utilicant-se desales per
eompetir rentra.la produceló vitícola, tefe:nena-se Ilels dictaba.
Afirma q ue eje "vignerona" Can:esos

PR trehaven en nituaci6 an¡Mea, gira ene
Ibir energia i pereeverança ele ha Poetas els preve remuneradoru dat seu meren t.
111 reverend En .Tose.p Macla Rovila,
de la Cimbra Agrie-da de Sant Sadurnt
de Nota , Po `in dc reruul la contridIceit
en que es troben cuanta atribueixen lo
srisi a un caria de colilla ‚per quant
tleisant apart la iruposaibilitat de demos
trae-ho per menea d'estmlletMui-a, - esaminnt les dudes °Relata, reaulta force
interior als anys Date...en . o en gilt,„ 04 n
(Matean fou ben remunerada. No hi hu
tal erciM de rienda, rd que exiate.x es cut
asees de falsificació impune.
11i primer i capital prealem it de qui
tingui vi per v e ndre Ss cedirde a ores
relationat amb llar teist, no inicie, con'
aucceeix actualment; i per poder resoldrei, la unió de teta, per itameet de lola diaeordia o diferencia per a obselur fla

Combate durament l 'Ca l'aleobol ifl.
dustrial ais vins i begudes, .ptan Ilur natural sortida no Sa altra une V e r a motora de combustie i llurs anälegs.
En Patee Sintió remite( els narrainents
prominciats, Ilegitt despres I•23 conelnaions, idèntiques a lea dell mIting de 'leeCanto, que per aclaruaeiti ignatment alee
privaren.
Anuncià per al dia 11, a les gnatre
de la tarda, el prórim ade a Vilinn .,...a
Geltra.

PALAU DE LA
GENERALITAT
Despatx de lea Seccione en la
reunid del Consell Permanient
deis dies 7 i 8 de febrer denguany,

Carreteres, camina 1 pcnts
Continuarte deis Lreballs en
les obres que es reaatzen per administrada.
Aprovacie de la relamió valorada i certifitaciö ad:Pcional corresponents a l'expedient de revisió de preus del contrae4 de les
obres de nova construe.cle del
carel veinal de Masalcoreig' a la
carretera de Serds.
Aprovació deis expedients de
reviste de preus del contracte
proveiment de pedra destinada a
la- earretera de Sant Boy de Llabregat a La Llacuna, hm, 8 a 19;
del contracta de les obres de repareció del pont de Vernet sobre
el Segre.

Aprovació del projecte reformat del eamf veinal de l'estaeid
de Sant GaiiII al de Cervera a
Tora, per Freixanet, Montpalau,
Vergós i Montfalee. trossos primer i segon.
Aprovanie dels següents projectes, amb acord d'anunciar la
corresponent subhasta:
Proveiment de pedra arnb destinació a la carretera de Montesquiu a Berga, km. 29 a 39.
Proveiment de pedra destinat
al canal ale Navaretos a Talamanca, al cerní de Vacarisses a
restarte d'Olesa, i al cami d'Olost a la carretera .de Prats de
Llusaites a Sant Quirze de Besora.
Proveiment de pedra en gros,
destinada ala km• 3 a 5 de la
carretera da Gracia a Manree,a;
1 a 9700, secció primera de la
carretera de Cornellà a Fogäs de
Tordera, i 1 a 13 de la carretere
de Vilafranca i limit de la provincia en direcció Aguiló i ramal
a Torrelles de Fui'
Cultura
Regulació i citensiS del SJI'Vdi
de biblioteceries.
Aprovacie de les bailes pel
funcionair.ent de la Institució
Escolar d'Estudis Superiors,
creada per l'Assemblea de la
23/4
Mancomunitat e/1 sessió
de febrer de 192 1 , a l'objecte de
estudianá
de proporcionar als
de la Universitat i als estudiosos
en general que desitgin adquirir
coneixements capedais en un camp determinat de
la ciöneia, els mitjans indispensables per a la seva completa
formacitt-

e

Agrlotdtura

Trehalls de les Seccions d'Are
bres Fruiters, Tierra Campa, Viticultura i Enologia, Ramaderia
i Direceid.
Coneessie d'un curset de vuit
lliçons al Sindicat Agrícola del
Vondrell, sobre cultiu de la vinya,
arbres fruiters, ranta.deria i
ele suela! agraria.
Organitzaciö d'una campanya
de poda de )'olivera en diverses
comarques de Catalunya.
Celebració d'un eodalirs
bestiar porqui a Vieh 1 a Ripoll,
i de bestiar eavallar a l'Empordä.
Cooperar:la do la eampanya
contra rúa feaudulent d'alcohols
iiidustrials.
El "Butllett dele Mesures"
El surtan i corresponent a(
"Butlletf dels Mestres" del dia 1
de febrer da 1923. es 1 següent
Las fites 1 et control. — Peda.
gogiat Llibres catalans per a ins
tanta, per A. Martorell. — L'Es
'Jota unificada a Catalunya,
Vida Eseelar: Les cincies
ques a l'Escota, per G . Triginer.
Pluges a Catalunya duranj
restiu de 1922, per J. Pebrer.
Els assaigs de la Memoran:A,
tat: El método preventiu en Poni*
senyament de l'ortografla. —1,11e
bres.
Ruisbea.
4431- — •
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A Angora causen mal efecte les concessions fetes pel delegat
turc a Lausana

El Govern de Lituitnia
ordena als irregulars
que es retirin imme-

Els obrers de la Ruhr contra l'actitud
de resistència adoptada pels
funcionaris

Sembla que el tancament del port
d'iniciativa particular del comandant turc
Londres, 9.—Notícies d'origen britanic,
rebudes a Londres, procedents d'Augarl,
afirmen que les darreres concessions que
feu a Lausana Ismet-paixe, han causal
en general un vio descontent i especialment han provocas grans protestes de
tosa la premsa i d'una gran part des
menihres que constitueisen l'Assemblea
Nacional, realitzant-se una activa can:palita encaminada a aconseguir ranullció de les esmentades concessions.
Els elements exteemistes tenen el propósit d'oposar-se a qué siguin represes
les negociacions suara interrumpides a
Lau. ma —Hayas.

ta es pren per a evacuar la colónia britimiea d'Esmirna, que solament s'eleva
a uns dotze súbdits britànics que hi anaren pel seu compre i risc per a ocuparse dassumptes particulars.
En cas de necessitat, no hi hauria cap
dificultas per a evacuar-los.
Les autoritats navals abades a Esmirna obren en ph na armonio.
Es interessant fer constar que a llur
protesta davant els representants del Govern d'Angora sobre l'actitud turca re:pecte als vaixells de guerra estrangers„
s'ha mil el representant dels Estats
Units a Esmirna—Radio.

Londres. 9.—L'ultimàtum dirigit als
:sueca% aliats a Esmirna, coincidint amb
la marea illstnet- ?aixa de Lausana, its
consideras a Londres corn una maniobra
destinada a impressionar eis aliats. El
rae.ex passa amts la crida dels oficials
turcs a files. Es possible que riucident
d'Esmirna es degui a la iniciativa mal
aronsellada del comandant de la plaça
davant la noticia que les negociacions de
Lanrana estaven sospeses.
Aquesta és la versió que Adnan-bei
ha sostingut en una interviu concedida
a un representant del Daily Telegraph a
Constantineble:
"Aquest assumpte del Golf d'Esmirna—diu—no és seriós i quedará resolt
reolt aviat. No ppc fer una declaració
.oficial sobre la situaci
ó, per tal com els
• alts comissaris i jo estem discutint-la
n acueet mament, pecó no té gran ima
perLincia."
•
Ha afegit que el Reglzmcnt relatin a
l'entrada dels vaixells estrangers a E5gerna, que és una placa forra, havia estm comunicar a les potencies ja fa MéN
d'in mes, peró que aquestes no havieu
acusat retan.
En quant a la crida dels oficials tuses
e SC7Vel actiu, ha afirmar que no es
tracta de cap manera d'una crida a files.
solament per a pagar-los els sous.
• Es creo generalment que el comandant
Be la plata d'Esmirna será desautoritzat pee Angara.—Radic.

TORPEDINERS NORDAMERICANS CAP A ESMIRNA

11.A DECI310

DE.LS TURCS NO E3
INTSMACIO

•

Constantinoble, o—Els darrers incillenes d'Esmirna provoquen uns certs
cercles aliats gran apresió, encara que
fe els urdes autoritzats unes s'afirma
que la nata hincada als aliats respecte del port d'Esmirna no te de cap mas
beta el carácter d'una intimació, sinó
iolament d'una simple circular informant
ß tota ele Estats, àdhuc, els neutrals, de
` la decisió de l'Estat Major turc de pro: fallir ¡'estancia deis vaixells de més de
'toa, tones en alunes d'Esmirna, de conlornaitat al reglament maritim turc.—

Radio.
1MEIVERGIC4 ACTITUD DELS
ALIATS
' Constantinoble, 9.—E1 contralmirall bri
tlj tic, que arriba a bord del Cataltro al
dort d'Esmirna, ha visitas el cornandant
le la plaça.
:• S'assegura que l'esmentat contralmiInforme a la susdita autoritat dc
• sló de les potencies abades de no
Tecemeixer les restriccions imposadcs pel
vern de Mustafi Kcmal, relatives a
riccés als ports tures fins que es signi
'tletractat de pau.
Els ah cornissaris aliats a Constantinoblehan lliurat al representant del
evern d'Augora una noca nota exigint
ta derogació de l'ordre de retirada deis
vaixells de guerra estrangers fondejats
• alguna de Turquia.—Havas,

REPRESENTANT DELS ESZfATS UNITS S'UNEIX A LA PROTESTA DELS ALIATS
Londres, 9.—Cap disposició

Conferència d'En
Marceh Domingo
a l'Ateneu Enciclopédic Popular
Ahir, a les deu de la vetlla,

Marceli Domingo doti ä al

sud

kl' actes de l'Atentan Eneiclophdio
/popular lidas .eva anunciada confferenzia que forrna part del (alele que ha organitzut l'esmentat

Ateneu.
• Comemaa l'orador dient que les
'enes fore n s imperants a Catalnatya són el nacionalisme 1 el sinIdicalisme. La conferncia que
'Començo, diu, anirä dirigida a
restudi del nacionalismo. Co,nença el siu estudi considera:1t
• desenrotllament de la Solidaitat i rörhita distinta que en
/ esfer-se han seguit els frag-,
rhents que la formaven. Després
jtle la Solidaritat, diu, els homes
islaan distanciat, actuant els uns
jrnirant de desfer Espanya, els ala
Itres de reeonetrufi • -la 1 altres noOant-la.

Dtu que l'Estat espanyol, nis
pote s mort, sind, a mis a mis,

Constantinoble, 9. — Els periódics
anuncien que diversos torpediners nordamericans han abandonas el port amb
&así a Esmirna —Radio.
L'EVA,ZUACIO D'ESMIRNA PER
LA COLONIA FFIXNCEtA
Constantinoble, q —L'evacuació de la
colónia francesa d'Esmirna , que hav:a
consumar, ha estat interrompuda per ordre superior.—Radio.

ELS Tuncs- HAN TANCAT ELS
PORTS D'ESMIRNA I D'ISMiDT
Constantinoble, 9.—Els sures han sanear els ports d'Esmirna i amb
un doble cordó de mines.
L'entrada en els esmentats ports es fa
impossible sense l'ajut dels practice.
Els turcs shan negar a concedir an
pràctic al vaixell francés Pierre
qual per aquesta causa no ha negus entrar al port—Radia.
ES PERNIETRA LA PERMANENCIA DZ. VAIXELLS AL PORT
D'ESMNA AfiENTRE DURIN
LES NEGOCIACIONS
Constantinoble, 9.—El comandant dels
vaixells de guerra aliats fondejats en el
part d'Esmirna, ha arribar a un acord
amb les antoritats surques.
Es penetró la permanencia dels esmentats vaixells mentre no hagin terminar les negóciacions que s'entaularan per
la via diplomatica.—R-

ISNIET-PARCA CAP A ESMIRNA
Constantinelle, 9.— Ismet Paixa ha
arribar avul a aquesta cintas, dirigintse immediatament a Esmiena.—Rado.
L'APABAIXADOR DE FRANÇA A
LONDRES 1 LA S:TUACIO A ES-

m:RNA
Londres, 9.—L'Ainhaixador de Eranea a Londres, M. de Saint Aulaire, ha
estas aquest mati al ministeri d'A fers
estrangers on ha celebrat una llarga
valfcrencia sobre la qüestió d'Orient i
en especial sobre la situació a Esmirna.
Les noticies que es tenien aqueas matí en el ministeri d'Afers estrangers
sobre la Miestió d'Esmirna eren mes
optimistes.—Radio.

ELS TURCS CONTRA LA INFLUENCIA FRANCESA A CtLICIA
Alep, 9.—El procedir de les autoris
tats Surques acaba d'obligar a marcar
a tres de les més importants institucions
que representaven a Cilícia la tradició
francesa. A Mersina, e, Col.legi francés de Caputxins i l'Escota de les Germanesca sitan vist obligats a terminar
Ilur ensenyança, a causa de les venacions de tota mena que els infligien els
litres a pretext d'obligar-los ensenyar en
'lengua turca o de fer controlar liar
ensenyança per inspectors Sures. A Merviva i a Mana, el Banc francés de Síria ha hagut de tencar les portes.
Pot dir-se que tant des del punt de
vista escolar com del financier, aquestes

erarrompuf, perepre el poble no ha
tingut :.• oratge per a enterrar-lo.

1 un problema tan delicat com és
el de la llibertat rolaleetiva deis
ratalans no is pot fiar a les masses d'un estat en descomposicI6.
L'obliga-ció dota lliberals, continua, no és la d'eshotzar Espanya, sitió la de canviar restat
vell per tan de samt, rapacitat per
a re s oldre els proldemes que ara
fan trontollar Espanya.
Culpa els ronservadors de la
sulisistén ala ole la hei de jurisdireions.
Es declara separatista de l'estat espanyol i de la nació quieta
i callada, perä. el (hure deis Ifihernie, din, 451 solidaritzar-se
amb els que mis enllis de l'Ebro
lambé tienten els dolors de l'opressió i de la ineaparifat dels
política de Par q uet t'égira.
Ditt que Calalunya es deseo
neguda ras mulle dels Pirinons 1
incompresa mie s enllit de l'Ehre; la feina dels iliberal 5 As,
dones, fer conbixer Catalunya n1
món i fer-la germana (lela que,
no issent latelanst, també gemeguen les ineptituls de l'estat actual.
Vol justificar aquesta actitud
dient que Irlanda ha obtingut, en
pro de la seva llibertat, molt mis
de la propaganda per Anglaterra

diatament
París, 9.—La situació es presenta avui
mes favorable, pel que toca a la qüestió de Mema
El Govern lituà s'esforea per contes,lar d'una manera satisfactória als desigs
manifestats pels aliats.
L'ultimar:1m dels aliats, que finia
avui al migdia, sera probablement prorrogas per espai de quaranta vuit boro
mes.—Havas.
Mema, 9.—El Govern lituà ha publicat un decret obligant als súbdits de
Lituania que han passat al territori de
l'eme' a que tornin al lita sota la pena de severes sanciras.
El termini donar pel Govern de Kovno per al retorta dels irregulars de Memel a Lituania, acaba avui.—Havas.
A DEMANAR AUXILI? :: MR.
COSGRAVE A LONDRES
Londres, 9.—EI president de l'Estat
!hure d'Irlanda a Londres ha celebres
amb onard Laso una entrevista que ha
durat dues llores.
L'Evening Standard din que el senyor
Cosgrave ha anal a Londres a demanar
a henar Lave que ii concedeixi trepes
per a aidar a la pacificació d'Irlanda,
puix les que disposa el Govern de l'Estat 'hure no són suficients.
Aquesta vista de Cosgrave ha causas
gran impressió entre els sinfeiners, els
quals han protestas enèrgicament,—Radio.

desaparicions borren el darrer vestigi
de la influencia secular execida per
França a Cilicia.—Radio.

DEOLARACIONS OPTIMISTES
DE TXITXERIN SOBRE ELS
AFERS DE LAUSANA I LA RUHR
Berlín, 9.—Txitxerin conferencie ahir
amb el ministre d'Afers estrangers del
Reich.

Interrogas despees, contest à que era
molt posad:de que s'estigués en vigílies
de La conclusió duna pau separada en.
trc Anglaterra i Turquia.
Digné també que la confirencia
baria terminal, com suposen alguna,
amb la ruptura de les negnciacions, sitió eme ha entrar en una noca fase de
converses diplomatiques, de Govern a
Govern.
la situació dels turcs, des del peal
de vista diplomatic—digué—és excellent i sus supensi6 de les sessions no
significa en cap manera la represa de
la guerra.
Per últim i pel que fa a la qüestió
de la Ruhr, Txitxerin declare que cecea
possible que s'arribará, en darrer terne
a una inteLligencia directa entre Franca i Alemanya.—liavas.
EL CARVI DE PRESONERS

TURCS I GRECS
Constantinoble, 9.—As-ui comencara el
canvi dels presoners civils times i grecs.
El primer comboi de turcs sortirà dissabte d'El Piren amb destí a Esmirna,
on sera canviat per ano presoners grecs.
Es calcula que les operacions hauran
terminal dintre de (marre setrnanes.
Uns set mil jresoners civils tures de
la Tracia oriental han estar alliberats
ja pels grees.—Radio.
EL COMISSARI BRITANIC A
NI ESSOPOTA I A
Londres, 9.—Segons el "Daily Express", sir Percy Scott es proposa regressar a Mesopotarnia la sennana entrant.
Fn el seis viatge. que terminara en
arropa, espera emportar-se un nou centrarte d'arrendament de terrenys per a
ocupació británica a Mesopoemia.—
Hayas.

i per tot el lain que por la sang
sesada pels carrers de Cork i Dublin.
Diu que el ras d'Irlanda no 6s
semblant a .mh el de Catalunya,
sitió, en rerta manera, oposat.
A Irlanda, el moviment nacionalista l'han portat les classes mitges i les populars, 'neutro que el
nacionalismo a Catalunya l'han
arrosegat les classes mitges i les
altes. El nacionalismo irlandés,
diu, té per enensic raristrieräcia
i el entalfs esIft en pugna, afirma,
mol) robrerisme.
I d'aquest tnonopoli en culpa
als polftics Unierais, que no haut

tingut estratigia ni oportunitat
en actuar convenientment per a
fer que (a l nacionaliame no fo9
un privilegi de les classes elles.
Es (Id que els catalans den',
guin tot interés al problema del
Marroa defugint-lo com un afer
estranger.
Afirma 'que per a una Cateto•
nova s'imposa una reforma
religiosa, 1 din que pressent que
si per a aquesta reforma religiosa fos imprescindible a la sub
misiö do l'església a l'Estat, probablement els nacionalistes con-.
servadors s'aterolrfen a Espanya.
-Acaba dient que abans que catalana hem d'ésser humans,

ha quedat tancat el cordó duaner franets per la
banda de la frontera anib la zona anglesa
Dusseldorff, 9.—En els tercies obren
augmenta diariament el descontent contra els funcionaria que s'han declaras
o tracten de declarar-se en vaga, sense
terne en compte els perjudicis que aixó
ocasionarla a la psblació.
•
Circula el runice que alguns Sindicats obrera han adreçat un ultim:atum
als ferroviaris ordenant-los la represa
immed:ata del treball.
El repartiment de fons ele rImperi
destinats a socórrer els perjudicats
la coxa de la Ruhr, es ve efectuant
en mig d'una gran desconfiança per
part dels obrera, els quals temen que
aquest diner serveixi nomes per alentar
la resistencia i subvencionar els e mpleats vaguistes.
Les autoritats alemanyes han reptes
una campanya activíssitna centra eta
menjars que es distribueixen als necessitats per les cuines ambulants dels regiments i els agents de la policia prohibeixen roe s'apropin a rebre-les les dones i els nois.—Havas.
• ••
Dusseldorf, 9.—Els franceses ocuparen ahir l'estació de Lemmet amb la
qual cosa es trova sota el control francés la darrera via fèrria que condueix
a la zona anglesa a la regió ocupada.
Els francesos ocupen ara toses les limes alemanyes des de la frontera holandesa dins a la frontera alsaciana. L'ecupació de Lemmet, de Wermelsleirchen
i d'Oberrath els permet rodejar Rhenania amb un cordó duaner sense obligar als anglesos a sortir de Ilur actitud
d'observadors.
Acuesta informació deu relacionar-se
amb la del corre s pon eal del "Times" a
Essen, egons la qual les autoritats fran
çesei; acaben de prenden una decisió
respecte del transport eventual de carbó
de la Rhur a Franca i Bélgica a través de la zona británica.
Per altea part, els franceses han ocupar Hausen, a la linia de Leinmet a El herirla! . De més a mes s'han apoderas
de la Central telegrafica de Kaiserlau
—Radio,
-teo

NOVES DUANIFS OCUPADES
Du s reldorff, 9 —han estat ocupades
pels franceses les oficines de les sitiares de
de Duisburg, Ruhrort, Hamhorn i
Ifettingan.—Havas.

del president rtbert ala habitante de la
Ruhr als territorio ocupats.—linvas.
LA T. 3. F. A LA ntain
DerlIn, 9.—Amb mitin de la negativa
del personal de Correos, Teléfona i Telegrare a Murar les !Mies n les autoritala
nl'oeupaciö, aquestes han procedit a la instatlaeió de nombrosos Bolles de telegrafia vense fha.—Liaras .
LA LLEI DE RESISTENCIA CONTRA ELS FRANCESOS
Flerifn, 9.—La Llei de P,sisternia con
ten eta francesas aprovada pel Reichstag
ronredeix al preairlent Ebert facultara per
prendre mesures eanceiale, prineipalment
en ti que es refereix a la residencia debe
ie.tranzers, els quals malean esser expulsota d'Alernanya per una ordre presiden<tina—Radio.

RETORN A LTRESALL
Ludwidshagen, 9.—Els obrers ferroviaris han tornat al treball.
Cae freno de carbó dz cok i tres de
carbó han sortit amb direcció a França
i Bélgica.
Les rescloses del Canal del Rhin i de
l'Heme han estat posats co estar de
continuar prestant servei, pels franceses.
Continuen realitzant-se acres de nabotalge sobre les líales telefóniques, per
la qual cosa ha estas detingut el director de Correus, Ratinger, a consecuencia
d'haver aparegut tallats set circuits.—
Hayas.
L'ADAPTACIO DELS SOUS A LA
DEPRECIACIO DEL MARC
Berlín, 9 —Sta pegue arribar a tan
arord en les negociarlos:a entre el Gorern
i cla fnneronaris piiblies en eo que es
re'
tercie a radeptneió dels Bous a la démeenrió del mare.—Ilavaa.
EL PREU D'UNA TONA DE CAR
00 A ALENSANYA
Peseta, 9.-172 recia de 'a tona de metal gras de la Ruhr s'ha cloral de 68,400
mars a 1M,130 mares—Has-as.
LES TARIFA
ALEMANYA

A

FERROVIARIO FRANCESOS CAP
A LA RUHR
París, 9.-e-Un destacament de ano a
fcrroviaris' voluntaris trets del personal de les carees franceses, s'ortira
avui cap a Rhenania i la Ruhr. — Radio.

'tarifa. 9. — Les tarifes ferroviAries per a viatgars i mercadoraes van a ésser considerablement
augmentades.
Les tarifes per a viatgers seran augmentades en un cent per
cent des thai dia primer de marc
vinent, i les tarifes per a mercaderies en un cent_per cent, tarn
htl del del 15 de — Hayas.

TREVERIS, MAGUNCIA I COLONIA

NOVES CONVERSES FRANCOBELGUES

Dusseldorff, 9—La vaga é g general

Brusel.les, 9.—El ministre francés If.
Le Trocquer, que ha arribas as-ui, ha
conferenciat ara!) el president del Consell, IP. Thennis, i amb el ministre d'Afers, M, Jaspar, tractant de rorganització deis transports a la Ruhr, de l'expiosació dels hoscos de domini públie alemanys, i d'importants vendes de fustes
d'aquests hoscos a la zona ocupada pels
Ligues.
Els ministres belgues sortiran acuesta
nit amb M. Le Trocquer cap a Paris per
a conferenciar amb M. Pa.ineare —11ava5.

LA VAGA A

en els ferrocarrils de les direecions

Treveris, Maguncia i Colónia; malgrat
aixó esta assegurat pels franceses el
pos dels tren internacionals, .com tumbé
el transport de viatgers de Magúncia,
per cinc trens diaris en tots dos sentits.—Radio.
LA SITUACIO MILLORA A ESSEN
Berlín, 9.—En un telegrama rebut per
l'Agencia Wolff s'anuncia que la situació ferroviaria ha millorat sensiblement
en el districte d'Essen.—Havas.

MANIFESTANTS A LA PRESO
Magnni . !a, 0,—IIon estat condemnata
a penes d'entre vais i quince diez de proen correccional set siete de quince a
vint (my,* que en la manifestació haziida
a favor de Th3sseu es distingiren per llur
aetitud tumultivisa.—Ilavas.
Berlín, 9. — Leo autoritats franceses
han prohiba da eireulueiG de la proclama

que no

hem de sentir el naciona-,
lisme català per Catalunya sola,

sin() pi a r a tota

las

humanitat.

Crónica Social
PROCESSAMENTS
El jutjat del Sud, secretaria del senyor Valla, que instrueix la sumaria
per tiroteig esdevingut a la carretera
del Morros e/ da de renterrament de
l'obrer Felip Giménez, ha dictar auto de
processatnent i presó, amb fiança de
diles mil pessetes a cada un, contra Serail Eigneres Nogués, Manuel Moreno
Claveria i Reinen Guasque Annela, els
quals van quedar en Ilibertat per has-er
donat la fiança que seis exigia.
EN LLIBERTAT
Pel jutjat de Manresa ha e''Stat decretada la 'libertar de Joan Pladevila,
anomenat "Joan de la Manta", el qual
va ésser detingut per la pollea suposant-lo complicas en ratemptat que tau
víctima N'Angel Pestanya la tarda clel
25 d'agost de rany passat.
VAGA
Alije van declarar-se en vaga els
ohrers de la fht-ka de lilas tornejats
del senyor Joan Pelegrí,
LA COMISSIO MIXTA DEL

TREBALL
En la temió celebrada per la Coruis-

LA PREMSA ALIADA DAVANT
LA RESISTENCIA
Paris, 9. — Els periddirs, dosprés de fer cansar novament gas:
el Govern del Refets no retrocedeix davant cap procediment per

invitar a la resisténcia a la població de la Ruhr i provocar artes de sabotatge, per tal de po-

sió Mixta del Trehall en el Comerç d'aquesta ciutat, es van resoldre algurics
propostes del Comises paritaris en reclamacions de dependents contra els neun
respectius patrons i altres recursos de
revisió contra falls de la mateixa Comissió Mixta.
Seguidament, despees d'un detingut
estudi, foren aprovats els pressupostoe
de la Corporació per al próxim any
económic 1923-1924.
Passaren a estudi de les Ponena'es
especials corresponents, algunes proposicions, entre elles, les segilents:
Play d'avis en cas d'acomiadament
immotivat d'un deperal:nt; regulació
rhorari de les confiteries; creació d'uaa
borsa de treball mercantil.
La representació paseanai donet asan.
te d'haver-se celebrar aquella tatla
el Foment del Treball una
reunió dels representants de totes les
Societats Económiques d'apuesta ri das,
nmb els vocals patrona :lela Con-iies
Paritaria i Comissió hfixta, havsnt-se
acordat remetre el temiett telegrama.
"Excm. Sr. Ministre Treball. :Stadrid—Retinides Foment Tre'rd Nacional, Entitats Económiquem amb el; Vocals patrona Comissió Mixta del Tseball en el Comerç i posat ma..des' ren
aquests l'actitud riels Voca:s den tdents
de la mateixa, es complauen a pesas
en coneixement ile ß, lt peri'eatia
unanituitat dels renal:3 sobe: conveniencia que subsisteixi anth la sera maxima

Es gestiona la Capit,
lació de soldats i caps
rebels amb armes i
municions
Dublín, 9.—En virtut de les deja.,
cions del general Mulcaby, coacezt
l'amnistia per als rebels que es raz.
deixin amb armes i municions,
sos irregulars s'han p resentat depak,
les armes i signant la deciraació
Govern, tornant despees als séus a;e.
cilis.—flavas.
Dublín, 9.—Han estat ajornades
avui les execucions que havien de
se ahir. La causa de l'ajornat
per haver ?se compromés, per escrit
sarta la seva signatura, el sots-cap efEs,
tat Mujer Liamdesay a acensegtúr
immediata capitulació, amb artne.s i
Meras,. dels solrlats rebele. També
tara de fer el mateix amb eh caps,
ter ells De Valera.—Havas,
GRAN NOMBRE D 'IRREGULAR3
ES PRESENTEN I LLIUREß
LLURS ARMES
Dublín, 9—Gran nombre d'irrega.¡.,
s'han presentat als quarters de Kee
funk, al Nerd de Cork i han lava
armes i munlcions. De mes a
signas la decVació governar
despees sen han anal a les otees Ilssa
El general Muleahy havia pelen
declaració roncedint una anaaistia de al
dies a toses les persones artmule os
Ira el Govern, concedint-fos el
temps de lliurar linea armes a les sea
ratats de les ferres naeionah.—Rafn
HAN FRACASSAT LES CEE.

TIONS : : CONTINUEN Ell
ATEMPTATS A OUBLIN

9.—Les gestiona human
realitzades pel cap relate? Desay, que ehe
via caracteritzat sempre per La sera
transigencia, no han donas el reata
que s'esperava, puix ein rebels so so.
len entrar en raons i contilatit. Ititzant atemptats.
El senyor De Valera es manié tapfi
intransigcnt—Radio,

sar obstantes als aliats a t'e.
mentada conca, estimen que la
persisténcia en aquesta acht tad
ha de portar fatalment can a
conseqüencia en data molt
xima l'aplicació de noves i tan
importants Mesures coereitives.
Tarnbi el periòdic anees 'be
ning N2tvs", ocupant- se d'emes.
ta actitud, diu que si el eanxlex
Cuino persisbaix en ella els fezcesos seran segurament els ate
disposin del darrer triomf
que, ädhue imposant davalt
aquests fets t..3 mes severes san.
cions, es vduran sempre retareals per l'opinió dels aliats
llur totalitat.—Havas.
ELS EE. UU. HAURIEN PROCE.
DIT EL MATEIX QUE Falle
EN L'OCUPACIO DE LA RUM
París, 9. — Tele grafien de= de
Nova York als periódica que el
senador per Pensftvänia,
Raed, ha adreçat una carta
E"Alianca francesa", de tien
York , en la qual, entre aPres ce,
ses diu que dia per dia augments
a América el nombra de pertenes que estimen que posats e:s
I .Istats Units n les mateixes eircumstäncies en què Trarca
troba, hanrien procedit eons Fra2
pel que fa a l'ocupacid de%
ronca de /a fluhr —lIavt.;.
EL CONSELL DE MINISTRES

ANGLES
Londres, 9.—E1 Consell ie miaisto
s'ha reunir aquest mati, oca:apané-se de
situació a la Ruhr i ele la qiiesó
de trens francesas per la zona d'auffr
ció britänica.—Radio,

autoritat dit orgalisme, tus rarecati
per a la pau social en els múlt i plo g'
blemes del treball.
El saluda respecta°, 'me te Ile:11.'"6
Sert, presiden Fomento Tre*ail Nadc"
nal."
ELS II'lTELUS
La Societat d'Hotelera i Sirmlars
Catalueya, ha acordat:
't.—Protestar davant e , ; Peden 70'
bits ter l'imposi c.vagerat i ¡mar, si
que flagell; els viatg re trama-reine.
la (mal cosa perjudica eh hotelera.
IL—Derna ar a mete ks Caa,:sta
comercials i industria l, my, taele'!
són perjudicades. per
e's iroitm i
laborin eis la campana-a .1 'ir ' ti,
farà per abolir aquest imrest
III.—Cridar roainió ter mitja ee
Premsa, p'rruè els ajudi i drfetei.
ASSEM Ll LEA GENER'
El Sindicar Lliure de Producto
mies celebrará assemblea general degj!
diumenge, a dos quarts d'olize del raa4
al Centre de Sindicats Lliures del c't1"
rer de Guardia.
UN MANIFEST
Ha aparegut ten manifest del Sil&
cas Lliure de les Arts Grafique s, dematute a tots els séus compait's
se sindiquin.
PER A L'INDULT D'EN VE3',

DAGUER
L'Arenen Nacionalista Verdagte
trames el segitent telegrama IttreP'5111

olss a bte 10 de f c brer de 1023
.„„......---

LA PUBLICITA't

CONFER-ENC1ES
D'ESPANYA
ales

El plet de Cata'.unya
r
'

lisr`

.

Un anide d'En Ber-

gamin
senyor Pergamin, (11 un
que pabliea a "El Imparcial", s'o, (asa M•I prealeana català i fa avit• ent aria
a regionalismo pogue e s/asedar !a sera
aparen( unitat nientre els hornee imporbias de la Higa actuasen i mantenien
regate a - mamut aquí tosa Aja aepararbs
i no essent tan expressius en llur afeaesesnyolista quan actuasen a Barcelona.
Cirennes tandes que no han (refiere en
.11/ealut conegudet, i a les guata Fue pogut eme-Creer mona diversos motius, sea.
tia/Wats o de conveniéncia. han fet sue
as impacienta no es continguin i que brelli la divisió en el regionalisme antit• de
la Liga, enlairant un grita, nu,s o menys
pomares o hila: tetara. amb el nata eastei cii Catalana. la bandera separatista, l'asairada o ettralngut del quid, no amagar,
' eansIsteix a obtenir. de gres o per foro,
gl ret-oneixement de la Natiú Catalana,
seserana i indepcu.lent.
flan quedat, dnnes, perfeetament alefi.
, sas de, prodatiments que al mateix fi
ceedoeixen , la qual osan no ha d'asser
• per a la resta del país ignorada : el dadels que, renunciant a
gast grup, i
; y:ole/mies' de proeediment i d'actuada, no
rae>
de principia o per consabern si per
servan-wat d'impotenria, van a la (ronques' ta de concessions per l'Estat espanyol
atergades en un prestes d'evolució pací« 5ca. asase perjudici de mantenir sempre
passibilitar d'un cuasi de conducta,
re rI tle la tnenaça candjuvi a l'obteneia
•de aura propósito, fina arribar a no sabem quina limita ja que sind mai fou con. emtat de masera que representes una garantia per a l'esdeveniñor.
Entre un i altre sistema pot esser el
raen menys perillas, pera aegurarnear
tanga creara que un perill desaparegui
remué s'allansi moment en qué pu-sal sargir, i tal segada sigui preferible
la freninesa. que res te que veme amb
:einisme, a la moderada sentencia, que
•
I paria arribar a la hipoeresia.
, ;Phi partidario d'un i altre procediment
, tasen idéntista actuada en tots aquello
punto eanerets que poden determinar aller« ayentelst o /separas-la : entre Catalunya i
I la restas de la micha Per. Idea. amb
aprofiten uns i nitres l'escala per
.11es:ranear la histdria i fingir tiranies 1
apressions.
En la qatslia eandent d'arar de ras
la, !a llengua catalana. hi ha un exemple
«cid que vine dient. Ninzú s'emosa al ,en
lb, que ret es incompatible antb lila d'un
t' aberna nacional, oficial, que sersei n per
oir toses les regions.
Aregeis que el que palpita en el fona
1:emitida absurda d'in/posar als altres
' .`ts d'una Mengua que respecta encara
'ife no reneix.
'Toles arce-les i moltes esageracinna
laA que podr1,-rn exposar serveixen per
.erplitar la situada de fet que te en Eactaglitat l'antanenat problema catalä.
Ilatirem «(examinar despres. en orara: sraxima. lea exesterasions 'lela cezt:af., " que en tot creuen Veure perills per
1:s mtitat readmita. i desprea concretaran igualment apartades d'unes
Isass ex:mermas.,"
resmini s lre

La qüestió del Marroc

En Berenguer i el mi: lustre de la Guerra
s•neral Berenguer ha visitat aval
1-tre de la Guerra, per a express eu desig que aquest sia el qui
d a ss • :tzi lavant l'opinió les inexactiastneades de tst fonament, atriLatea si primer , en relució amb els
ar.e,
pr.,p4,its de qualsevulla alisa
D:7, • .7.
E:

r'

e s neral, que viu en total apartatota actitud amh la qual ell
:i res que veure, mimes s'ocu; reparar a sotmetre al tribunal
at Ite justificació que amb an-

de l'imlult de Lluis Verda-

Consell ministres, ministre
are tirada i Justicia. Ma. 1 Nacionalista Verdaguer
e : essia i s'adhereix a la pe• Eluis Verdaguer.
Salellas ; secretan,
F.

el

• , t :e d'Ohrers i Empleats mu-

trames el segiient
• t Conaell i ministre Gracia
d'Obrers i Em',Iment, soLlicita indult
.; s. Joan Bta. Atelier (a)
mtipla amnistia per a teas
•mts delictes politics, social,
.1. Aguade, ares : Jeta; Josep
...eres, secretad."
-----••n••n••••••-••

Ateneu Etnpordanés
ina ugural

de curs : Confed'Eugeni d'Ors

A mt passada, a les deu.
E inpurdanes celehrit la seva
b.efo ri . nria inaugural, que ana-

lICo

Va a eluree de l'Eugeni d'Ors,
tr actant
el tema "La, sardana i

Ocupava la presidencia el
. conf
ereneiant i la Junta directivs
: de l'A teneu Empordanés,

ments complementaria 1 auxlliars,
Fa notar que a l'expedient Picasso es diu que a Annual hi havia mes de 300.000 dispars de fusella i muts de 1.000 de can6, ess.mt a més 'de tots sabut que en
-fugir les tropa d'Annual, pel
cana( es trobaren amb una colunina de municiamant que arribara de Bentreb.
Tambd fa notar que a Yebala
liudaren contra 2.000 harquenys
FERRER
uns 6.557 regulars, 3.321 de poUn redactor de l'Agancia FebuS ha lis/1a ; 2.500 del terç, altres forres
celebras un interviu amb lalt comissad'ajut espanyoles, amb abundori listen senyor López Ferrer, en el qual ses bateries i quasi tot el
aquest diu cl següent:
•
sanitari i automobilfstic en—No he celebrat abans cap entrevis- viel a la zona.
ta amh el ministre dEstat, per estar un
Dedueix de tot això que l'exanxic mdalt.
eit tenia elements més que soAvui he' relsut la visita del cap del brats per fer cara a
totes les
Gabinet (Halo/mine, qua per enecarree contingencia.
pe
del senynr Alba, m'ha dit que meEL COMUNICAT D'ANIT
y a al seu despatx oi,ecjal aquesta tar--ra
Zona oriental. — A les cinc de
da.
la tarda (Fallir un petit grup
Ara acabo d'arribar.
enernde féu alguns dispara sobre
L'entrevista ha estat un xic extensa
la platja del Penyal de Vélez, ai he donas compte al ministre de les
meves impressions sob r e l'actual sauna sea contestat an igual forma;
sense novetat.
dó.
A Madrugada fati ferit greaDIARI DENUNCIAT
reent per l'enemic el legionari
Ha estat denunciat el diari, de Vigo,
Santos Martínez. que estava
Galicia, per la publicació d'un article reservei nocturn al campament ;le
lacionas amb recents assumptes del MarDriz.
rae.
Ahir se Vil conboi a les posiLA PROVISSIO DE L'ALTA CO-, cions do Tegunza, Axdir-Azne,
Atan Nador, Beniuliset i Sidi MeMISSAR1A
ratet Izuma, sense novetat.
Per a dos quarts de quatre tenia anunDes de la posició Danidard
cias l'Alcala Zamora el comissari caten
sentiren trets en el camp enedel Marroc.
mic, observant després que un
La conferéncia celebrada ha revestir
nioro amagava un objecte a un
gran interés i es va interrompre abatas
de les cinc perquè el ministre de la Guer- barranc proper, que resultä ésser
un fusell remigton que recolli ra assistis al Consell.
La presencia a Madrid d'En López ren els soldats.
A causa del mal temps, no l'u
contribueix a qua es parli de nou del
Unen vols d'aviació.
tema del termini de la interinitat al MarZona occidental. — Sense noroePotser no s'abordi d'una manera fran- vetat.
ca aquest afer al Consell de la tarda,
EL CONSELL DE MINISTRES
peró no vol dir aixó que sigui dels que
PER NO PARLAC: DEL MARROC,
s'ajornaran per serme indefinit. Pel contrari, haurä de quedar resolt dintre un
S'HAN TRACTAT SOLS AS-.
brea termini, puix segons les persones
SUMPTES ADMINISTRATIUS
que tinguin prous elements de judici, la
A dos quarts de sis de la tarda sha!,
interinitat no pot perllongar-se per tot el
reunit els ministres a la Presidencia,
temps que calgui pel total 'restabliment
per celebrar l'anunciat Guisen.
d'En Villanueva. Caldrä. dones, per al
El duc d'Almodóvar del Valle ha manomenament d'alt comissari, sense espenifestat a l'entrada, que portava al Conrar a qua ett Villanueva co restableixi del
sell alguns e:sis:dieras de poca imtot, no per a la política a fer en la zona portancia.
del protectorat sino porque estan en susEl ministre de Fatnent ha confirmat
pens lotes les iniciatives.
que avui hada signat el Rei el Drena
En el Gosern hi ha el propósit de deprorrogant el del marques de Cortas',
signar alt comissari a Esn López Fersobre el regias danticips a les comp.,
rer. Peró pe r. a fer-ho hi ha una dificultat: és partidari de realitzar l'ope- nyies de ferrocarrils.
Ila afegit el senyor Gasset que si hanació sobre Alhucemas, ja que no 'creu
possible la implantacia del protectorat via temps, sotmetria als seas companys
mentre's no s'imposi l'autoritat d'Esp1- rassumpte de l'exportació de Ilenties.
En arribar al Comen el ininistre
nya als moros rebelo, lanim dels quals
ara impideix tot tracte o avinensa amb Finateaas lí han preguntar els periodistes
si portara l'assumpte reierent a les
els da Beniurriaguel.
plantilles del personal subaltern.
EL LLIS RE DEL VESCOMTE
—Aquest expedfent—ha contestar el
- D'EZA
senyor Pedregal—estä pendent fa alAiguns diario han començat a guno Consells. Es un assumpte que no
solament abarca diversos ministeris, sipublicar el pròleg del nou llibre
del vescomte d'Eza sobre la seva rió molts milions, uns dotze o tretze,
entrene amb el qual no cornptava el preresponsabi l litat en el desastre.
Fa un !non detallat resum dels sident quan se signä el Decret.
El senyor Silvela ha estat preguntat
elements de guerra que hi havia
sobre la provisió de l'Alta Comissaria
a les tres zones del Marroc i que
al Marroc, contestant que no en sabia
s'enviaren durant cl període del
res.
.
seu comandament.
—In ha molts candidats?—han preAquest foren: A Melilla 2.250
guntat
els periodistes.
terceroles, 40 ametralladores, 29
—Almenys, jo no sóc un d'ells—ha
milions de cartutxos, 50 peces
d'artilleria i més de 20.000 gra- contestat el ministre de Marina.
—Aleshores, no pot ésser nomenat?
nades; a Ceuta 6.160 fusells
—Jo no se una paraula d'aixó—ha
mailsers, 3.652 terceroles, 20
dit el senyor Silvela.—Repeteixo el que
ametralladores, 31 millions
cartutxos, 88 peces d'artilleria, deia en una Ara ocasió: no sé res.
En arribar el comte. de Romanones,
granades
ordinàries,
13.715
67.511 de metralla, 13.039 tren- ha preguntat ale periodistes:
—Hi han molts ministres dintre?
eadoras, 26.860 quilograms
—Si—han contestas els periodistes—;
pólvora, 22 camions automòbils
peró
manquen el d'Estat i el de Gueri 2 tractors; a Larraix 2.541 fura;
dos ministres de pes.
sells mailser, 500 remington,
—I quins dual—ha replicat el comte
1.100 tereeroles müser, 1.390 earabines, 26 ametralladores, 35 de Romanones.
milions i mig de cartutxos, 87.200
LA NOTA OFICIOSA
de pistola. 66 peces d'artilleria i
El Consell ha acabat a les nota doun total de dispar; de cana de nant-se del mateix aquesta nota oficio132.330, amb tota Olasse dula- 5a:

sia desitja, 1 ara paciencia espera, ele la
seva conducta, referent de la qual crea
el judici definitiu com el seu deure i
fins el sea dret.
El ministre ha mostrat al general Berenguer la seva satisfacció en veure que
aquest, malgrat la seva investidura de
senador, hagi entes, en correcta observancia de les practiques militars, el precepte que la regula, que é g d'acudir a la
publicitat per conduele oficial.
MANIFESTACIONS D'EN LOPEZ

EI Consell aprovä la inversió de
part del eredit per a les obres del mo
nument a les Corts de Cädiz.
Autoritzä «2 ministre de la Guerra per
e:erutar per gestia directa obres a logren° i Barcelona, i deternanä lee dileréta ice a qué han de quedar /maneaos ele
Indias/nos que fan servei en regular 1 panela a l'Afriert.
Tambe apenen l'expedient ile convessia
de la gran caen de Benefieènein a l'Enrie
Manta Morales, pel quid s'autoritza a
l'Ajuntament d'Aleoi per reearregar en
una décima les eontribusions ushanes i
industrials arnb destinaeia a l'abastiruent
d'alearas de dita poblada.
Ila quede enearregatt el ministre de roment d'adoptar mides retened/ a l'exportada de la Iluntia sobre la base que
tigni plenament ates el consunt nacional
qne no s'enearaixi per al mateix.
El ministre do la Guerra feu una detallada exposiciA del projecte de ISeial decret sobre ra, renrcanits.aeib de VEirtat
Majar Central sic l'exereit.
El Censen va estudiar detimendament
dit Reial deeret, que queda afirmad en la
aeva mejor part, per continuar el seu
examen al Consell que se celebrara el
dimarts m'Una.

AMPLIACIO DEL COMSELL
1, : interee del Consell d'ara/esta tarda
era en la forma en que havin d'acordar-se la provissia de l'Alta Cornismaria
el ?darme, coneixent-se antieipadament
Que al fer-ae la designada hada de sergin la disparitat de eriteri entre alguno
minist res.
La qaestió ha estat ajornada per a
un altre Consten, perqua. serene lea referèneies oficiosos En 'Apee Fi;erer no ha
visitas encara al tnarques d'Allmeemas
per tionnr-li (tomate de la sera :sean&
De Sien antuvi ja queda descartada la
posaibilitat gt,o unguést el Govern esperar la interinitat del earree amb la convalessencia d'En Villentleva. Aquesta sera llanta i el mateix tnalalt ha es/marea
que les actual, eireumetancies no permeten un llarg perllaugament en la proviene,
del carece.
L'Alcalà Zamora dóna tomate als ministres que el plet militar nascut aquests
dies, baria quedas satisfactoriament resolt i srmbla ésser que degurnent autoritzat, llevà importancia i trascendencia
a les reuniste, de determinan+ elements al
domicili del general Weyler.
Anuncia que a la tarda Ilavia visitat
En López Ferrer, amb el qual celebra
una conferencia de tres quarts d'hora.
Va versar, coas és de lógica suposició, sobre ets asstimptes de l'Alta Comissaria, i les mesares posades en practica darrerament en relació amb el rescat dels presoners 1 l'estat d'algunes sumarles que s'estan incoant a Melilla.
Aquesta part del Conscll esmcrsa hastant tenlas, perea:2 casi tots els ministres feren lis de la paraula.
Es despatxaren despees els expedients
als quals es refereix la nota oficiosa.
En Gasset parla amb molla extensió
de l'exportació del sobrant de les llenties
un cop proveit el mercar espanyol.

El problema militar

El document misteriós d'En Luca

Tena
"A 13 C" din que lii ha ministres que
sabea que el senstm Luce de Tena posaeei g un document que si l'Impuse publicar a'hauria produit una g/-asimilas&
crisi.
A...asegura que l'exercit volg ue aran. a
Alhuoduas i ii fou inmedit des de Madrid.

VISITA DE PARENTELA
El general Barban, les derlaraeions del
qual han estar molt comentades, ha estar
retan aquest malt en audians t a, acomasieses del capita generad de C a st ella la
Nona. pel Rei.
T sint a l'entrada com a la surtida no
han volgut fer els gener a ls cal, declara
explicar l'objes • te de la-da,nitrol
visita al Pahua.

—que jo vaig veure dansar la
El nosire amic Josep Maria Pi
na, que As una dansa de g,'rma.
sardana, ja fa molts anys, foil a nor ,una dansa franca, els hallai Sunyer, president de l'Ateneu
Cadequés, una tarda d'agost molt clors no hi volien als seus riEmpordan;,s, obrí l'acte. Digné:
pura, amb motiu d'una patita
Estaria ohligat a cedir immediavals ; aquelles mans que s'han
feste major. El mar era quitt, d'unir amb tothom negaren el
tament la paraula al mestre Euel cel era misteriós, noma el sol dret a dansar a uns /loma ger-.
geni «'Oree, per() ein cal, encara
donava alguna nota de colors mans seus.
que m'ab breus incas, dir-vos
quelcom da la tasca cultural que
disperses en el pul d'una noia o
Al costal. de la immortalitat 1
en la faixa N'emelg a d'un marirara enguany .P.Ateneu. Ami)
de la franquesa hi havia les paaquesta conferencia comenea
nen. Vaig sentir corn un nus rasitos sacrflegues, de tancament.
m'estrenyia el cor, i vaig copsar En aquella sardana hi havia Ca,
tanda que serà imtnediatainent
continuada per Salvador Albert
el sentit religiös de la nostra talunya i l'antagonia de Cataludansa, vaig copsar que es traca
fent la crítica de Prudenci Bernya, Imi havia d'una banda la lliLava d'un moviment quo s'insa bertat i de l'altra la ranefinia, la
trana, Josep 'Maria Roca, parcrivia amb calma a l'eternitat
Catalunya vera i la falsa, lestelant de Sibila de Fortià; Isern
a la immortalitat.
tica i el poble, la "sardana" i la
d'història empordanesa,
-De mica en mira el miracle es
"inquisici6". Jo pensava: "Inseni Pan i Sabater, (le l'ètica de la
fétt muts pur; el cant de Ila tenora sata! Sabeu que vol (lir "L'Orintellig?, ncia. En la nostra edicomeneä a entrar-me dins de les gil" ? Vol dird'exili de la indepentorial publicarem, (le moment,
perit. Aquella sardana era chodencia i de la Voluntad!"
obres • (le Víctor Catalä, Eusebi
rejada pele dansaires i 81 seu
El den antic que potscr mor 1
Coromines i C. Fages de Climent.
cant
m'arribava
confós
i
no
enel futur que potser neix, ens cri-.
Tambd començarem una tasca
tenia
U.
la
'letra.
den a gaudir tot l'encfs litúrgic
nova; intensificar la nostra obra
I Frederic Raliola, l'amic que do la dansa, de la sardana. I jo
de cultura empordanesa a l'Em3m
digné: die: "Tambd hi vull ésser, pera
eslava al meu costat,
pordä. Ara, sols em resta agrair
"Aquest cant ds tota la rivagilat que hi tina dret, l'espera m'ho
l'Eugeni d'Oras l'haver acceptat
exigeix. No em pregunten qui soc,
d'una part del poble ami) l'altea
(l'ocupar la riostra tribuna. Queni d'on vine. Demanar-ine res vol
part . Gadaquég eet14 Ilividit en
da obert el cicle de conferencies.
dir dubtar de la me ya Ilibertat".
dos partits. Abans hi havia el
Tot seguit (du ús de la paran-.
Aquest esperit religiös un dia
Casino, del qual en sortiren la
la le senyor Eugeni d'Ora. Semeitat dels socia per formar era la venjança i el terror, un
nyores senyors — comeneä.—
I'Orga; escoliteu bd et que can- ultra dia pronunciava per boca
Em cal agrair doblement a aqueo ten, diuen qu3 no volen a la rol, de Sant Pau: "Oportdt et hoerela casa el que m'hagi cridat per
ses esse", "Cal que . hi hngi he-,
llana a ningú del Casino."
inaugurar el cicle de conferenAllavors vaig veure els dos retges". Aquesta veritat filosóficies; vil: (al agrair-los per
ca Utn immensa, tala!, esplegjida,
La primera vegada-7-Corttipua esperits dela pobles. A la parda-

PREMSA ASSOCIADA
CORRESPONSALS
DE CATALUNYA
PALMA

Pel pilot Colomer -:- La possessió 6Jramar
;tacita telefónica balear
Comiat -:- D'un orina -:- El tenor
1-anbenthal
lea "rua" slel Passeig del llora ha estat desanimadlasima, a causa del temps

El Carnoctoltes

de,apaciblo.
— Isa Premsa publica una Iletra d'En
Jaume Amireu Puig, de Barcelona, P re

-/calznetsouiCrany
saereo Marítima Mallorquina que tuna
a la Cotupanyia "Zuricb" les dril mil
pessetes que Ilaira per donar-lea a la
infortunada mere del pilar aviador eatala mort victima de l'aceidrnt d'aviada
en la travessia Barielona-Palma, En Marmel Colonter, requerint-la amb presentar demanda jralicial.
El director de la Companyia Aérea
eunträta dient que la Campeas ta esta diem:estada a tornar aquella quantitat a la
Celn Pals a i a "Zurich" a cauvi que aquesta
inutilitzi et document existent entre totes data, quedant (les coses al seu peinadtiu estar i u resultes de les responaabilitata que hi putruin haver.
— Sama rettuit els alcaldes de la
illa amb Eobjecte d'adquirir les finques de
Miramar del Jifas-ni arxiduc sEAustria
Vals Salvador. per destinar-las a Parc
Regional, davant la Impossibilitat de poder-lo assolir de l'Estat
SI & nomenat una etlmissiA, carnposta
dels alcaldes de Val:den/osa, Deiä, Sanee
Palma per realitzar gestions a fi d'adquirir o garantitzar la perie, ta enso p evació d'aquelles flaquea necesearies per a
la cread° del Pare de Mirainar.
Pesares els reunas han tractat de la
tems v'ssitat d'implantar a Mallorca una
/rama general telefónica nomenant-se. una
lan aliSeliö que es posi en relatad amb l'Esta t.
— DI non alcalde, Portean Piren, ha
decretar cesaant el cap ele !a guardia urbana, Joan Comas, nomenant per substituir-lo a 1'M Josep Moya, !liberal.
— Ilan vetar detinguts En Vieens
Ruedes, el guarda jurat Barrnmeu
Mes i la Cera sogra, per erairrels comandita en el t'asterias esdeveniment «sirregad a la vila de La Pobla, on es trole',
mnrt el rie propietari Jaume l'aamell. El
dia que mor( aquest dariven sola a la
casa En atables i una minsona.
Lasaumpte es el tema de totes les converses a la pnblacia.
— S'ha embarcar el tenor alemany
Laubenthal, que cantara (lema al Liceu.
TORROELLA DE MONTGR1
Pregàries
FUthol
Diumenge passat, amb un elM de primavera i una grossa gustada, ea juga
un interrsant pastar entre el ilustre
primer equip i el Caseta, de Figurara, es.
anal batut aqueat per 4 gola a 0. El
poner del nostre, En Mitja, amb tot 1
debutar, fou infranquejable. Els altres
també estigueren superiora.
— Slan eomençat a la nostra parraquia les pi-e l:tarjes perqua plogui,
REUS
Atropells a perlodIstes
Perque es publica un settnannri humonene 1 nadonaliata titular "La Porra"
rahan mobilitzat eta guardes de la normanda panda urbana, que el diumenge
aliaren a idannes entitats Politiques
guntaat si es trobava allí el jo ve escrita'
tor En Salvador Torren i Eulatia. DiIlusa aliaren al despiste on treballa-el jase Gres Ferré i el feren anar als baixos
de la Casa de la Ciutat, on eatigue U149
de «tusa horca, al cap de les guata pregunta si tenia que estar-hi molt Semita
i aliaseis ii digueren que ja podia marear i aquest molí li han tornat a fer
perdre una hora, i encara no sap ara
el qué volen: pera crea q ue Co Per si te
alguna alter-venció amb el sußdit perladie,
—

Denunciant el fet a Ptélealde,
jutge i al governaslor aten pul/lisia :una
falla suplement de "IteptIldica" enajenas l'agressió de que fou ate-tima el
,ssenyor Joislana Borras per part de l'inspector de rondes municipal, fet del qual
ja viren donar compte oportunament.
Apresta maneijos contra la Prentsa
prometen donar /non
joc, dones sera-

fa necessària la contradicció
perque la veritat sigui fecunda.
La religió inquisitorial i la de
Sant Pau s'han mostrat a tots els
pobles. A Franca, des de Petat
mitjana, el Col.legi de Erario
s'ha oposat a la Sorbonne. A Alemanya lambe hi ha el sa yas el definidor, per un costal, i l'heretge
per l'altre; a Alemanya, els santa
han dit: "Aquests Goethe, aquests
Nietzche, els heretges, salven
l'honor del pala".
Sembla que la tasca d'examinar i fins d'aLludir a llatalunya,
f?o uts possible, perque hi abunda
un esperit dogmàtic, inquisitorial. Si exatninem la cultura catalana, veurem que a mida que
perdem l'heretgia aquesta cultura va denient.
HIs derrotista van fer una
obra crítica, que nosaltres mai
agrairem mina i els sena colateralporanis l'enderrocaren . P ermeteu - me que us faci una confessid.
Q uan es fundà l'Institut, un borne honorabiltssim, Pral de la Riba, no volia donar un lloc a Ponspru Fabra perquè deia que no era
prou catalanista. Pompeu Fabra
havia donat unes conterPncies a
l'Ateneu 13araelont, dient que
Barcelone era bil in güe 1 havia
fet des de la "Veu de Catalunya"
una tasca critica contra la )1'1-

bla que ela periodistes estan ja sensata
de deilarme atropellar impuuement.
— Ahir a migslia morí, quaai aobtadamant, pelleter sensor Josep
Seda Mallafre.
A la atea tartana i partieulmment
Rus filia En Josep i En Miquel Seira i
Paneles abs feru present Sí noatre condal
Ilaal sentir per tan dolorosa perdua.
SEU D'URGELL

EIs Pomells de doicntut
Mataras Popo/sida inexpliaable i
temätiea de eerte elemento que sentida
bocinen Tratar Maletas a tut el eontrari,
alean reorganimat els Pornels de Joventut d'aquesta eintat. Divendres fou repartida proftisnment non folla, reproduint
un anide de "l'ida Cristiana" en la qual
ala Ilegeix la bent • diecia
Sula Pare
1
/liarme del pare abat de Montserrat
en <>razia d'una testa pomellista.
Ditunenge els Pamelle de ralles "Urgellet Parir" i "Santa Maria d'Ur gen" celebraren una lluida festa relligiosa, la
qual consistf en una missn de eor,anii,
general al matt i en una (unció a la
Verge de Montserrat per la tarda; tata
dos acres es veieren malt eoneorregura,
Ilaint moltes de les pomellistes la gentil
ealmtreta blanda
Sisa nomenat coneeller d'aqueas,/ pomella al senyor rector 'raqueara parróquina, reverend Eduard Carnpi i en eón
presidentes les entusiaates damisel.les
Margarida Nfoline i Joana Sol&
— Lea «cap tara "Unió Urgellenca" i
"Foment Urzellene" han celebrar animan/
baila de Cansaval. Sembla. pe's preparatius que es fan, que aquestes festes :eran
furga

SANT FELIU DE GUIXOLS
Futbol :: El carnaval
Diumenge va jugar-se en partit de
Campionat un gran motel, de futbol entre
l'Arenal Esportiu i Un:6 Esportiva, de
Girona. Guanyaren els gitanass. Per un
gol a sera
L'equip local va presentar-se malt modificat, feas un joe bastant gris, sobretot •
la
a segona part.
El cama Mena aspecte brillantIssim,
salculant-se en uns 2,500 el hombre d'espeetadors.
— L'administrador d'a q uesta Miaus,
En Marina Galan. ha estar traslladat, per escena, a Ala
— Sota la presidencia del nou alcalde el dilluns va reunir-se la Junta local
de Sanitat, prenent-se importants acords.
— Dijous va celebrar-se ball de diafreases als salones Gottla i Novetats.
Tote dos toma niolt ancorreguts.
— Per als dies de Carnaval estan
anunciata grana balls de societat. Fa del
casino "La Constancia" tindrà lloc al Ea.
Tu Novetata, ami, el coneurs de la reputada orquestres "Unid Guisote/sea". El
del casino "El Guisolense" pe eelelbrarä
a la sala de la aova propietat, euidant del
repertori de halls l'aplaudit quintet que
dirigeix el llorejat mestre Garreta
— El set /sable de Platja d'Aro eelebra la sera tradicional feta de Carnestoltes el dia del dijous gra, Per a les reates religiones, sardanes i ball fue ecintractada On notable orquestra "Jai Selectana", de Cessa de al Silva.
— Han estat elegits per integrar la
Junta Directiva de In Unid Comercial:
President En Josep Saura Maciä vieepresdenta: En Manuel Togl Malaret,
N'Ende tiareas Mundet i En llamen
Talaste Padreny; secretaris: En Llut.1
Islor Sabat i En Sesee Mestres Minovas;
tresocer: En Josep \llares Xamaeb:
comptador: N'Olegari Casellas Castella;
vocal: En Ferreol Pujá Itibas.

S'ESTA AGOTANT
el 'libre

VINT CANÇONS
PER TOMAS GARCES

Preu: 3 pessetes
De venda a LA PUTILICIa la Llibreria Naeional Catalana (Corts, 613) i
a les llibreries mes importants

quisicid: 2 s'entaulà una Huila
entre els dos esperits: el d'inquisició i el de sardana. Allä no
s'hi volia ningti que no tos de,
"L'orga", però finalment guany
l'espera federal. la sardana, V
l'heretge fou cridat.
Si la critica no hagnés con.h.
demnat les carrincl ioneries dels
Chors d'En Clavd no hi haurirn
is müsics que ara hi ha, Si no
hagués condemnat els pagesos da
barretines vermelles de Joan Pinds i els mariners de Dionts
seres, no seria possible restol
magnitic de pintora de la Coldecció Plandiura.
Miren cona l'obra d3 derrotis-,
me ens ha estat un g2an bit.
Aquell que avui esth content As
que no té afany de cultura. Convé continuar el desconfent, oil erl-,
tic i Pherelge; i si no en tingudssim cap a Catalunya ca lldria cere
car - lo a Nra.
Si no arribava, l'Ateneu Empordanès no tindria cap respetasabilitat. Agraim a embista casa:
ella eontribuirä a que hom
doni que per l'heretge Catalunya
es veurä salvada de devenir to'.2
ella una inquisicid.
L'expliaació del meu egralmene .
a l'Ateneu, acatiä, ha estat L n i2 :a
cuüferékcia, Jo Le_-_tard

•

Ç. .L:4:
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Crónica de Cultura
Univer si tat do Baramona
veedor ha remes a Binspeccap de primera ensenyane äa deaúncia rebuda referent
reeeliyanea que es dóna a les
Llissä de Monote
t¡a estat rebutjat el recurs
eerposat per la senyoreta Na
•-• parredon, mestressa de
$1
ae negant-li plenitud de
fe
• ver a l'escalafo general dels
seta classe.
__el Rector ha anteritzat a
Puig Marcet per esole i dirigir una escota no oftiaidenens a Esparraguera, anib
¡sed per a pàrvuls, les guata
Na Dolors Latorre.
ha autoritzat a Na
ros Soler Pi per dirigir una
A la no oficial de nois, amb
o es nocturnos per a adunes,
ecarrer de Wad-ltas, de la nosea capital.
anunciat a conrurs es rial de trasllat de la plaça va'eat de regent de l'Escota Präce. adjunta a l'Eseola Normal
essestres de Lleyda.
rnateix, s'anuncia un
faeurs de trasllat de la càtedra
tZoografia d'articulats de la
pieza de Ciencias d'aquesta
eirersitat.
- S'ha rebut una R. O. adme5 renúncia presentada per
¡guillar temporal de la Faculta de Ferniäcia el doctor Pius
115,

'

11! Jur.

- A proposta del Claustre de

afaeuitat de Filosofia i Lletres,
kl'lüf ha delegat al profesor
h dita Facultat, doctor
.je Bosch G impera, perque rea Universitat en el einron es internacional de
ü.ms histeriques, que tindrà
a Brussel.les.
• ••
I la sessiö privada que leacaera Caleseacia celebra: ä el
dissabte. dia 10. a les
le. y esero, l'academic su pernutran leo fticard Piquer dotaeure, cenferencia sobre el tenla rima i el ritme en la poeessodaeld Protedera de
rEasenyanea Catalana
aiseree do la renovació anual
Mandelegades
so. eabadell i Rosari Santa Fe
erentinaj han quedat constitui
la següent manera:
ienne, a: President honorari,
loan S e ler i March; president
u. Jan Solernou; tresosesee Arrnengou; vocals, Anearderni i 19.s; secresemadett Cornet.
.i4de.11 : President, Joan Aros
Iteeeter; vice-president, Salva'tees.‘oter i Oliver; tresorer,
lmestodio i Serra; vocals,
Asredina i Duran, Cipriä CatreSrif i Melcior Tort Coroza: secretare Francesc Arrepli Burgo/ es.
esari de Santa Fe: President,
litii hui; tresorer, Tomàs Rotuad; secretare Conrad Torra;
rels. Pere Saladrigas, Juli Ce/areno, Ramon Quer, Ramon
Lea: vocals suplents, Jaume
Francesc Vidal i Marc
lees.

Associació Protectora de
l'Ensenyança Catalana

Al darrer Consell directiu de
l'Associació Protectora de l'Ensenyanea Catalana van ésser presentats i acceplate ela següents
socis Mieditis; un d'honorare
l'Ajuntament de Ripoll; i els tres
col.lectius amb caràcter numerare La Federació de Dependents
de Catalunya, Ateneu /gualadf de
la Classe Obrera, d'Igualada, i
Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Indústria, de Reus, i els individuals següents: 76 socis de Barcelona,
tres enloda, tres de Sant Martí,
un d'Atmoster, un de Badalona,
quatre de Cornprodon, tres de
Colmena de Llobregat, un de Fi-.
gueres, dos de Gironella, dos de
Girona, vuit d'Hospitalet de Llobregat, un de Morell, un de Montgat, un de la noble de Lillet, nou
de Reus, vuit de Sabadell, un de
Sant Celoni, un de Sant Vicenta
dels Horts, la de Santa Cristina
d'Aro, un de Solius, nou. de Tareagona, disset de Terrassa, quatre de Vilafranca del Penedès, un
de Vilavert, tres de Paris, deu de
Rosari de Santa Fe. Total de socis nous 188.
Havent-Iii a Santa Cristina
d'Aro nombre suficient de socos
per constituir la Çomissió delegada, s'acordà delegar al senyor
Ramon Cluet perque gestieni la
seva constii ució.
Conferencia cre.'n Geronl
Reartorell
El Grup Excursionista . Barcalonetí té anunciada per al divendres, dia 9. a les deu de la vetlla,
una conferencia ami-) el Lema "La
Catedral de Barcelona, la qual
anirà a càrrec d'En Jeroni Martorete de !a conservació de Monuments de la Mancomunitat de
Catalunya. Aquesta conferencia
serà il.lustrada ande un escolla
número de dispositives.
Per fer-se millar càrrec de la
importancia d'aquesta conferencia, el diumenge seg,ient, a les
once del mal!, es farà la visita
a la Catedral d'aquesta ciutat,
obra de meritissimn importäneia
i valor artístic.
Conferencia alomada
La conferencia que havia de
drenar ahir el doctor August Pi
i Sunver a l'Aterido Barceloef,
tractant el tema "Notes sobre la
vida de Pasteur", ha estat ajornada per realall i a del conferenciant.

"Els grana mestree Italiana 1
linr influtincla en l'esperit de J. EI viatge de l'Infant
S. Bach 1 G. F. Haendel", Wanda
Ferran de Baviera
L'Atfromostt DEL JUTJAT Landowska. La previese estrangeAvui, al matt, amb Vexpráa dd
d'aquesta
Audiéncia,
jutge
degà
El
ra t el /desee Pedrell. — Fume-. 1
nen y o r Antat, va remetre ater al matí
rata del Mestre Pedrell. "Des Madrid, arribarà a aguaste capi -s
una instäncia al Govern civil, selhei
de Roma, Yace-Inflas. — "Orfeó Cal l'Infant fi erran do Baviera,-tanquefisgntadl Catalä": Concerts en dies festius en honor del qual ergs/lee
partida que en els pressupostos generals n la tarda . — Fundació del Prerni zat el següent programa d'acta":
A lea den del matt marxar a
de l'Estat espanyol figura per a despe- Barrientos. — Premie Muslcals
sea de representacib, es faciliti pel
Eusebi Patixot i Llagustera. — Hospitalet de Llobregat a visitar
la Remonta de Semental, tornant,
vena civil al deganat tala quantitat per El quaträ Aplec Comarcal de la
al voateniment de l'autorrailil del jutjat Germanor dels Orfeons de Ca- a la una.
Desprds d'esmorzar al pelan'
de guerdia.
talunya. — "Catalunya": BarceEl senyor Raventós va acollir
lona. — "Bibliografia". — "No- del comte de Güell, vieitarä lee
obres del Palau ftelal.
gran sirnpatia la sollicitud, manifestant
A les sis assistlrä a una "Salal senyor Amat que estava disposat a
L'Orfeó Graoleno ve" a Posglésia de la Merca;
eomplanrel en tot allá que sia pesi ble,
L'Orre6 Graden?, celebrarla el dos quarts de set es celebrarla un
Id al Ritz en honor séu.
LA JUNTA PROVINCIAL coneert-repäe dedicat als seus
A lee non del vespre brida':
protectors, el diurnenge die 18
DE SUBSISTENCIAS
lloc al palau del Comte de Güell,
Convocats pel governador civil 5cnyor del corrent, a la tarda.
un
dinar dedicat es adtoritatse
D'AM a poca dies podran dsser
Raventós, ahir a la tarda van reunir-se
retiradas pels senyors socis les assistint d -evrés Piniant a unid
al seu despatx, l'alcalde senyor mar.
funció
la que es celebrar&
qu'es d'Alella i el delegat per- corresponents invitacions, fent
tenle
iceu
avinent que en cas d voler-ne al Demä,
quA en virtut del que ha establert el
eeirnenge, a dos quarta
ras de les que pertoquen, cono
Decret sobre reorganització de les Junde dotze, anirà l'Infant a! Reia.I
aixf Lambe per a Padquisleió
tes provincial, de Subsistencies, es faci
Polo Jockey Club. A la una hi
la designació deLs consumidora que ban llotges, a secretaria prendran batirá un esmorzar a la pista del
de formar part de la Junta Provincial nota dels encärrees sempre ate- tennis. A des girarte de tres, ttne
nent-se a les condiciono aros- drä !loe el repartiment de premie
de Barcelona.
Com que segons aquel! Decret ?ha tuniadas•
deis campionats i ele/ nilón, por,
de nomenar una Comissió composta de
tan!, Pintan la representació del
dos horneo i de ducs dones, va acer Rel. A tes vuit del vespre, dinar,
dar-se pregar a l'Hospital de. la Santa
intim en el seu estatge 1 a lis.
PREQUENI ALS NOSTRES
Creu i a l'Económica d'Andes del Pais
deu, ball de gala a l'Hotel Ritz.
CORRESPONSALS QUE ENperquè nornenin un vocal borne cada una
El dilluns, dia i v , al mati,
VIIN LLURS CORRESPONd'aquestes institucions, i a la Federació
sitarä les obres de l'Exposició
General d'Ofircres i a lInstitut de CulDENCIES SIGNADES I Arda
d'Indtietries Elèctriques i desprds'
tura per a la Dona, perquè nomenin les
LA DATA CORRESPONENT.
embarcara cap a Palma.
dues senyores.
EL COMITE BENEFIC

Hornenatge al unint

oalde senyor !datada
Els vena i industrials del car4
ren de la Boqueria i transversalse
volent exterioritzar el séu agralment al tinent d'alcalde senyor tälatons pel zel que sempre
ha tingut per a les Millores ur-.
banes realitzades en aquella carrers, Ii arenaren un magnífica
pergamf decorat pel dibuixant se-s
nyor Josep Triadó.
Van enviar representants a
Vade del Iliurament del poma.mi la mejor part de les entitats
de la barriada, així cono tots els
alcaldes de barri del distriste.
Firma d'escriptura
/Al despatx de l'Alcaldia ha estat firmada l'escriptura adjudicant al senyor Josep Maria Sala
Gumara la quantitat de 15,840
pessetes per les obres de conse
trucció del clavegueró del carrer
de Gavà, en l'encreuament amb
la Riera de Magbria. Fou autoritzada pel notad senyor Par.
Oelegach5 per informar
La Comissió central de l'Ajuntament ha deeignat els regidors
senyor Canals i Bosch Labres i
al director de l'Institut Municipal
d'Higiene, doctor Gallart, perquè
informi a la Comissió en el referent al Concurs per a la compra de dues màquines
redores.
Lliurament deis títols de
PZralssió del primer do
juilol de 1922
El peexim dilluns, de 4 a 6 de
la tarda, seran Iliurats per la Depositaria Municipal els tftols definitius de l'Emissió del primer
de juliol de 1922 (Exposició de
Barcelona de 4925) corresponents a les factures de barata
número 1 al 40 inclusita.

Noves religioses
Subls d'avui.—Sant Silvä, biete i con.
tensor : Saat Guldeen, ermitA: santa Eseulastiek, verge, i Petera, verme i martir.
Quarsnla hoz-cs.—Ami comencen a la
parr&itUa de Sama Maria del Mar. 1:capee:el", dura des de des quarts de Vilit del
matt fine a des quirite de sis de la tarda.
, DEI BISf3AT
estat notwolat superior de:A Pan!,
d'aquesta ciunt el resvetend pare Climent
Viso-rajc!.
— El IS del corrent nsi's cornençar
una santa Missió a .1a parr.Squia
la qual liriotrA /0010411 Endli Montada,
1 una allra a Cührta, dirigida pele creerents Josep luud6 Josep Bovira, pre

a

SIMON i C.
les vendrem al DETALL i als baixos
preus amb que han estat valorades
en fer l'inventa ri
Ni abans de la guerra havia ve p ut mai nIngt1
a tan baixos prens

LLULL, 21

(Darrera
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ellsr

y ver lo que sucedía en el in-a

„1,e 'nd,rl e snbre el diván que ocupa-,
Parte d2reetia de la habitación, la
ohservaba con una sonrisa
'O al chino que estaba prepa-,
pli n ZIS de opio.
Entr e:se una a la joven, que se
clisPu'
a Sieeevh.rla.

de tective sabía perfectamenta que
d" le rnaderes tardarían -algún liern
'na s entir los efectos de su droga faC`'n la rritsma precaudón que habla
e'he s obre el banco bajó de el coloa
41"T `lose de nuevo en su sitio.
tle''''gee Sie mpre ce puntillas, deseen.
'ePu r la escalera y salid a la calle.
e'n aqu el momento pasaba un taxis
.tual l
lamó dando ah chófer la direc.
41,4 ,de do micilio de Justito Clarel.
1,7ele h abía regresado rápidamente a
i" datnicilie donde se desembarazó de
indurne nteria con la cola*
Sa había
'fiatado.
habla terminarlo FU tarea
lo lla maron
a la puerta.
se:1 el Peda que, fiel a su consigna,
' l a a darle cuenta de su misión.
---1,tt he deSe.111b le
• rt
O su guaridat
tjm:' • Esta situada precisamente en.

repta, frente el cual

01

el Parc)

CM

del jec.

CALÇAT

LA MUSICA

higiènic ami; SOLA DE GOMA marca FORD, BOxcalf, tall anglés, doble sola de cuiro

El governador va dir ahir als periodistes que dimarts vincnt reuniral el Corlee d'Obra Social i Benefica que, ton/
es sabut, administra els feas procede-In

La RevIsta alusiell Catalana
Publica aquesta reo isla, en el

(Jurel' número, ultra la tanta general de matèries eorresponent al dinovè volum, el següent
sumare del quat sohresuit
un interessant treball escrit expresament per a aquesta revista,
per Na Wanda Eandowsea:

'50

El
Rei

Carrer ANSELM CLAVÉ, 9 (Final da ida Rainbles)

•

Diumenge, dia 11 i dimecres, dia

DOS UNICS DIES

Graos Funcions Cinematogräfiglies
EISTREN.A

i més interessant pel . lícula en quatre

parts

En defensa de la Patria
El feixisme a Italia

A LA MEMORIA DEL DOCTOR
TORRAS I LUCES
Atentarnent conoldst per l'....gnmació
*Fila Montserratins el Grup Feminal
trün:S Cata-len:ea ensIstirä a la miss:1
que ¡'enmontada Agrupacid ha organitzat
a la merenSria del que ton mochil de Sir. hit i patriotienne deutor Torras i Bases
el dio 11 del que sein, a les orne del matt a l'esgleI•sis parroquial deis Sants Just
I Pastor.
El Consell Directiu del Grpp presa devotament a les assneiades que no hi facha falta.

•

i episodis de la revolució italiana de les

AM/SES NEGRES
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he encontrado. Pero entrando a ha mis-,
ma por otro lado. Es preciso dar la
vuelta a la casa hasta que se llega por
uno de los lados a una puerta baja quo
\ es la que conduce ah piso.
Explicó seguidamente t1,1 qué medio
se habla servido para examinar lo que
ocurría en el interior del piso y de qué
modo había adquirido la convicción de
que los dos personajes, a bes cuales eataba encargado de vigilar, permanecerían todavía algún tiempo en el mismo
lugar donde los había dejado.
Clara acogía todos estos iniormea
ton gran atención.
Luego se dirigid rápidamente al te-•
léfono.
— dijo Clarel—. e(juieref
Usted ponerma en comunicación con ta
delegación de policía de Elizabeth
Street?

Ella estaba tendida aquí sobre un cana-,
pe colocado en este rincón y a algunos
pasos de ella, cerca una meaita, él estaba preparando una pipa de opio qua
te entregó después.
—¿Dende están, pues?
Un gesto de Jameson le.interrumpid.
Con el dedo el joven señalaba un letrero colocado sobro la chimenea vatfae
Clavel to cogió y leyó estas palabras

Transcurrieron algunos segundos,
durante los cuales, impaciente, tamboA
rileaha con su mano izquierda encima
de su despacho, mientras con la otra
sostente el receptor' junto al oído.
—iAh. sargento! — dijo él— , Soy
Justin Clarel. ¿Recuerda usted haber
recibido Instrucciones de sus jefes pa-+
na ponerse a mi disposición? He dame
hiedo lo que buscábamos. Se halla 514
Man-4
talado encima dal rekstaurant

111
18

TEATRE DE NOVETATS

veres.

Folletin

Ptes. parell

VENDES AL DETALL

ade LA PUBLICIDA

1093

i
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pmpo.M•0n

TEMPLE DE LA SAGRADA
FAMILIA
El nombre de visitants a les obres
Conferenola del doctor F.
d'aquest temple ha estas durant el mes
Hojee
de gener: 40 estrangera europeas i ame103 esuanyols, i Tzi eatalans. A
Demà, diumenge, a dos quarts • rieans;
hi han coneorreent cine
‘Sa a
de dotze del matt, a l'Ateneu En- m
legis de nois, amb 251) deixebles i 13 pro
ciclopedia Popular (Carme, 30,
feo-ore, i dos de aojes, amb 62 tameme! i
principal) don Ferran Boter, ad- 8 professore n.
vocal i director de "L'Amic del
— L'exceLlentissim senyor biaba de
noble Catalä", donarä una conI'alneia, doctor Ramon liarbev es ha enferencia pública sobre el terna: viat del sen particular pernil cent pesse"Constitucid d'una Cooperativa tes, acompanyades d'una carta per l'arde Cases Barates, utilitzant el ca- quiMetesenyor Gaudt.
pital acumulat per l'Amic.
LI. DE C. I B. P. DE LA D.
SeeciS Permanent de Reeligió i Culte:
D:umenges a missa de mit continua fentse la devoció dein set diurneoges de Sant
Josep
fll dinneres de cenara, a les omit del
matt: Minan i impericia de la cendra.

calçat de la fàbrica

g

DEL MUNICIPI GOVERN CIVIL

Intéressanti
Les existències de

-77

LA PUBLICITAT

Ab

trazadas en letras mayúsculas:
HAIITTAC.ION SIN MUEBLES PARA

AL9

QUILAR
Para Informes dirlgirse al antiguo

arrendatario
Justin profirió una atelamación da t

(cólera.

gritó Claree—. tHe-a
—IBurladosl
bes sido burlad,» por este bandidol
—,;Pero cómo hemos podido ser des.
tubiertos?—interrogó Jamezon--.

preciso que alguien noa haya vendido!.
—LEs imposible! — respondió Cla.
Del—. He telefoneado yo mismo a la De-•
legación de policía.
—Y yo—intervino el sargento— he
partido con mis hombres un minuto des
pude de nuestra comunicación.
Justin paseaba por la habitación va-4
pia a grandes pasos, visiblemente more

099 '

Folteun

de LA illtlWDA

Habla tomado su nuevo andar pesae
de anciano, y fingiendo ofrecer periedicos a los paseantes pasaba y trasa
pasaba lentamente por delante de la fae
chada del establecimiento.
Pronto, un hombre joven, de mirada
inteligente y complexión de atleta, pie
'Tejó en la acera.
Llegado ante él, se detuvo, cogiendo
uno de los periódicos que al vendedor
ofrecía a tos viandantes .
Mientras él registraba en su Mesilla
en busca de una moneda para pagar,
Ciare/ le dijo al nido algunas palabras.
Luego se alejó con pasa rozagante, llevando a sus bolsillos la moneda que
acababa de entregarle.
Dócil a las instrucciones que acaba.
ha de recibir, el detective plegó en cuatro dobles en periódicos penetró en el
restaurant, sentándose junto a una me.'
sa desde la cual tenia la seguridad de
no perder de vista a aquella que tenla
la misión de vigilar.
Incluso tomó la precaución de pagar
la consumacien que habla pedido en al
comento ell ene el camarero se !a er vid. De este modo, se hallaba dispuesta
a cualquier acontecimiento y podía as- :
lir al instante preciso que seria neee-'
gario.
L. Sin embargo, por muy contOlukialle
do

77r
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ESPEÇTACLESi
•

Billarhd (els tres asea del vode-

vil)

LA SECONA NIT DE NUVIS
500 reprcsontacion g a Parle
de l'Impresa per Eapanya
Grieta. — Elegel1C111. — DISCINICIÓ.
— Chic. — Luxoses toilette'. —
Presentacld esmerada. — Decorat
nou.
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Teatro Cata lä Romea
Telafon, 3,500 A.
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11 Divendres, 16
Demà, diumenge, tarda, a
i
les tres: Darrera represenlactó de
:
..

u.
•

febrer

Debut :
.a:
I
E
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A dos quarts de ata'
L'admirable cei
Nit, a les den:
alagnific programa
Les carabasses de FIlontrolg i Les juies de la roser

id

a•
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e
h
•
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THiN i

Ayul, 51 de prometat 1 abonament. a /e6

non. Fundó de gala en honor de S. A. TI.
l'Infant Don Ferran, 1 "Senil Cr011OCC"
de l'eminent Mestre Max Schilltngs. Primer. Acte segon de Tristany i l seta. Segun . Concert per l'orninstra. a) Pre/udI de

•• Parslfar. le) "La testa de la gcoima"
s). n)

(Intermezzo ce meatro Schillin
"Leonora", obertura nana. 3, BeelboVen.
Tercer. Acta seden de Mona Lisa, Derni,
tatda, última tundí de la ten:onda,
Tristany 1 bota.
emoon••

de la Patria 111E
a
71
•
(Él feixisme a Italia)
151
• Història i Cpisodis dé la re- 2
\-•-oució italiana de les "ea- i
a
mises.negres"
131
: Lluitant amb la muntanya
esplèndida vició deis Alps •
SULSSOS, emocionant aseen- 18
•
sió al Lyskam
I
18 Projecciú patrocinada per la
a "Casa degii

de comiat de l'eminent
tràgic

1
•

_

la

E

1

be

IN
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Empresa Serrano
Espectacles Iris•Palmer
GreA eernpnanyi• de ballet *Abre
gel
La Charlotte antb la seva
cIon git I nieravelloss dansa
cuca de Ilum": Ersekow l'Unte, l'Incomensurable rel del par-ganiveta.
La Sohehereaade I el Carnaval de
• Schumann
veritables obres d'art, en /es grals
tan ovaclonats son ele artlstes
la companyla.
números de divertlasementa
Els notabilfssims elonns
sicals
,
Germana Ferronla
Setmana popular — Vult única elles
a benefici del m'Italia
Adeu a narcelonal
Debut el dimano, dia 13 de febror
Butaca, 3'50 pies.

a de CarneStOneS, tarda, Ja dorm, El a
. a n' en nano I Don Joan de Serrallo.a. •Nit ; El meu nano I Don Joan de it
III
el
..
p 9Serrallarca.

a

.

• ennsennumenciennzeamonali
.
1 GRAN TE ITRE DEL LICEU

•
•

Temporada de Quaresma. 4
grans concerts pel genial pianista Dril! Sauer. Dies 22, nit; 25,
tarda i 28 nit febrer i 3 de
marc, nit. Continua obert rabo: nament.
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,4 UNICS DIES, 4.
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•

le

• a Debut: dilluns, 12, a los cine ••
a
z
1.

tarda

o
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a
a

a
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va que ella fuese, había llegado un moe
: mento en que Bella no debería tener
mas impresionas que cambias con el
- prapiptario de "El Mandarin".
Informada delo que le preocupaba,
se dirigió hacia la puerta.
Sam-Yee la aeompaftó y desde
puerta le indicó con la mano ,e1 camino
que debía seguir.
Ella se lo agradeció con un signo da
eabeza y desapareció.
Mientras el amarillo volvía al masa
trador, el &Media°, sin precipitarse,
franquea 'a su vez la puerta del restaua
aant,
Desde allí vió a Bella volv3r hacia la
derecha introduciéndose en un pasaje
paratelo a la casa por uno de los lados.
Entró en un estrecho corredor que tare
minaba en una escalera de la cual sua
bid Bella hasta el primer piso. Una vez
hubo llegado allí llamó a la puerta: un
yape prolongado, un segundo golpe
más breve y el tercero parecido al pala
mero,

El emisario de Claral habla seguirle
el m i smo camino que ella y desde abra,
jo, disimulado en la obscuridad del co4
'redor se perdla uno solo de sus mee
simientos.
La puerta g e entreabrió, abierta pot
j.ong aSin en persona,,

ti 09S

a

Avui, dissabte, de sis a vuit, •
es despatxaran butaques :
numerados per a la sessió •
especial de les sis de demä.:
diumenge

•

U.

.a
a
•

me

ii

•NI Demà, diumenge, sessions a •
II dos qu rts de, guatee, a lesa:
sis i a les deu
• .
aat Aviat, importante debuts .1 e•
Antònia Merca
o
•

Palace Cine

me
o

bite,

PILARPALONSO
In ami) el seu repertori nou.—

----

Denla, diurno/loe, a les 4 1 a les 6 tek
1.. El aenyor Cartaseta, pela Mella.
ernanT paaels dlt erina
Ilaseos
ZEPY

PDPY

L'ARGENTINA

•
GRAN RALO DE moca
•
Grans
Aval, Masabte, tarda
_
• exits. La pellicula d'argument
_ 1 deressant
Acer fred, la cómica p
r
Baby I el golf, per la /tolda cele- ti
• harz artista Baby . Encones de aire I •
tercera jornada del gratuitas film
• Superprodurció de la marea ale- 131
• manya U. E. A., L'homo asnas nora, •
titulada L'omperaddr del Sahara.— •
• Denla, Mumenge, sessions d'onze a •
una mati, de tres Quarts de quatre
a sts I de als a vial, tarda, la los
•
a deu de la nIt. Estrena de Ela dos
Idols.

a
•

11•••••••192•11•••••Etili
1111n011•1!1n11

• Monumental -Paüö-Walkytia
dissabte, L'epopeia •
III d'una dona, 1 i 2 episodis;
L'apatxe, Otel.lo, Els ban..
• dolers d'Asnieres, Baby Ju- 111
gant al golf, Actualitats ;
(numen- •
• Gaumont. —Dernä,
• ge, sessió matinal de 1 t. a 1. •
• Nit, estrenes de L'epopeia
• d'una dona, 3 i 4 episodis; •
IC
• L'emboseada. •

•

3uaII
naiaaaaamwm•:- l a zaamaaanaaaaanam
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.,,
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minado quedando bajo la tutela
traía,
policías que permanecieron de guardia •
en el interior
urant.del resta
A ha cabeza de los demás, Justia y
Walter llegaron, a paso de carrera al
primer piso, donde se juntaron con el
reato de la fuerza.
La puerta no resistió Mucho rato a
los esfuerzos de la impetuosa falange.
Tan pronto fue derribada, Clarel y Jaa
meson penetraron los primeros en la
habitación seguidos del resto de sus aua
xiliares.
Poro tan - pronto se hallaron dentro,
se detuvieron, no pudiendo reprimir un,
grito de sorpresa. a.
La habitación eh
acababan de.
'hacer irrupción 'a& aorupletaa
Mente vacía. No había en ella un so10.:
mueble ni una ' ala tan siquiera.
—aTenai sla sagacidad dé no babea
ros equivocad da piso? — preguntó
Olarel al detective que no poila creer.
la que velan sus ojos.
—1 Tengo la más absoluta seguridad?
Esta puerta es la mismo por la cual yohe espiado hace un momento. Apostaría
una de mis manos.
___a,Ea efectivamente aqui donde he
Mis visto a la mujer y al chino que 104
os he encargado de vigilar?
a—Lo he visto por mis propios ojole

la

• Putxinel.lis "MIRIA

•

Comtal

RailTURURr
deis platerets
as 1 1,..,seta entrada i seis
nurnerat

BOHEAllk MODERiNiSTA
Casanovas. 3 1 5
Dültins de Carnaval, ala 13 dc febrer,
a les deu dl la MI. Fenomenal ball de [ y esos, popular deis adroguers. A benellci

«u

T.
Per a COME% 1 .41 .
IOQUI-MECA, iID
MAS,
senyar
sny o (e: a, a la

nossena, 306. D avantl de fra"
ot

Demà, diumeage, dia II, e
sud
cinc a un quart
LA FADA
• "
FORA
Ball, Dimoni, Urbano

DIVERSOS --

e

ienmennoinnemmennnene

Es la reina de les aigües de taula
I
I ta cte la Vall de Sant Daniel
1

G kii CES
g

caz r Ares, 10
IIIIIIIIIIIIIISIBZ1116105111111611111111

La

•
•

Avui, disKdde, en honor i a benefici d'Encle Mulata i Ellas Allppl. Dues superbes estrenes, dues.
1, Era un muchacho alegre. 2, Es
Zonzo el cristiano, Cuando el
amor lo domina, original d'Eiies
Alippi. 3, Fiesta Argentina. Nota:
Demà, diumenge, comiat de la
companyia.
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Aval, dissabte, tarda 1 /lit. •
grandiosos programes d'exit. 1-a 11
caravana
de la mart,' l e PeLlioula
•
• d'emocionant, argument lacar fred,
Eseenos de aire, los cOmIquos Seff,
• aluda de nombra 1 Baby 1 el golf ;
per la pelito artista Baby. Sell-Zeri
111 Jornada niel 111111 bistörie Row La
Monte. — Dema, diumenge, seass:d
• matmal d'onza a una , Tarda I n'o
orlifni Programas. Estrena de la tercera jornada de Rajar Le Homo
•
Ela dos idela

Collseu de varietats
•
• Avui, dissabte, tarda, a tres :
II
m quarts de'cine. Nit, a les •
• deu. Grandiosos programes. •
1 Projecció de notables peilt- :
culos. Soledat Miralles, bus- a
harina. Eta 5 Jumetro's, •
I
• equilibristas. Els.3 Vera's, •
V filferristes. El celebrat ar- :
• Lista
aa
BALDEN
a
genial artista, Idol del pa•

l'AUIÑO-ALIPPI

IUiUU
•

ELDORADO

a

•

Espectacles Empresa Fraga S. A.
Com pan yla argentina

•

a

•
in

11

Teatre Nou

DOIRFANTIA ARGENTINA

•

Atad, dissabte, 10 febrer 1003
Tarda, a les cinc . La loba musical
LA PROHIBICIO DEL PETO
Formosa partitura, aplaudida calla dia amb
rnéS entusiasme 1511, a les 10. Ultima representació, en *rancio de nit, del niagnifte
I popularhslm film opereta en cinc ocies

Menee, Ultimes funcione, a dos quarts
quatre, a les sis 1 a les deu. Es despeas
comptaduria.

deis

•

aa

MISS VENUS
considerada pel públie com la millor Opereta coneguda a Barcelona. — Denla, dio-

Adeu a Barcelona

n

•
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Operetas einematograliques, últimas funciona

Espectacles per a infanta
Carrer del Pi, número fi

diumenge, II de Librea a
les 310 tarda:
Un:6 Espqrtiva de Sans-,Esaanyol
Camp Unió
1:Vatio Babadel/-alartinenc
Canip Atletic
Per entradas i localitats ala
campa de joc

• Gran Cinema 13011Ü11118

NillignIEMISEBK‘

Teatre V ic:ória

enennmemmenanemememens;

AlolsTincnATIC SALO

riavonaszansien•zaamm2
Teatre Corntal
•• Gran
,
a

Teatre Non

_ ; ;
- it il li
i Ipon
deti. Etrena
l
doS
d ol7ZHeatr,g1 a N''' a les :
ea "'s
[Egil i : i.: tes de Ramos ' Franquea/Cl
Ce les'. 21
» • pi El meu nano. — bern, dlumen g e :

Aimi, dissabte, MI:

1

KURSAAL :

1 :
' tilial1111•11162111111111111E=IIBB•2
jiabludisainaziagiminvonie

m.

I

SALA EMPORDANES,

ffECEIIIIDDRODERESEESINEll eCAIMPIONaT DE C.TAL1J'alYA

Reestrena de la comedia en• • n' lai•
tres acte, arreglada al cas- 9 ! e
•
m
il 1 it
te" per 146, vnidi5,s,
U , ii
II I, FI
, El cura de Longueval

•
Companyla de vodevil I grana
a
•
eopectacies
il
PEP SANTPERE
ASSUMPCIO CASALS
•
•
Aval, dIssabte, 10 de tarar. Tarda a dos quarts de cinc. Colossal •
'
11 vermut
—
popular , Entrada I butaca •
Re una pesseta Apreta... Currutaco: •
ia

a

•

raill3 la

115 1 em

a
a

a

Front

LA MORAL DEL AMOR 3', .
a la
E,a
Nit, a les deu:

Gran reatre Espanyol

7 úniques funcions, 7

el
NOIS
e ialaanlicosnsea
ami) colossaclsrps redm
n
caree i concurs
de
Manila.—Dimecres, tarda, dat
ball do sucielat.

ESPORTS

•a

fe ; •
1
Tarda, a les cinc: • r :

•

e,

TEMPS.

de l'or, el:di:mal Creae)d
a. VI illiam S. hart; ningil de-Izara de M
PI
el .eure ,aquesta prectosltat.,,Auima rt- fil .
-faupa, assumpte patrt0 . Baby I CI
"ei co:t, .prerlosa comblia —Dillur,3 • ""'"'""""
El
r . anclids ' esdeveniment Lueracla a
b Principal Palace
rierais ' mea de 50,000 persones a
10:seen, el mes gran en presenAvui, dissabta, tarda, a un
-II lacte.
/elan (113 'cinc. Dos escollits pare -4 tits a eistella. Nit, a un quart
rl
41 . C1 rana°

a

Palace

manga de Carnaval, tarda i ret,
grana halls de mäseares. —
llana, larda, colossal ball de mas,
caree, i nit,-eiTraordinari ball
manares ft profit dels cambien
del saló.—Dirnarts, tarda, na
nurnental hall de mascares, i

a RESTAURANTS
ala Notables quinutt lord' t tercet
Torrente. Aval, (lim p ie, el ¡Moret • e n,,, ni DE TF.A", fie e rata DOY.
eunli bA
Ilestaurant especial.
•
a mes grata:11 g s del Programa Murta:
de •Pela, ti,t.,ii 1 Mariscos. tio.niatia. 7,

ä
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aPa En defensa

GRAN TEATRE DEL LICEU

Grans Balls de rascares

d'onza. Dos extraordinaria par
o
ti utsi .ntaPrimer, a pala. Germana
g
Diana-Argentina-Excelsior
na contra Badloia i Jäure
ragua Segon, a cistelia. Saati
Avui, 2, Balar La limite; La
Com pan y la es comädla •;
t ?chaGUELL - TUDEL14 - AS- me 1 caravana de fa mort, Amar frac!, Palau contra Guruceaga
1:°'
Chef
ajuda
de
carabra,
A
!alisaos
QUERIND - CORTES
El f d ites.
aelafon 4 134 A)
FUT9,01—

61

nit:

Gran labarin arrierica.

eiNEICIBRISUMMIIMSZELIZIEUll
e
Saló Cata:unya
p

nn•••

Rda, S. Antoni, 02, i 64, i Tigre,a
Avui, nit, gran ball de mana
las cparreelsnie ii)ern
a rntobt ecsoll eoss erra bleadr‘
o ehia,

Linimmazawardigingium•ma

Teatre Novetats :

It1
II
12

Venus S p ort

Asalto, 12.—Exit, Paquita Casanova, %sarna i altres importanto números. Cada dia, aperitif.

---CINEMES--

Pl

6
a Demà, diumen ge, 11, tarda l •

Or9117MML.MIM nSON
4n111...n•n

ALLS

EDEN CONCERT

teatre,

1111116111PC.1.66gidlitIMBIGLIIIPUra

Ila ruialauwatcánazamaita al
_E,P136666,1ECUEICEallillIalnagle
ii

- Els dies 126, 27 i 28 d'aquest mes, cine úniques
funciona per Gemier. Es
despatxa a comptaduria.

Localitats: Casa Autigernma.
Fernando, 53, i a la taquilla del

"-•
u

tro.

Li

n
II
El

MUS1C-H

• BALL FLORIT

a

N

nes, L'epopela d'una dona, I i 2.

El dimarts de Carnaval, dia 13

-----Gran corttpanyla dramàtica Castallana Rojas-Capara. — Aval, dis- •
• sabte, nil, a dos quarts de deu, pro- .9
grama monstre. Dos colossals dra• mea de gran &lo: 1. Reposten) de in
• rauplaudIdinsim drama en 5 antes p2
• niel celebrat autor Eola Igarbide,
111 El Sol d• la Humanidad, magnifica El
_
• presentac:0, deeorat especial. 0. 14
L'interessant dmina lilstóric en tres
ACIPS, Crltnenee del fanatismo o La Tie
pos dentra. — Dlunion- 111
E Ineittlelelen
ce tarda 1 lii. grans fUncionsi El 13
mi Sol de la Humanidad 1 CrImenea del
E, fanatismo o La inchile:cIón por den- g

•

pendents),-10 valuosos I ami% 66
mis , 1 0,, Iteran distribults e
ntre Its 3A.
rre*es que mes es distI n g elzin ter 1, tht.
originalitat I bon g uat. — aaau 1t,1
6191
pel notable maestre senyor
Gran Mula de conlett1, serpentines
lee de neU. — La gran sol a estari e;.
ment adornada 1 11.1uminaga cona ez
Mes de gran 30lemnitat. — Que "Mal
ti al mes extraordlnal l original so lE
cdrogueral

Avui, Otel.lo o el moro de VeEls parles de l'amor, 7;
Tot un cow-boy, Les duo, Ilu-

BALL MULTICOLOR

illenenimmeennunienne.
ei
e
• Teatre Cómic

:

La Ventafocs

‘Mn
1/4,

1

e

Calza Mutual de la Benito/1x.
tal La Unid Ultramarina (Societu

CINEMA NOU

Vuit elegante
Balls de disfresses
AUNIOENINIA - 0AleADO
Lea noces d'or, el ciuquantenari
de la seva fundació
ea.
Avui, dissabte, 10 de febrer

Molt avlat, aireo& del vodevil

Sn 5 actea, de Itenneeuln, Veber I

A

de 1

Ge la

Tettres Triomf i Marina

TEATRE NOVE1 ATS

- Gran Teatre Espanyol
•

•:sabbte 10 de tabear

PUBLICITAT

L A'

Teltfon 50- 1 -A
• La ifts important de
Espan y a

Dues bbitacions
sols a dormir, per 1 o U senyors. Tallers, 68, pral. la .

Depositári: JOSEP PAGA», Ponent, 21

poluciones nocturnas, espermatorrea (pFrda
das serninales), cansancio mental, perdida,*
memoria, doior de cabeza,.edreigos, fatiga
corporab 171;481i4010_ trastornos nerviosos
-de_ las mujeres y - tódas lag manifestaciones de
la 3'e:trastera° o agotamiento nerviosn, por
crónicas v rebeldes que sena., se curan pronto y
radicalmente con las

Grageas potenciales del Dr. Seivre
Indicadas especialmente ales agotados en la
juventud por toda clase de excesos (viejos sin
años), y para conservar hasta la extrema vejez,
sin violentar el organismo, el vigor selual, propio de la edad.
vaistai, 5 pta.. [macen Sraall, Rambla de 1M
Flores, id: Patill3fil Salan, Princesa, 7 y priacipall
farmacias de España, Portugal y Americas.
•ror,•

'

nn•••nMoz.>

Clínica Vies

=Urisaries
del Pr. alinals(1, Rambla
Pla blociueria, 6, ter
(eutre Hospital 1 Sant
Pata)
VENERI, IMPOTENCIA,
SIFI LIS

Espacialltractaments per
al guariment rapta de lea
MALALTIES SECRETES
MATRIU, PELL, BUFE.

TA, PROSTATA

Consulta: de 9 a 17 I de
3 a e económica per a
empleats I obrera.

Limousine

desmuntablv ElizaLle, &Malta de nou alub patent t
"(matra, vena a preu sumoment reduit. Ronda Sutil
Pere, aIim, 43, despatz, de
/2 a 1 l de 5 a 7.

Tapisses pintats

La casa mea Important
Espanya. ESpeclaillat en tapiases religioags. Enmiela
permanent de minaron al oil,

gravx t s, oleograrles, etc. Fabricad() do marca I motllures No compreu sense visitar
aglieina C/15/1.

F. MONTFALCON

)

II

S

esEcTic!"
fpApADEi
Aimintdo.Caja1
Asalto•28 Farmacia

Bascules

Per a Carros, (Pocas! O.

t

formaran, Plbernal, Pa*

!Botera, I, /Mal Portaferrisal. fnent, núm. g.

Dr. BOADA

Mals de la pell. Vies urinàries. Raig R. Corte Cata a
lanas, 642, de 2 a 4. Clínica de Sant Pala 44 de 7 ad da
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darla". La cateada es por el pasaje al;
tuado a mano izquierda de la casa. Por
lo demás, yo me dirijo edil seguidamente y espero encontrarme con vuestros
'hombres dentro de un instante. ¡No hay
que perder un .minutol
Una vez colgado el receptor se volvió
<hacia el «Lectiva y le dijo:
11
po—
ngeo r ted-habrá venido en auto, S.4

e-11hl eRs usted? — murmuré g
sonriendo—. ¡Entra, pues, y dígame?
qué debo el placer de su agradabl e Nh4
sita
Pronunciadas estas palabras volvió f
e rrar
El detective tomó muypidamarlie
r.r '
su eleolsión.
Desde su puesto de observación be
Ida ' entendido dlaramente las pala bro
de buena acogida pronunciadas p or el
chino. Subiendo la escalera bas StIll
obscura, llegó hasta frente a la P lerll
por la cual la joven habla desapare cide
Aplicando su oído a la cerra,dur a tia
tentó escuchar lo que el amarillo '
cómptice se decían. Pero sólo logra p6V
cibir un murmullo de voz indefinid 0.
Entonces, retrocediendo un paso ehi
?Minó la disposición del lugar.
Encima de la puerta una imposta cal
cristales contribuia a llevar un poc O •
Olaridad en ' la penumbra de la esca ler
A ha izquierda, en el dascansill
veia adosado en la pared un banco
e
ajo y sucio.
Con precaución, el auxiliar de CI are!'
lo desplazó acercándolo delante . e a
puerta. Luego, de puntillas, se en arv
anó a 61 sin hacer ruido.
1 Desde allí podía espiar prudente ama
te con au mirada a través de uno de

- —

—si, 5515011, y está esperando.
hecho bien! ;Entonelas en
1
marcha: ¡Es preciso cazar a los paja.
ros antes de qua emprendan si vuelo!
LOB tres hombres rehicieron en sana
tido inverso el trayecto que el detectia
ve acababa de recorrer.
Descendieron del taxi a algunos pae
los del restaurant "El Mandarla", en
ei momento en que el automóvil de la
policía aparecía por la esquina. opuesta.
Tan pronto hubieron descendido da
los coches, Clamal distribuya la misión
de cada cual y dió sus instrucciones.
Una parte de la pequefia tropa, guilla
da por Claret y Jameson, hizo irrupción
en el estableoimiento, mientras la otra,
conducida por el detective, rodeaba la
azt is a .
Sam -Tes ante esta invasión de la poa
!Ida en su domicilio, Intentó vanamente
lytaper resistencia. Pero pronto fué do..
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