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, 1.
per iorça
iedetalisme
El cas de la projectada Assemblea de les Esquerres catalanes
a aportó l'insistir en la qüestió fonamental de les relaciona entre
el federalisme i el nacionalismo. 1-li ha la impreso qua la dita Asamblea no s'ha celebrat per haver-se produit en els elements que
rorganit z aven un xoc entic federalistas i independents. I s'ha vol‚gut presentar l'actitud d'aquests darrers con un cas da dogmatisme

idantransigancia.
Cap intervenció han tingut en els treballa preparatoria de l'ale/ida Assemblea eis elements addictes a "Acció Catalana". Per
ala en defensar avui la tesi dels qui rebutjaren el federalisme "a
„ ho fern amb desinterès absolut, moguts només per la imporpriori"
aneja que te aquest problema d'idees. La Conferencia Nacional Cana va rebutjar, per gran majoria de vota, el projecte d'Estat
catala, en la forma concebuda pel sehyor Macià i els seus amics.
No defensem, dones, aquest projecte. Defensem, en canvi, el refús
j acceptar com a base de solució per al problema català la fórmula
federativa.
Obliciant l'essència del federalisme pimargalliä, vol imposar- .e
catalanisme un federalisme per força. En aquest punt coincidelt en el senyor Cambia el senyor Lerroux, els jaumins i una part
tbls republicans. Aquests originals federalistas ea creuen en el cas
de rebutjar la sobirania plena de Catalunya, condicionant la Ilibertat catalana a l'establiment d'una federació espanyola.
La posició justa i lógica en aqu asta matarla és la que adopta
voy passat la Colferencia Nacional Catalana. Després de l'afirmada básica del dret del poble català a decidir per la lliure manifes"auió de la seva voluntat el règim polític de Catalunya, foren definides en la següent forma les eventualitats de futures unitaria: "Dins
eis possibles agrupaments de nacions ibèriques, 'latines, °acidenaaa, o dins qualsevol altra unió d'Estats on Catalunya, única pàtria
lastra, pugui entrar en l'esdevenidor. la sobirania catalana no ha
ile tenir altree limitacions sinó aquellas que, dintre la convivencia
tternacional, parteixin de l'eshantani consentimeut dels catalans".
Sobre aquesta base és fàcil que s'entenguin tots els catalana
verament nacionalistas. Els federalistas mateixos, si tenen el santa de la própies idees, han de renunciara tota unió que no respongui
;la voluntat deis catalana. No és federalisme autèntic el federalisine per força. Per aquest camí s'aniria a la resurrecció d'aquell
federalisme orgànic, del qual no queda ja, que. nosaltres sapipena ni un trist comité supervivent.
Les limitacions a la própia sobirania han d'ésser acceptades
Larement pe las catalana. Fina on hagin d'arribar aquestes limitadora ho dirà el poble de Catalunya en el sea dia. No és acceptable
que per endavant vulgui imposar-se la forma d'unió federal, i amb
itpanya, precisament. Aixó no és ample federalisme, sinó espanyoestret.

No són, dones, intransigents ni dogmittics els catalana que retiman la plena sobirania de Catalunya i que no admeten en aguas)atebirania altres limitacions sinó les que lliurement els catalana
La intransigencia i el dogmatisme estan en acjuells que
Xlet .en la tesi del federalisme per força i que
no volen passar més
eid: la ratlla autonomista. Entes d'aquesta manera, hl federa r e sulta una forma d'unitarisme espanyolista. Els qui mautinMaeuestaa tesi, no poden conviure lleialment amb els nacionalista catalana.
talmasalaaressesmsemaresanataassiameamsalemant
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semblen
paradoxes

Veritats que

F4 aran Zacconi e_n'anirà content
*Barcelona. Ili ha trobat un públic.
Yltr per fer quatre representacions
ha caa davah n'haurà fet a la radia
*tia. Va comançar per servir-nos uns
çatttt rcascaliats realistas i ha acabat
lo dorair-rais Sbakespeare a balquena.
fet campanya al Romea i ara esta
la'eaat da ier-la al TWÖIi. Qui ahp si
aaara actuará a Gracia o al Parallel!
Expiessant'al u goig ha dit, si fa
a) ¡a : —A Barcelona . m'imanen. Es a
%alta ciutat de la Península que m'enuira A Madrid i a Bilbao jo veig
toa h gon es queda in albis, sense cop It:
el de las menea paraules, guiada ougament per la mímica... Aquí, en
ven a Buenos Aires, el públic
1 Cl cammou teguint els
mes llena
*gi sos del diàleg.
S(turament les causes d'aquesta comg izsió aZin conegudes P
el gran tràgic.
Airas l'entallen perqua a Bue-

*s aires bi ha una fortíssima immigratá.italiaaa, la iniluancia dc la mal as.
*rceptible en al mateix llenguatge poItlar. A B arcelona l'entcnem parque,
iriaia p an, parlem catalä.
X. 0 (5 a venturat assegurar que, per
zn ateixa raó, una companyia
iurcesa :robara un públic mas
prePa^
aatli que a qualsevol banda d'EsNuOa. El crascut tant per cent de celeJes
tra fr anceses que actuen als nostampoc és obra de l'ata
que passe amb l'escena, passa,
airaralnant, arnb el 'libre, amb la canarnb la conversa...
MOt. el Guata, ad fet de par"' ei sén i
dioma, té molla mis aptilad que l' espanyol
per entendre qualse'°I n'agua roan/inca i, en gen e r al, Per
5(5
7,1c5 paliglota. Des d'aquest punt
anua, cspany olazar-nos equivaldria a
tnYar -nos d'E uropa.
Ve't
, un• un
tau» id, afa„,a,fet que els senyors de
par la gelosia, no li an
441 alai a co mprendre. I tanmateix
"!runa evi dencia
culluernadora. El
amb cl seu modest domini
Drac ticamcnt cas acosta mes
OtIs nací
- riascs de l'asperit humä
aata IaS g ur espanyol parlat per vuiaaaa'n'lians d'hornea 1 per un nombre
de. DaPagais.
{Irles

Soldevila

EL PRESIDENT DEL CENTRE CATALA DE .L'IlAVA,
Es entra nosa/tres En Ioscp Pineda,
presidcnt d4.1 Centre Calcita, de Vibra na.

El benenterit pitarla( distingi un d'aquests dies LA PISLICITAT amb una
amable visita, que jan regraciada per
part nostra amb la mis afectuosa cor-

respondencia.
Ahir tarda, el senyo‘ Pineda, acompanyat del senyor Vilaró, visitó lambí,
l'estatge dAcció Catalana, essent cordialntent rebut Pel Consell Central, que
en aquella mamelas celebrara sessió.
Atabal, individua del mateix Consell i
&tres caracteritzats dementa d'Acció
Catalana obsequiaren
un sopar bttim al senyor Pineda.
Com is de suposar, l'ideal Patriótic
ha presidit totes aquestes entrevistes, Podent-ne esperar resultats bellaincnt próctics per a la causa de la nostra Patria.
No cal dir que fem rota per tal que
sigui ben agradosa al Ilustre ¿ilustre
amine senyor Pineda la sera estada a Caamb

-

LLETRES
—

AL PORT D'ESMIRNA

EL POETA I EL .poru_g
En dir' "poble", diem alhora trádició
i paisatge. Les vellea formes sermillcs
que ha ,emprat el poble en les seres
cançons &manan una noca lírica que les
oregi. Aquellas formes cmpresonen sovint espumes meravelloses de paisatge
que suagestionen i exigeltran una nova
interpretació, Acostar-se amb passió a
les formes tradicionals, endinsar-se amb
ingenuitat a la pródiga selva del nostre
paisatge, heu's ad un del,: correats
la poesia catalana d'ara. Són uns "tracias amb cl poble", molt honorables.
• En Joan Arús ha dit alguna casa a
propósit de tot aixó en el seu darrer
'libre de crítica literaria. A les últimas
pagines d'"Evolució de la poesia catalana", el poeta de Can cons al vent Boa
el "moviment d'aproxiinació als motius
i a les formas populars ytte la major
part dala nostres portes havien desdenyat per aristocratisme". 1 Ii sembla
riescobrir en arlueata tentada "un san-

tit d'expiació".
Són unes paraules molt justes. Paró,
tot segun, cau • en ulla patita confuaió.
Diu que per una manca d'educació pospular i per altres 'causes, "una relativa
aompeactració" sera, per molt de temps,
impossible. "El poble—diu--segueix en
la mateixa indolent actitud, sense que
parli tan sola de tenir traces amb cls
poetas". Ens demanem de seguida aperó
as-amb aquest "poble" amb el qual el
poeta vol tenir traces? No haurà confós l'Arús els conceptes de "poble"?
Sha de partir del poble, com Goethe,
ha dit Carlès Riba i ha repetit l'autor
de "Evolució aik la poesia catalana". I
aqucst poblc del qual ha de partir
el poeta no és una democracia actual.
Es una tradició. Es un doll que raja

amb mesura, amb una dolça remor. No
es un públic, ni una comissió organitzadora de Jocs Florals, aquest poble al
qual ha d'acostar-se el poeta. Es el san
tit de la vida i de la terra, perpetuat
en cançons i en folk-lore, alió permanent i noble del qual ha de eartir el pocta. Una cosa és el !viable t una altra cosa
es la gent.
-•.
Ship - boj
fanA l CULTURA
— Lío "Amtes de la Poesia" prepares la celebració de ducs sessions
De tant de repetir-ho, ha esteräries. La iota sera dedicada a Leo- devingut un 'toa coma que el
¡l ard e El poeta Rosend Dates Ilegira problema de Catalunya as un
una noticia biogràfica de l'iLlustre
•problema de cultura. Dit auf, es
Tot seguit seran recita*: algunes
ambiguar l'afirmació i cal aelaversions leopardianes de
Carner
rir-la. De cultura, si; exclusivaTomàs Garcés.
lucid de cultura, no. En l'origen
La/fra sessió consistirá en fina !cita- del nostre problema hi ha do;
ra de concomo de Tomas Carees.
facture: la cultura pròpia i la
força estranya; en la seva solu— En Dula Bertran i Pijoan
dentó, dissabte, a lea set de la tarda, a cid lambe haurà d'haver-n'hi
l'Associació Catalana d'Esindiants, el sen dos: la cultura pròpia i la força
(libre inedit de ¡'acoles, "Les Estaciona". pròpia.
Diguem, dones, que el nostre
— Un deis propósits dels catalans
d'Am è rica és d'espandir per aquelles re- ¡p roblema és un problema de
públiques, donan:-nc MI jet fe.:e coneir cultara i de forea. En els plata
xement, el moriment em!nr•i! i la Pro- nacionals, con' en els particuducció literaria de Catalunya.
lars, no n'hi ha prou que hom
Oportunament en don a re n noticies tingui rad: cal que se la faci
reeoudixer.
mas concretes.
I aelorit anta — per tal cola
araeraMlnat
aqau/ta afirmació justifica aparentment la cómoda actitud de
"Mea- far niente" i qüestions
prävies que molts, nornenats eatalanistes, adopten—tornem
tema de la cultura.
JaSep

I

Converses

lógi ques

La reunió, n'oh nombr o s a , es deseitratlld en mig d'un bell entarime.'”

que' neurea les distàncies entre
Paris i Londres pel que fa als
problemes del Pròxim Orient.
L'ultimatum relati4 als navilis
d'Esmirna podia esser l'espuma
que encengués novament la guerra entre Turquia i els .aliats. Una
espuma, d'aquesta natura, barrejaria Franca en la guerra. I això
representaria per als turcs `un
greu desavantatge,• de doble cat'actor diplomatiz i militar.
"Le Temps", de Paris, recordant-se massa de les sa y as simpaties turcófiles, prova d'explicar la nova qüestió d'Esmirna
per la por que, al seu dir, senten
ele tures de veure un altre desembarc enemic per la banda
d'Esmirna . Pera afegeix el diari
parisenc que no hi ha manera de
comprendre per quin motiu el
Govern d'Angora s'arrisca imprudentment a desafiar tots els
aliats ensems . Sospita "Le •
Temps" que aquesta actitud turca és deguda e la influtnicia que
Alernanya exerceix sobre alguns
bornes d'Angora i que respon al
prop git germanio de complicar
la qüestió de la Ruhr amb la
qüesti6 oriental.
Cal creura que els turca recataran i qtre Igno seran atacats els
navaja que han quedat recloaos
dins el port d'Esmirna. Els turcs
san mestres en el deport de tirar-se ells mateixos terra als
ulls. Pera ara la imprudència seria tan grossa, que deixaria molt
carera la que cometeren al comeneament de la gran guerra
dels cinc anys.
A. Rovira I Virg111

ARTS
EL PINTOR R. CANALS
Si bé és cert que l'exemplar i nobilissima iniciativa del sea,aor Plandiura
no ha trct a llum cap ,nova valor artística catalana, la qualitat de l'esforc i
l'entusiasme amb que els concursants han
respost a la crida, han avivat l'interès
al volt d'uns quanta notas de piplors
nacionals ja ben coneguts i admirats
amb justicia.
La quantitat maldiva de lea Oferte')
per adquisicions, el número da les quat
el senyor Plandiura ha augtnentat considerablement, cosa que relata tanta generositat com bon ciap d'ull, ha estat
destinada a l'obra del pintor Ricard Canals.
Tres. obres d'aquest pintor figuraveu
al Canana: "El noi caçador", "Paisatge" i un "Retrat de la Srta. P.".
fora de concurs i evidentment inacaba
La primera d'aquestes obres és l'adquirida i amb ella la col.lecció del sens - or
Planditna s'haurú enriquit arnb una obra
mas d'aquest pintor cataiä, fruit arbni?rabie i personalíssim de l'impressionisme a Catalunya.
En Canals va venir al món de la nostra pintura de bracet del gran Nonell,
en plena efervescenca revolucionaria
quan a Barcelona es fregien els d'huitos, els Quatre Uns funcionaven a tota
raäquina i Steilen era • I'evangeli dala
dibuixants- d'avantguarda barca:03:ns.
Potser es il.lusiú nostra, paró avui encara ens sembla descobrir en l'obra del
nostre pintor el rastra de la influait:ia
del famós dibuixant del Gil Bias.
A París, on anä a macerar-se la
a sibilitat com era de llei aleshores, taca
de la vora l'obra dels mestres de l'impressionisme, dala quals, especialment
Renoir, aprengué la gran lliçó del calor.
D'aquesta lliçó en treié la fórmula pictórica amable i elegant qua el distingehe i que fa algun temps que explota
amb axit sense que per ara es noti que
la seva reiterada aplicació suscita en
l'espelit de l'artista cap mena d'eayorança.
Aqucst acomodament, que sembla 7cspeadre a un afranquiment prematur
tota 'taita interior, enterboleix, i de vegadea.npaga, aquella espuma que tuteenia a les sayas telas. Aquesta mena
d'immobilitat espiritual en qui es mart.
té d'un quant teraps ença En Cana:s. fa
que les sensibilitats rgés exigents o Inés
inquietes sentin una carta impaciencia davant de la seva producció dels última
anys, de les quals n'és una mostra característica el quadro adquirit pal senyor Plaudiura.
Paró tant si aquestes obres a qua ens
referim són la seva última paraula arma
si ens reserva el goig d'una sorpresa
que signifiqui una superaciú la pintura
d'En Canals sempre sera d'aquella en
la qual shi cria patilla de la bona.
Quan anys a venir es faci un balane
de la producció artística catalana dz
principia de segle, les obres d'En Canals
s'inscriuran en un lloc d'honor en la partida dala guanys definitius de la pintura

captindrä pas l'Estat, mentre un
Estat català no existeixi. D'altra banda, es un problema econimio; de milions, peró. Creure
que aquests mnilions puguin sortir voluntäriament, cada any,
dels donatius i les deixes dels patriotes, es una petició de principi. Notada que la cultura fa conèixer la importància de la cultura. La nostra benemérita Protealora 'de l'Ensenyança Catalana
recull unes cotitzacions que n%
igualen les de- certes entitat
bastides entorn de la ruleta. DeInés, una elemental justicia exigala que les obres d'interès comú
siguin fetes amb cabals de tots;
ningú nu té dret d'aprofitar-se
d'una obra que, en proporció de
les seres forces, no eontribueiri
a sostenir.
nacional.
Pel volum de la despesa i pel
C. C.
seu equitatiu repartiment, dones,
inaugural'
Lluis
Foix
Ist
El
pintor
—
la cultura catalana hátl'esser entretinguda i fomentada amb ca- una exposició de pintures a la sala
bals pública, es a dir, per lee corporacions politico-administrati— Altir s'inaugura, a les Goleries
vea de Catalunya: Mancomunitat Laietanes, l'cxPosició de treballa prei Ajuntaments. So.bem l'objecció: sentats a
de projectes de mdbi"Es greu de pagar dues cultuliori i decoració ,4convocat pel Col.kgi
res per haver - ne una". Sabera d'Artifex Ebenistes.
tamba la resposta: "Pitjor es de
A les mateixes Galerie., hi ha expopagar-ne una per no haver-ne ' nula una nodrida coliecci6 de pintores
cap".
a lob antigues de muestres catalana i
remellilteealeillemr
cstrangera, entre les quals n'hi ha de
CULTURA I INSTRUCCIO
feria interessants.
—Hens rebut del senyor Sabate, la
_Cultura no és sols instrucció: coldecció de dibuixos a la plata que
..és una integral de totes les valors amb el nom de Visions de Catalunya
humanes. Les modernes genera- acaba d'editar. 'Esta formada aaues!a
cions, imbuidas en la superstició edició per vnit boniques plantes, linteles
de la ciencia, han pat it d'un do- amb tinta de color sepia, que clima ala
ble desequilibri. Els uns han dibuixos un bell caràcter d'aiguafort.
menyspreat tota mena de cultura
fisica, criant cossos febles que
havien de sucumbir o de tarar-se
a les primeras empentes de la
a Europa
La
joventut; trascurant la trapa manual, com una cosa d'ordre infeLa qilestló d'Orlent oontlnua
rior; no despertant en cap mane- estacionaria. Per una pan ea
diu
ra els sentits, goig i defensa de
que s'activen negociacions per
l'home, EIs altres han preferit
formació moral, i hern vist la signar la pau a Constantlnoble,
cienc
ia al servei del erim, i el
però d'altra banda ho neguen,
baix plaer i la riquesa coas a sudient que solament es tracta de
premes - aspiraciuns humanes.
resoldre Pincident d'Esmirna.
El concepte inteLlectualitsta de
l'educació tia fet un dany dificilA la Ruhr sembla que despees
ment reparable, per tal com la de tes conferencies dels mlniamajoria deis seus mala resultats,
a través de l'individu que els ha tres franoesos 1 belgues s'extenpatit, donen naixença .a deforma- dra el bloquelg del cartel, ala productos manufacturats. Els nulocions, malalties i vicie. Alguna
cosa n'hauria hom evitat si, fins
nallstes Intensifiquen Ilur camreduida a l'ordre de la pura ins- pan» 1 els soclailstes en protestrucció, hagues presida una idea
"humana". Quantes coses inútils ten. Ele aliaba, en vista de la Influencia que ha Ungut, han prono ens han estat imbuidas, ¡nontre que res no ene dejen del que hIblt l'entrada dele mlnletres alemes podia defensar la nostra
com si l'horne fus una planta maLa
nYialtauao
ta lón bahrPreu a Bulgaria,
d'estufa i no un organisme que
havent dimItIt al Covern.
ha de fer la seva vida Iluitant
amb la natura anib ele altres
A Polenla tot ada homenataes
homes i amb ell maleta!
patrIbUoe al Asease' del
fiel

"Camarin".

concurs

Difamas vegades harem fet • esment
en aquestes converses d'algunas de les
faltes de gramätica que tan sovint es troben en la majoria de les publicacions catalanes. L'existència d'aquestes faltes és
sempre lamentable, pecó ho es sobretot
si figuren en un llibre destinat als infants. Per aixó ens ha apesarat vivaments la lectura d'una carta oberta que
ens ha estat adreçada per un mestre de
Barcelona, en la qual ens assabenta de
les nombroses Mcorreccions de llenguatge d'una obrcta de publicació recent,
viatges de Gullivcr, de la Biblioteca ViCoplero de la carta del dit mestre, el
senyor A. Martorell: "l'edició és molt
acurada; les iLlustracions, de Juncada,
deliciosas..., paró les erradas gramaticals empedren l'obra de dalt a baix. NoMés en els dos primers capitols (cinc
planes i mitja) i en una primera Ilegida,
u'havem registradas trenta-cinc I"
Segueix la 'lista de les faltes notadas,
entre les guals hi ha un qual amb la
valor de cuyo, un per a que en lloc de
pesque, un tan en lloc de tant, diferents
casos de Per a en lloc de per, difaaents
casos de complement directa introduit
amb la preposició a, dos exemples de hi
abusiu (un comió en hi anava), un Cd5
de varia emprat com a adjectiu determinatiu (equivalent a plusieurs), castellanismes cona lograr, guíe, formes errónias corn Poguer, volguent, treguent.
I transcriu el senyor Martorell a continuació alguna passatges "talment conatruits—diu ell—, que els nois difícilment
en poden treure l'entrellat". Un d'aquests passatges fa així: "Inútil dir que
en veme al, per a ells, extraordinari
gegant que prenia sovint tan convenient
adminícol i se'l posava tranquilament al
cal, els concurrenta canviaren els comentaris llora d'admiració 1 d'eatranyc-

seil.
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Problemes de cultura nacional

rolet.

l'anunciada reunió deis m'Oca inscrita

Com utna :mena de coet detonant que assenyalava la fi de
les negociacions de Lausana, els
turca dirigiren als aliats un ver
ultimatum, exigint la sortida immediata dels vaixells que aquests
tenen eins- el port d'Esmirna. El
govern francds, tan bon punt rebé
15 nota otomana, contestà que ma
eediria a la intimacid i que els
vaixells franceses es defensarien
rst eren atacats. Comunicada la
cqntesta al Govern de Londres,
que no havia rebut la nula turca
per no tenir el Govern d'Angora
rep resentant oficial a Anglaterra, contesta que aprovava l'actitud francesa i que l'adoptava al
seu torra
Qualsevol diria Que els turca
estan fent esforros contra ella
raateixos. Donant una estranya
pagad la política girobi turebfila de França, el Govern d'Angora
se situa contra els franceses. Es
darla el casa en afecte, que la representació marítima Mas important al port d'Esmirna da avui
la dels navilis francesos. Menys
important is la representaci6 que
hi tenen Anglaterra i Italia. D'altra banda, hi ha alguns torpediners nordamericans i probabipment un petit creuer eolandas.
La nota turca, sobretot per la say a brusquedat., havia de desplaure a Franea. Aixf ha succeit.
Premsa de París ha marcat, en
aguaste darrers dies, un canvi
notable en les sa y as apreeiaciuns
sobre el probletna oriental.
A despit d'haver-se intentat
atenuar la importancia del cop
()toma, no pot dsser desconegut
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DESPRES DE LAUSANA

L'ASSOCIACIO CATALANIST.4 DE VALLS
L'Associació Catalanista de Valls,
Vassemblea general darrcrament celebrada, acordó miar a les eleccions, atorgant un rot de confianca a la Junta directiva i a la Comissió d'acci6 política
perque facin els treballs encaminats a
tal objecte.

a Acció Catalana.
Verificat cl correspournt canvi d'impdcssions, es procedí a complir l'objecte pet ea' ¡gavia estat convocada la reunió, dcsignant-se la Comissió, que bizma de someire's a ¡'aprovació del Con:
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CARNET DE LES

talnuya.

CASAL NACIONALISTA DE
LES CORTS •
A l'assemblea que ha de celebrar-se
diuMenge vinent, dia 18, per a la constitució del Casal Nacionalista de la barriada de Les Corts, hi assistiran, en representació, d'Acció Catalana, els senyors
Pela* Vida!' de Llobatera i Martí Esteve.
LA COMISSIO MEDICA
EYACCIO CATALANA
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PERSONALITAT I HUMANITAT
--Personalitat col.lectiva da
cultura pròpia. Si som catalana,
i no cap altra cosa, és per tal
com, bona o dolenta, intensa o
rudirnentaria (alza en l'ordre especulatiu no ens interessa) tenim una cultura pròpia: una,
'lengua, un dret, un art, uns cos.
tums, un pensament, es dir, una
personalitat. Dorada, Lenins coaseiäncia de la nostra personalitat
i tenim voluntat de conservar-la.
També 80111 hornea, però; i
l'homo as quelcom més que un
individu, mascle o.,femella,
l'espècie zoológica "Homo ea-,
inane" classificada per Linneu
entre els mamífera bimans: es
un membre de la societat humti„,
na, al progrés de la qual, individualment i col.lectivament, ha
de contribuir. Tenim, dones, 20111
tots els spobles; una dable tasca:
conservar i millorar la cultura
nacional; no anar a la rerassaga
i esforçar-nos per anar a la daN'antera de la cultura humana.
L'ossanització estatal, perb de la
qual formen part, tant com es
enemiga de les nostres caracteristiques, s'estä al marga del
.progrés de la humanitat . No permet, per exemple, que ens logialem, pera ens imposa un codi pea
nal de l'any 1870; no permet que
organitzem Ilturement eta estudis en la nostra !lengua, però
en una de forastera ens impon
una ciencia lambe dc mig segle
onda rrerida.
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Del problema oultural, que tan
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Dfroviäries, es tren (leona. I arel pell.
sen persones coneixedores del negoci, de
que es hora de comeneer a rentpref allfunt
Osa, pulo no co dupla de que el mIllerament de les maldices no es rara esperar motu dies.
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AGRUPA= DE 1F1LATS DEL FOILENT
L'Agrupar/e de fries del Fornent del
Tr^ball Nacional la saeteen un naesatire
al President del Consell de Ministres el
qual d'u aini
• Excelentissim snayor: Es precie Truconelerr que els teaclale de aneen Aerre‚reinen/ eeloDests, pes/ als boas desfijes
Ocie peOle12 ineeprese-los. no tran Ingrat defensa/ /a produce-16 agrienra necean) I en
esnvi hart perjudica& 'morral a FaldeeIrt* que na trogut dr rturer . e.-. emn l'investd de pretendes es:rentero en nostre
merra1 ya adontrin pro/irme:ose alar/cate,
grades a en facilities /Maneras g rie e/5
mentas trartes ron e eeleixen a la (lezneenreda proleceld °Delta i privada q ua a l
. ex--gunopesvdita1u
portaed.
1,a vida industrial essaolela PS traba,
dones , gerlamen1 pertorbada. I me und 1 el
malestar que respira l'aenceltura procree:1nm 110 trastero en la vide aneara! del
pede, que elölia Ilse a que valen) P ar a lll
- Se lea transaccOns de lo:a dermis,-rent
nerb gren perticaret de l'enteemnia nacional I de una alarma de tot Dele/mea productor.
No es la sola defensa deis Inieu rreern de
les XeCetrIcs terlile, el que eus Indueix
a adverti r al envere 1 a scdicitar el seu
anarn, te la rnenana que pesa SUbet recenan:de general del pala. d'uta räpIda decadencia de Inclestria eepanyoa.
Nostra egrupaelA creo permanent elle el
Govern 12 0 de en:re arnh bons chis (pie
ets ele callada, pera Intenssment trebM1,•n
PO be de la oda nacional, artientn a ell,
adveran/1-11 ele perille del momear actual, t ha de fer loe quard laurel per siendre a nostres ami g abies requeriments I per
e 11/26 ens atrevfm a:
Suptlear a V. E. que en previere. de fuetm111 radIrahnent la norma de conducta
qu e Da tnsptrat eh; <Jarrees tractats le comerç sconlant urgenlinent les reclines'«
done que la defensa de Pindeetr i a ce/alean reclama. 1 szlnplent ach rtfnedes miden de prOterel6, eme mell dentar la ruina, que t'altea manera p era Mderectiblement abocada IZAS a la riquesa rmetonal.
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La le:recree geoet.el del Diere O C'ettt.3
Is ssreels misa a 16 Junta Silleta] del Col/cal d'A/renta de Cene: 1 Doma I Ce la
Berta oficia/ de Jtomere Que ea Do sa1 en
elreulacid ele Hiele del Denle Pennenal
Interior 4 per leo necee de el agost de
tele, frns la numerad/5 seirflenti
Serie A., mine. 1370173. luen 11, 2retet4.
Idee C, 3004 8 3. Elan Cl. 05472. Idem E,
57e32. Ideen F. 42412. Ideal G,
Idera II, 115502.
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vetens QUE NO ESTeal IMC1090e Al.

Pealutteel //out. el qual ereilen que es
el pie que porta el stt.yor Gafad., aeleal
ministre de l'ornen/
Dc g de avene d'ele venen eetlizentse a
la Menea plaga 1 a Cl de UleS les arelane
-Duro Felgueei", sotre ellin e«lee mreions•
• ellebeir alguna cosa el enurts vineat st
Sß dile encara es coUtren; denn alee perque a la /101- 53 de Medre/ molla cope celan 15 ches cense salme -se.
EIS metrom sease gran negad per YOtlimuts; lee &mese needone 'dese netrocl.
Els denles le neta/ fPr750; leS oblirae-lona. en gemenel, fermleelmre.
Lee «vises pelean:rema e tnihnett e e, no
vele/U-se en el preteett cap orinradd
per rinr.r-la Indicar ate ¡Melote 1141
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PRODUCTES O'EXPLOTOPCIO
8110 D'ESPUMA
• tenles d'Almena 1 Granada
Del 21 al Si de ¡tener la me nt ad
ptera de tIn g ur rut anernent en la seva
recaudad() clo 21,318'32 pesenteg neta
. la reetudacld en el melero» elles de rally
71,75 toso.
De/ 1 al .91 Cl, rener la tingut un au g 87'75
Dusnl 12. 56.91979 r.sc-ton. vista la de
les metiere dates de l'uy 1990.
69'25
6025
6515
6325
5030

3225

Lo/ene» —
Exterior, 75471,
França, 46855.
Novo York, 29915.
Eepanya, 2 (945.
Sur g en, 11845.
Holanda, 9687.
136116, 4766s,
Suecia, fol.
torturo', 43w
YergentIna, 4200.
alenIetleteo. 5070.
Xlle, 112300
Berlin, 2490.*
Copenhague, 2075.
Yokoharna, 8500,
Delinea, 25225.
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Sta/ Gral. Tedttuna.
Petet.aular (dem
9.. &darle* dLAsctrieltal,
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DIGPES608 DE LA COMPAPlYIA DELS
FERROCARRILS DE PA, 2. A.
Del ala 11 al 41 de tener la mentada
empanen' he itneut un mermen: en /a
seca recendarld de 871,84404 pesarles,
-vista /a re e auriarld deis moldeas ales de
l'any 19.22.
Del 1 al 26 de tener ha tIngut un arremeta PU la seca recaudare de rePSSOlPs
1.518,37895, vleta la de la matelut data
Ce l'any 1922.
AVIS
Te Dfreccid general del Denle I Clasgel Patees, avisa a le Junta Sindical del
Gollegt d'Agents de Carel I noma /
IR Dorai Ofielel de Com p re que ha Iment
en (anulada els Mole del Drene Amort11zahle, 5 per /ort, em r s c iel de 22 febrer
1920 , (Ins la numerad segeonti
Serle A„ ninn. 510907. Idarn 8, 78044
ídem C, Oil. 00. Mena D, 16063. /den) E,
12748, Ideen
5 4 25.
PAPAS lamen
CSUVIS s. Londrea, 7545 ,
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elem linlands, 681.
Idem 'celta, 7760.
larm Nora York, 1811. Idean Suecia, 12025.
Idem SUIssa, 304.
Iden) Noruege, 099.
1n11111 Beelln, 005.
Mema llena, 9209.

111121E2F12221M11~

Át güliRS PURS

rectificats de 95/57 •. Esp etdais per a Cliniaurs, laborafarinae.ies, perlomeries

L'ENGROS I 'U.
CETG.L.L.

Idi'm Praga, 4770.

BANG DE BARCELONA
Aquest Banc a la seva Central i a la
Sucursal número 1, continua realitzant les
operacions de Compra i Venda de Valors,
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Dijous p:cusut time Une In re01l4 ale
locals de tia Cimbra Intereacioital din.
tercanvi pe! Firmen( del Comete i dc la
lndeetria tratitiesta enpital, del Ce/elle
organitmulor de la próxima Exposicirl Ver.
manen/ Ibero-Ainerirann, qu e petroni/ra
aquieta important ase.orriaciú larnerloeina.
. Sota la preeidnein 1159" *t'e ho 41, de1
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LA PREMSA NA.CIONXL,
.UESQUERRA CATALANA
El parer de dos periòdics republicans de Catalunya
Fecunditat nacionalista :: Qui és dretista i qui
taileuriSta?'::.• Un record eportä: el Pacte de Sant
InteNtr.a per damunt de tot
Gereasi
gritat nacional
'Al voltant de l'Assemblea d'esquerres, nya, a Espanya, o el ansía no ligara
Vajornament da la qual ?es fet públic mai per [mire temes la nostra joventut,
ávida d'acta', i de realitat.
junt amb els motits pels qua! no hi ha • ••
gua unanimitet previa entre els sima organitzadors, la premsa catalana ha fet
Per a Smere Avant! l'Assemblea
disfisos cornentaris. D'entre aquests d'esquerres ida l'efecte d'una ventila(diem avinent de reportar i comentar da de plet de 'familia que només irtee/s apereguts a Avant!, de Vilafranca reina la mateixa familia. Reconeix,
del Pcnedes, i Scmprc Avant!, de Bor- meró, que shi adheriren i Ii donaren esges Manques. Tnts dos periadics pertacalf personalitats i organismes plens de
nycn al catalanisme extrem i mantenen boite fe i bona voluntat, que pugnasen
a ceda número des del tito' fins al peu per organitzar una esquerra
damprerrea,'un fervor patriótic exemapeefitant les escorrialles del republiplariesim. A la negada sam republicans
canismo por tal d'infondre'ls salta nade Catalietsra de tendencia Iliberal i de- cionalista. Pena; segans, el manase setmocritica, perque el set: paree és
manari:
mas franca imparcialitat.
"Al sea costat shi a arrenglerat
, Avam! remaren molt justement la una altra mena de gent que ja tenim
•ertilitat actual del catalanisme.
qualificada des de fa molt de temes i
"Dária bo de veure—diu—com a la de la qual sabem amb certera que la
postra terca es fecunda una vegeteca5
Patria nqn ha ¿'esperar gran cosa."
pelicrama, exuberant de vida."
Cal, efectivament, mentenir-se en
Després scmbla al.ludir Aceita Cata- aquest principio que ala on el motor
lana amb aluests mots:
inicial no és l'amor a Ceta:u:va', que
"Suara una escissió a la dreta catabalta on el movimeet, digui's dretista, dian fcia reunir ult fort euch de pat e io- gui's esquerriata, svs és dirigit pel sacre
tes per tal de fixer en ideara punta
fervor pata-aísle sense altre fi que servir
cant-se, de passada. dhaver cearatejet i honorar Catalunya isla seva bandera,
amb un Eatee que no é l propia'
els patrioscs s'hi trabaran eumangers.
Ens creien aum e itiests per a dir que L'amor a la Patria no admet cempstenAcció Catalana no és nada d'una escis- cien.
sió de dreta, sinó d ' tl/i1 cenvareseat
Per a S,mitro Avant! era perdre el
litat nacionalista en un moment deter- tenses aner ea una assemblea ah costat
rniirat de la história palifica del casales d'hames que han manifestat públieement
nansa d bornes procedents dalló que en
Ilur disconformitat a la tendencia indeIlenguatge encarcarat se nla vingut pendentista del nacianalieme cutala i aldient dretes i esquerres. Per tal com
alud:4x els terrors Mies, Marceli Dofati' de filme en aquests moments histó- mingo i NOUbtél, republicans espenaols
rica qué den lean enteadre por dreta i
mal g rat da tot, 1 des del prnt de vista
esqucrra polítiques i Mil tít daetista i
waiie cii9-rma.1 5.13, lira
a5eser
esquerrista en un agnmement. patrióQuini ha d'ezser, `deren, el m- iteri del
' tic o sindical que .ti fiara- un prograbon nacionalista, del boa republicà cama dar i defiait? En una colerrau mo- tala?
bilitzada de solsists addictss a una nul"La integritat nacional. b:e cal perlas
teixa bandera, blanca o vermella, la dre- ni cle dretes ni d'esquerres Pes i quan
ta i l'esquerra són designadens estricna tinguem la Ilibertat d Cearauraes."
tament objectives.
Es aquest integristas que, el nestre enPer aisió el maula peeilaits vilafean- tendre, representa més justament el diqui aLludeix les "si-dients esquerres" 1
ted dels patriotes catabas. 1 no pas
els .nostres homes "dits d'esquerra". 1
cstalans selanuent; arreu del rEir2 ca hi
afegeix:
ha una patria sotmesa, una patria re"Cal que les si-diento esquerres
naixent o una patria en peril, Finte-grisvui recordie que ilur pariera ck temps me nacional esdeve el liee d'unió
de tots
va rebre el top mortal a Sant Gen-a- els fills del pein,
devots i abnegats.
sa en pactar amb les esqurres copa"Tot alló 7.12 entern del cencepte
nyoles; és precie que sàpiguen que aili
divisible de nacionalista integral es valen no hi ha el batee d'una patria cenen - gai anal- bastint, no deienrä de tenia
ne manca tot l'esperit vivificador."
ara, un regust de . capeilettn: , tes . a . orar
Aquesta bella consiieració fas! La que , cansers-ant els tesas ae l
masite i la clan.
segurament no tingueren en ccmple ele tela
electoral, formada de, vega;aes ama
auc convocaren l'Assemblea d'esquer
meepolitica obertement contraria a tota
no celebrada. No havien previste com-res
força nacienalista."
el disting-ait coLlega de Vilafranca,
Malt exacte. Peró tinguem leesent
"Que cal posar per damunt de tot la que davant un febs
de patriotes que
Patria. Aleshores els nostres honra dits
avenci ardit amb el nora de Catalunya
d'esquerra veuran com els nacionaiisala llavis, el cor Pur i la voluntat dastes de tots els matisos, al toc de guerta. la clientela i els organismes electora, esas trobarem junts, empesos pel lerals són d'una fragilitat sorprenent. Els
zig de vencer l'enemic i de constituir un
interessos de districte o ecenamics, daEstas nostre, humanament digne i sovant una passió nacional, són anorreats
cialment just, que sia expressia del senfacilment. Disciplinem la p ostra fe pa'Sir de tots els catalans."
triótica i veurem cosa d'aquesta xarxa
Sense tenir Catalunya com a coma
esteta pels pseudo-pontics concupiscents
denominador, no és pas possible una a vi
no en resta ni un treniall aprafitable.
nença. El mot "República", en abstracte,
J.-v.r.
sense definir si cal aplicar-lo a Catalu-

EL MAL DE VIURE
per Francis Jammea
Un poeta, de nom Llorenç Lau0
rtni, patia ssl mal de viure. Ea
un mal horrible, el qual fa que
aquell que el te no pugui veure
els bornes, els animals i les coses senae, sufrir horriblemente
montee encara uns grana escrúpuls Ii enverinen el cor.
El poeta deixa la seva ciu>at per
esguardar d • aarop els ¿labres, els
blats i les eigües i escoltar les
guatlles, cantadores com tontones, la fressa dele teixidors i els
fils del telègraf brunzint. ~testes Coses 1 semblante remnrs
l'entristien. Els' pensaments mas
erenernarge. Si per distreure son mal havia collit una
flor, plorava d'haver - la collida.
e Arriba vera una vila, una setIla tole perfumada. Era una van
com les que havia sovintment
descrit en ele seus !libres, amb
la plaeaamajor. Venia:ara% el ceeneatiri, unejaadt, una forga i una
taverna ennegrida., de la qual
n'eixa una furnerola blavissa i hi
brillaven els vasos i una ribera
serpentejant otee els avellanare
feréstees.
DI poeta maleta assegut tris-tament damunt d'una peden, esmentava el supliel que (Instarle a
.3a seva mare amb el seu allunya turnt, petisa en lee dones . , que
l'havien decebut tingu
are cenea del temple de la sevc primera
comun i6.
—Mon cor—es deia—el mete
pobre co r ja no pot eanviar.
Tot duna es veta prop d'una
pageseta guardadora d'oques sota ele estela. Ella li digné: Per
qua atores?
Eh Ii tete de respoeta: —L'antena mera. calera en terra, s'ha
fet mal. Jo no pule guarir pas,
puje mon cor pesa massa.
—Vols el men?—digué ella.—
Es ben Ileuger. Jo, en eanvi, prended el ten i el duré fàcilment:
ede prou avesada a les pesante
tragines.
EH li darla son err 1 arengué
SI d'ella. 1 aometenta se n'atea-

ren, la mä dintre la mä. pel roerlo!. Les oques (lavan', d'eles sem-

blaven tallo de hunos.
,• •
Ella li dele: —Sé que tu ets eavi i que no pile saber ço que fu
saps. Sé, peda que t'estimo. Tu
deus haver nascut en un ric bressol. La leva mere deu parlar ea:
caientment. Jo t'estimo. Deus haver tractat sempre amb doea:s
blanquee de figura i jo et dec
senda:zar Ilktja i negra. Jo he
nascut en mag del Mal. Diu que
la mare, i jo i un anyell que una
ovehta xeià el metete dio, fórem
portats a casa damunt d'un ase,
Mais cavalla ala tallen As rice.
Eh Ii deia: —Je sé que tu éts
sencilla i que jo no auto daser
pas com tu. Sé, pera, que t'estimo. Dei:meres easer brescada
una panera, sobre tiara cadira negra, com una estampa que veJo taestarno. La leva mere.,
ben segur, filava hl. ,Tu hauràs
danaat pels arbres amb uns bello
minyons 'forte 1 riente. I em deus
trobar mane!t i trist. Jo nesqui
en bella cambra amb una" garmaneta bessona, la qual morí
/Yen tost. La me y a mitre en fou
malalta. La sälut la tenen els
pobres.
I aleshores s'abeaem :en mes
fort ament,
Ella 1 ¡dala: —Jo lino el tea
cor.
Ella Ii deia: —Jo tinc el teu
cor
Els fou pervingut un - infant. I
ee poeta, sellint Coba el'seu mal
havia finit, digné a la seta :menee: —La mare no sap res de mi.
Deixaan aneo, Cantiga, fine la
ciutat a dir-li que súe felig i que
(inc un fill.
I se n'una pels camine que
l'havien portat. Arribat a la eiutat, el poeta reconegué el palau
d'un vell amic, artista célebre i
opulent. Li arriba la veu d'una
dona bella, la qual hevia garfit
son cor d'adolescint, que deia:
—No us co recordeu del gran
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poeta Llorenç Laurini?... Horn
diu que ha fet un petit casament.

.mb una vaquera...
Anib les 'lagrime; ran' dels
ulls arriba a casa sena pels carrera ciutadans. Les lloses &Aeament responien la paraula dele
seus paseos lassats. Empenye la
porta, 1n t a. La 1.'.25 .13 fidel anä
envers ell saltant pres .a de ja:a
I: llepa lee mans. Lloren.:
paaa l'escala, veient la vel'a ta a e l lent ent m,t d'ella male e*" enri alçava la cite, clree
t . a n d'eaquena :-e7intaiel
p aerrns En al :Pera pone
aLtellotge, reConeixent-lo. I se
n'entra a la cambra dolçament i
vejé agenollada !a mare com
ga s-a. Dele: —Den most, féu que
el meu fill vinquil Den !neo, :sofria tant... Mes al, on és? Perdoneu-me a mi. d'haver-lo fet
neieer, Perdonen-II a ell de ferma morir.
Mes cli, agenollat als seus
petos, deia, besant-li ele cabells
grises:
Venau. amb mi. Sem guarit. Se'
un paratge on bi ha arbres 1
blats i aigües. cante de guatIles
i fresca de teixidors. usa hrunzeialeo els fas del telègraf, on, una
dona pobre posseeix ea meu cor
i on hi pega aleg,roi el net vostre...
(G. F. da C. trad.)

"hable usted en cristiano I"; l aeció
desmoralitzadora del fine par mediada, dels anomenats investigadors el-hunda; la llei de Jurisdiecions; la qüeslió dels notaris, etc., etc., etc, besprés
podrien venir els greuges mes l lu
nyans: l'exclusió dels catalans en la coMalteada d'Amèrica, veritable crim
contra l'expansió catalana; l'encadenament de les ganivetes de tallar el pa;
la prohibició del catalä en el teatre;
Bach de *neta, etc., etc., etc.
' La ¡lista seria Ilargufssima • son
es pagues publicar el "dossier" que lora
mil. la Diptaneió da Barcelona a propasa dc la qüestió dela Ilacets.

Josep Pous
DEL . TRANSIT CAP AL

FUTBOL
..Sr. Director:
e lea manera com es permesa la conducció de passatgers als camps de futbol
rtasimarä el ella meny s pensat una de,
gräcia. Fixem-nos nomas amb el valas
bull d'autos, sid, cavalleries, etc., amén
de les garlandes'humanes que cobreixen
els tramvies. Croe que amb una mira
de cura, podrb, pel que es refereix al
cemp del Barcelona, establir-se la pujada o arada al camp pel carrer d'Ara
bau fins a la Diagonal, en direcció a la
carretera de Sarria, trencant per Can
Rabia uns al comp. La baixada o tornada podria establir-se pel carrer del
Carmel, carretera de Sarria, Urgell fins
a Provenea i Muntaner a Corts Cabr itaIICS.
7. R.

EI lector diu...
COMENCEM

rR:mrrz rEti

G.

PEE REN.-1I7.7:.7.7VT

neus
Sr. Director:

Tanmateix Reas és un poble debut
de la isla de Déu.
Sr. Director:
Ens queixern soviet qne l'esperit de
El senyor Valles i Pujais vuelca no
Rete ha passet a la história, i ens
anide
demanant
als.
fa gaire un bell
molt camode d'a • ribuir-ho a &terma
Ajunlaments catalans de canviar el ver- nades circumstäncies del' mement, ceen
gonyós nom de plaza dc la Constitucidn
si alai, eimanyananos nosaltres motelen Ilurs viles respectives. Molt bel Pera
all, , restéssim a cohen de testa imputajo pregunto: ¡No és mes vergonyós en- d&
cara que daraunt el portal del Palau de
Ens plauyera, per cx e maie. MIc a l'As
la Generalitat hi . hagi un rito' en es- juntament governi una majoria que !loes
pertamak nue diu D:pmacijn Provincia!/ preecupa mes que d'obtenir beneficis
zafo te sembta, senyor Valles i Puper a gens de la seve capelleta politi.
jals, que si prediguéssiu emb l'exemple
ce Isamentem que a Rete es dora el
les 'tuestes crides als comarcals serien ea, que uns republicana autenornistes famas eficaces?
ch escarni a la lama:Mica i a l'Autora,Cartuncern primer per casa!' Val tnas
al oa strint-se impúdieernent a ,la Unió
una realitat que mil raratass.
I! a a eess: ca Neci e nel per a gaudir ric
Jetle p Saa roma certrs prerromitives.
La joventu t , que haeria de figurar
Sr. Director.:
a !'avantguarda dea nvramsnt red:maCempletant el bell artiele del ..scr,y
tec de la nosum citara r a stos encopeto
Creixsns, aieremat a LA PUBLICIi n a eléne 17/lders d'Amar bandera. I en
TAT (lel dia to. es podria afee que
par lar de tes javencits i en examinar
una cepitalitat desmesuradament gren
nota manera de produir-se, és qua el
al castas d'un ruralinne migrat no den rnere pessimisras puja de gran. Res na
POS esser un ces de necessäria impotenimaorterien-Inee essest lamentable—rescia nacionalista quan la Repablica Ar- tos - actual, si . A.OM aciés ' ene aernés
•=a
gentina, que C3tä en'atetiesta precise si- n-eusand ; quiri ‚'15 tut') del domé seatuació de dearepaanni se la campa adttn l'afrant . de la r elinePat pepuler perdismirableinent‘.48..
cia i ce ¡Meren, ardid'? 14teartrailss
asasen non'llas mrla. Pera examinem que fa Remata
jeeentuti i deurem-nos a guaitar l'anoteis rremviEs, Exc2RA 1 faenada . nacionalista, que es quasi' la toa
. talitaa, sima ea:sanean:me en l'efectiva
Sr. Director:
Tot i lea guiara. .s ravies impere- ta .• arel se:rimen: coma catalanesc. I ve riterrits I Per exclamas: en la via Bruchrm cuten l'oeganitiada ene anunraa rlaaLiada i plaça d'En Rovira. ¡De gee ver actuaba la c s tebracie• deis halls da
serveixen els salva-vides? En passar ; Cerner-val amb el mejor Iluiment posper un correr estret es figucti fies a ti l de, la qual :Ama poi ésser pertec:amitja andana i atropa llen qui imites ment ecesptable. Perú, en canal, a q uesta
?ha pensa. Cree que suarimint atracare msteixa joventut nacionalista, organitsalva-vides hi enenyarícm. ; Pel servei rada, que tant d'interes mostra a assaque fan! Altre incenvenient: les pare- benta r-nos els' senas promasits earnava•
des davant els pasesigs mes concurre- le s cos. un ha volgut, no ha pogut o no :ea
s s hut celebrar la Diada de la Llengua
guts: Un destorb pel transeunt, fet i
fea ¡Pcr que r no parar abans de les
Catalana, ensmany, meta:amena que arrcu de la Patria ha estas festejada. I si
gratis travessies? Un sets incenvenient:
la precipitació dels canductors a do- el mas sartas nun terina que es la prónar marxa. Prou hi ha un avis qur das
pia !lengua, no mercas d'aquesta jovenque no es pugi ni es babel sense estar
tut l'acatament que de dret Ii pertoca,
cera padun esperar que aporti el seu
el cotxe parat... Pecó ¡i si els empleats
coneurs catuaiasta en altres manifes t as'entesten a qua no quedin mai bcn paciens dc la vida nacional o ciutadana?
rats?
Molt ens platuja poguer rectificar
Llorona Gibert I Ralo
tan prompte aquesta nota de pessimispvedunel i constatar que Reus
"ELS CENTRES "NACIOcerpara dignam-nt al moviment aecenNALISTES" DE BARRIAsional empres per l'actual ges-ració, la
DA SON UN INSTELT
destinada a esee nradr • les primeres claDES.VACIONALIT--MENT
retes de rh plena Iliber:at nacional de
zanonr
Catilmiya.
st. Director:
Jordi alontsant
Els Centres "naciananates" de barriada, en Ilur bella part—hi ha excepcions honorables—fan tema descatalanitzadora. A cópia de bailar-hl ' tangos i
shimis, de matar-hi les llores jugant al
_caleta i Ilegint-hi premsa pornográfica,
el jovent "nacionalista" es va isaaotitzant
INSTITUT CalTALA PlaR A CECS'
'l°fle lit feitia essencial que els pertany,
amé és, treballar per Catalunya, no en
L'Institut Catala per a Cecs, orgasap res. Nomas quan vénen eleccions es nisme de la Caixa de Pensions per a la
belluga uni mica i... prou. ¡I creu que Vellesa i Estalds, situar al carrer
ha complert amb Catalunya! z Escales tigosa .4, fa púbn.c que el termini de
catalanes? ¡Premsa nacionalista? sAposla matricula per a les diverses assignatolat diari? I Cabóries segons ell.
sures que integren el pla especial d'enDeixeu-lo bailar, jugar i... etc., i tan senyament, ha cstat ampliat ' fina al dio
tranquil.
•
ta dcl próxim mes de marg.
Lluís Dacha i Rolg
L'esmentat pla d'enseny 'ament és el
segiient: Lectura en caracters en selle/1
ENTR.E CATALUNYA I
Brolle i Ballu; escriptura arnb el maESP.& YA .
teixos carkters, amb lapis especial i
a maquina; Catecisme, Religió i IlisSr. Director:
El que subscriu creu que siso ja abu- .tória Sagrada; Gramática Catalana i
Castellana; Aritmetica; geometria i no
sas prou de la cantarella que als catadoch generals de cierwies fisiques i
lana seas adreça per a fer-nos saber 'be
el Catalanisme és injustificat davant la naturals; geografia, nucions generals
cnnducta germen/vola de Cassette, que d'Ilistória i rudiments de Dret; nietas
estem en iguals condiciona de protecció de coses o coneixements útils; classe
i de dissort que les "altres regions bisd'Orientació i mitjans més apropiats
desenrotllament del tacle; idioma iranpanieues", que l'aranzel, cte., etc.
cds.—L'ensenyament musical es desenDesprés de saber renegar d'ultima
aranzel que tz.mt de mal ha fet a la nosrotllarà sota el ;egiient ¡da: solfeig,
tra aniústria ressagada, caldria potser es- teoria musical, classes especial de Tietampar 1 divulgar constantrunt, ad I
sura i escriptura musicat amb dietaarele
fosa d'ací, un memorial de greuges on
vis-a veu i al piano; baravinia i' canacortita:sin, a la menuda, des de les barposició; causes de piano, violi i a:tamibaritats de les tropes espanyoles d'invacen° i classe especial de conjunta vocal
sia fins a les barbaritats de quan la
i instrumental.
qüestió dels Ilacets catalans, fine a. le
Per l'ensenyament professional d'Arta
cruentissima vergonya del Marroc, que
i Oficie, I'Institut Catalá per a Crce
certament a totes les tares empresa,
te en funcionament tallers on s'hi
dins l'Estat afecta, per6 no pas de la
nen llena i s'executen treballa de ce..
manera afrentosa que a nasaltres. Entre
telleria, espvtatia, confecció i muera
mig s'hi descatriellaria la Instan-in negra
ria de cadires de boga i de rej ada i aldel lerronxisme a Catahinya, els Sets tres diverses indústries, admetent-seib
de La Bisbal, Plirona i Olot, etc.; el
inateixos, a més a mes dele apreaents.
despotisme eclesiästic de !Acida, Vich,
els cecs ja tacnics en das treballa mitetc./Itera; la qüestió dele telefons;
jançant el corresaiment juneal.

cisAl

CRONICA DE
OULTURA

Associació Protectora Exposició I nternaciode l'Ensenyança - nal del Moble i D e.
Catalana
coració d'Interiors
Conciten otee per premiar una ceded°
50 blografies de catalana assenyalata.
Rennit el jurat nomenat per learlifIcar
aqueas macuca, havent examinnt ein dos
treballs prosenrsts, acordant declarar
que no procedeir radjrulicecid del premi,
posat que non dos ten g o defectes sIe qualitat. no reaultant adequadea ni per resta n1 per rextensid, ni pel eriteri amb
qua ten-triase el, pe esanat g es latsararmag;
a la inteueid erposada en la ensrtneatitoria.
Apa rt d'aix6, el jurat ha de reeonener
que ele teas autora han fct un traban d'acloplament de dadas qne supon un lloable eatorç, havent-se d'es-mentar el treball
qua duu per uso, "Senyalern ein cima mea
alta d'una erirena", pea revelar menea una
/a 3 C11 !TUS esforçada, havent posas a COUtiounció una II163 extensa bildlogren.
En eonee eüenein. p ar abaratara nnanimiPe tes reunas 'cerdea deeleenr derart el
coman!.
•
Barcelona, gener de 1023.
Vallo i Taberner, Manuel de Montodoetor Girona i lee:estera, Ferres
de Seaarra, Pan Renueva.
.• sa

a•-ne

Societat d'Atracció

Forasters
La Societet d'Atrzació (le Forastera,
de Barcelona, ha celebras darrerament
la seva junta general ordinaria anzal,
sota la presideacia de don Marian Rabió i amb l'assistasicia d'un rumbee regular de socis.
Després de legisla i aprovea.; l'area
de la junta general anterior, el socretad general, don Manuel Fokh i Torres va procedir a la lectura deis treballs realitzets per la Junta directiva
desala l'eny de 19...n.
En el citas demuelent cosieren interessants dades relatives als diferents
aspectes, en els quals s'exercita cl funcionament de l'expresada Sacirlat, aljeana sitI quals anotarera ;Ser el veritable interès general que ofereixen.'
La:enlació interim- de la Societat durant el darrer exercici ha estas
sentada per
per les 24 sessions que ha celebras la jiesta directiva; els' 2,3 socisgressats dirare del mateix, r.mb eme
ha estat as:puntada la.Corporació fina

eaa, ieltazae. auals 445 Ría me

rvint

arre. a .ris
p-ro'tectoro. pt..li-113.efel.egats
de nou non/emana antb els <mala la
deis representanSs de l'Atracció ascaideix a ¿a xifra total Je: apee del>
quals 7I correeponen a laspanya i 243
restranzar; her frs 1.218 &a-Ir/micado/1e
onmades i les ar.3 rebuaes, aix.i cura per
ts 7.842 informacions ser-vides a focasters i turisms que han acudit a las oilcines de la Societat.
En raparme relatiu a prnpaganda
s'acuaen las diferents publizadoes editades per l'A • raccia dintre l'any 1922, el.'
nombre dels quals exemplars ascendeix
a 347oe, senar iecloure diatre del matee:ales 10.090 fulleo de propaganda ciscadades a Barcelona per tat cle•donar a coneixcr lasctuatió de la Sucietat d'Atraeció de Forastero.
Despees de reservar:ir-se guantes minores, així en els serveis pablics com en
les candiciens urbanes de la capital, han
estas geationades per la Directiva, va
donar-ve cesante del moviment turístic
de l'esmentat any, el qual es traba representat per un total de 35.i57 turistes de diferentes nacionalitats, allutja•s
en els distins hotias i fondes de la capital dintre del matan any, i per 5.471 turistes que-han visitat Barcelona en collectivitat, formant para d0 diverses caravanes i expedicions.
Fou aprovat a contMuació restat de
¿cundes tancat en 3 1 da desembre de
1622.
Corresponent a les preguntes d'un deis
socis presents, el senyor secretad féu
relació de les gestiono practica rles i
quites que fe en curs la junta directiva per col d'aconsageir la supressió O
reducció alinenys, deis drets exorLitants de desembote que s'exigeixen a
aquella p.assatgers eme papeedint de porta
transoceanics arriben al nostre, el (mal
impost tau greuntent perjudica eta esforços rentitzats per la Directiva cespede a tan important afta va acordar
dirigir al president dal Censen de mi•
ristres, a; ministre d'Hisenda i al comissari regi dcl Turisme, un telegrama de
protesta contra tan o'nerós intpost, i
convidar a sotscritarel a les entitats
económiques, culturals i de foment de la
capital.
Per últim, el senyor president dirigi
la paraula als altres reunits, raposees
les dificultats de tos ordre, que ciarais
l'any 1 922 han obstaculitzat l'actuació
de la • Junta directiva pel desconea
xemen que sellen els Poders púlales de
la ünportincia que enclou el turisme dins
Inctivitat económica de les nadase.
Fati ressenya amb el dit objecte deis
treballs portats a cap per la Junta directiva amb el propósit d'aconseguir l'ajut
del Govern espanyol per a l'orguniteació
del tudeme nacional, amb el fi .de po•
sarao en condicions que li permetin resistir la campetencia que en amr...st pum
' li fan altres paises, sense que el resultat de les gestiona realitzades ?han' teaduit fins al present en altem rteultats
que el tan .contraproduent del recirrec
dels drets de transport dels adaten marftims, al qual es refereix l'acotd anteriorment adopta, i les (mala eunseqüeacies es manifesten en la practica amb
una dar minuciói considerable de la noitra afluencia turfstica.
Després d'haver-se acordat un vot de
gràcies en favor 't e la Junta directiva
per la Hile geste durara l'exercici prop•
passat, toa aixecada la scssió.

Cenotes de la Casa Hurn4
Com saben els nostres lectora
una de les seccione que flgmree
ran a l'Exposicid Interdatianaa
del afable i Decora:ala d'Interim
és el Gentuza denominant a» La
Casa Humil, !talare el qual ala es
ten i disertat impliament Mirad
el pertode d'organització
quest certamen.
El Concurs de la Can
com la Secció Betroepectiva i la
d'Exhibicions Tacniqueserespoa
al desig del Comite Executiu da.
coa-manyar les exhibitions
duatrials de totps aquelles altret
manifestacions relatives a l'a.
moblamant i decorat de l'estala5
qual ermeixement pot contritair
a la perfeceid i desenrotlhement
d'aquesta habilitat industria!.
Prop de cinquanta habitaciona
fi u
graran a aquesta Seeció, lotos

elles degudes a l'enginy i bon
mist de diver g e artistes I induse
trials de Barcelona i del restant
d'Eepanya. els (wats, a jutjar
pele projectes 1 detalle rfue obren
a les ofietnes,,pretenten interese
liante oiientacions per inmueble
l'embelliment i el confort de l'in.
tenor de-la casa, amase que aili
exigeixi grane despeses.
Eis organitealdra tonen fut;
erles eeperarc e e de que ¿ninfa
conctree contribuir/ com pretee
nen. a facilitar a les famílied
obreras .0 de mod e sta condiene
econAmiaa l'embeIliment de a
llar.
Denlas., aixa constan/fi sent
dubte un aspecto pintoresc i ale
tament original, alai per a posea.
Mes derivacions de l'indastria
*del molde ton; per a l'evolucia de'
les arts decorativas.

DEL MUNICIPI
LES TARIFES DELS AUTOS
PER PORTAR. A LA. RUA
Lea tarifes dels autos de lioguer per
connir ala persatgers Bus a la Plaea del
Polvort, de Montjuieb, des ¿'osa com et
çarA la era, cío :
Autos de priraera i aegona cater,orieet
Per 1 o 2 seients, S pessetes; cada seient
eupb Ori, 1 pesieta mka Autos de tercera meercela: Per 1 o 2 acirate, 3 pesasteis; cada seient supktori, 0'30 pessetes
Nota.—Els autos no estan obli.„=ts
sertir per prendre part a la /113. ris cae
amiguita fer aquest servei cobraran ea qua
activineuin el zafen I eln passatrers.
Les motos de 110g-oct. e 4 pessetes per 1
aa
o 2 seiente.
Pcla de traceió de gana que facie
matclx servai aner o tornar smb 1 o 2
ertents, 5 pessetes; 3 o 4 seients,
SCCVCi per .hores: amb 1 o 2 seients,
pessetes; a o 4 seients, 5 pesantes.
LES TANQUES DE LA RAM.
BLA DE LES OBRES DIE
METILOPOLITA.
La Combata de Coceen isa aeordat
produir un dictamen que fou retirat cid
Conaistori, en el qual s'acceden al que
l'Agrupació de Velos de lea Rara.
blett, es a dir que es peernetri peritoneo
50 metres 011A3 les tanques de les Rallabas
amb la couaidó que la darrera de le
tanques no passi 1'50 saetera i que la dhe
täneia entre ntus tancat i l'altre sigui de
la ineteisa longitut de 50 metres.
"Sogous rt que dispone l'arbole 65 de la
llei vigent de reetutararnt, el parten (pa
eorreapon al reempIng de l'erreat
quest &uy s'efectuara el tercer dinas:ara
d'aquest mes, dia 15, i començar?, a les
set. El sorteig tindrà noc als locals su'
segueixen:
Secretó Le—Escota de parvida, carrer de
Santa Madroua, 25, balees (Bauabe
neta).
2. 8 .—Erreola de parvuls del Pare.
3e.—Escola del currer de la Ciutat,
primer.
4.•. — Carrer d'Ame, 311, Tiainciä
15.`—Carrer de Sedaras, 13, principal.
6.-.--Carter de les Corta Catalane.M8
baixos.
7.a —Carrer de la Creu Coberta, 104t
primer. Tinència
Sa.—Ex-easa Consistorial de Grle'".
9. s .—Ex-essa Consiaturial de Scnt
dreu.
10. s . — Ex-tosca Consistarial de Ssat
alisen de Provcneels.
1 en compliment de l'arta le 53 de re>
mentada nal, feas avinent a tots els lato.
resalta que le s listes dalo joves enana
exposades al pahlie, degudaincnt
..ade., des del din 11 al 1S, tata dos im
Barcelona, 10 de febrer, de T9 23.—a•51•
cuide, Ferran Faara."

C2ferZeraNCin

Vfli Martí isim
regidor de la dotat, a

i'Ateneu Atr olomista
Districte
ce a,I or,

4,

del

pl. (Paaea de 5- Just)

NACJORALISME I ELS PAA''
11 73 PCILITIOS A L'aJUNTA.
talEftlia DE BARCELONA"
Dljeus vlerant, dia 15
A lea chau del 'estire

,

'

eltirflange, 11 de

LA

tebier 1923

Crónica Social
eoCIA.LIS ME I NACIONALISME.

• ,pE LA CONFERENCIA D'EN
CAMPALANS
Per haver despertat un gros interés
h conferenc ia que En Ruf el Campalana
baria de donar ahir a l'Ateneu Encielooile popular, aquesta entitat, organit<idara de Pacte, isba vist obligada ha

aspendre l'esmentada conferencia, cm;
t s donad ä avui, a dos quarts de done

del aun, a un local Inés gran, al Centre de Dependents del Comerç i de la
Indietria.
El nuaa del parlament del senyor Raid Campalans, com eurem dir. -Serà: "El
socialism e i el problema de Catalunya.
kiaterés dels trebailadors".
UNA VAGA
*hir van declarar-se en vaga 45
ores dels tallers de planzat mecanic del
;ayer Ricard 13. Alentorn.
El conflicte té el ea:j eme de protesta contra l'acomiadament de 18 obrero,
que fea el patró, aLlegant manca de

trcball.
ELS OBRERS MUNICIPALS
L'Associació d'Obrera i Empleats municipalo, en reunió celebrada recentment

pels delegats del Ram de Construcció,

va prendre el següents acords:
Primer. Fer públic, pel mitja de la
pretnaa diaria de Barcelona, la reprobable manera d'obrar del Gavera municipal de la ciutat, pel que es efereix al
Frasupost amb relació al jornal irriso
ri que assigna ala seus obrera
Sera. Nomenar una comissió que
realitzi treballs encaminats a reetifkar
part de l'Ajuntament el erneri de
rtem entat salan i es reconegui integre
d •au just i equitatiu que demana la
erra Associacie,
Tercer. Que l'esmentada comissici
s'emnivisti amb leo organitzacions obreres perque col.laborin en els actes pública que se celebraran si fos precio.
UN AVIS
En tUt9 els pous del Metropolità
estat 0mal ua avíe dient que no es ne-

cenitno m 'I a obrera per a les abres i que
recoonanacions.
Aquesta mesura les estas presa per tal
d'evitar les cues que formaren davant
Je les bosques nombrosos obrero, que as13 dando feina.
ELS FERROVIARIS
loa cornissid del Sindicat Lliure
d'obrers ferroviaris va visitar el gov irnadar per a fer-li remesa, pregant-li el
cur,is a la aova destiisacia del massatge
que dirigrixen al iniaistre de Pareces
per a pregar-li que abano del la 15, que
acaba La cuneess: ki de l'augment de tarifes atorgada a les Companyies ferro.
‚hartes, se serveixi resoldre aquest asDO ?atener:

simple per tal que les emoreses puguin
o:intimar aborrant als seas obrero i emaleets la bonificació que els fou conedida a base de Pasmaron augment.
PROTESTA DELS PEIXATERS
Ahir va visitar al governedur una co%id de venedors i tractants en paix
ittadalona, Mongat, etc., per a protesle de la eanducta que envero ells sejaix la Federació Catalana del Peix i
Federada General del Peix, pta.:Mina-las la lliure contractació
El senyor Raventós ehe va prometre

estudiar Eassumpte.
EL CENTRE DE DEPENDENTS
El Patronas de la Caixa d'Estalvis
Éri l 'ele re Autonomista de Dependen

del •merç i de la Industria, en compli• ara de ço que diaposa el seu Regla-

imposa&as
que
tedri lioe el dijous p intan, dia 15. a lt25
dtu del vespre, jijer a tractar de l'ordre
del dia acostemada.
Ememe es recorda que per a assistir
a fementäda junta cal presentar la corlame convoco a tota el, socio
a la junta general ordinaria,

rtaianent llibreta d'in:morador.
t ELS EMPLEATS D'ASSEGU-

RANCES

OB3ERVATOR1 WETZOROLDDIC DE LA
11OVERSITA7 OL PA9CELONA

Die 10 de febrer da 19211.
More.

d'oser•ach5: 7, 19, 18

Ilarametre a Ser0 1 al nivel' de la
mar, 7'590; 75 79; 7574.
Termal/set/e ore, 8'5; 150; 122.
• Terrasinetre haca * tra; 124; 10'4.
' llamitas (eentesirnes de saturaeid), 70;
72; 70.
Direceie del vent, TeNIV.; S8B.;
Veloeitat del vent en metros per segon.
4; 1; 4.
Natas del eel, quaai tapas; tapar.
Clame de nttrobs, A.-eninulUs;
mulus, cirrue-atratua; stratus-camulus,
pee8t,ran extr,-nos u Muniste
3Idiima,

y en

Mfilli" 79.
Mininos arran de terra, 02.
OseiLlacia termométrica, 82. Temperatura mitja, 120.
l'recipitacia aqumea, cha de lea 7 llores
del dia anterior a les 7 Lores del din
de la data, 00 suiltmetrea.
I cItc-orregut del vean ea igual teanps,
157 (selle:merece.
Observacions partis alees, boira al mati.
_

PREUS DE SUBSCRIFC10
Barcelona; Dues pessctes cada
mes. Catalutiya, Espanya i Portugal, 750 pessetes tras niesos;
15 els sis ideal; 30 un any.
Unió Postal: 25 pessetes tres
mesos; 50 els sis; 90 un any.
L'Associació d'Estudiants de la Universitat Nova celebrara les festes de
Carnestoltes amb un festival esportiu
hurnoristic, el qual Ondea, lloc a les den
del mati de dilluns, al camp de la Granja. A les quatre de la tarda, audiciú
de sardanes per la cobla Barcino i dimarta, a les quatre de 3 tarda, es posarh en. escena "Eridon i Amina" i "Les
precioses ridieules", interpre,ades pela
alumnes de l'Escola.

1

C'ORDILL_ERA
Vi blanc. 075 amp. lit.

Cellers

An.no

NIANISTANY

Es notifica que a la secretaria del
Consolat general d'Itàlia es publiquen
les cendicions d'adrnissid al cometes
obert per a les oposicions a les earre-

res diplomätica i consular.
PONi=~~:221£7 a7.7.22ee

cAmieEltzA

F1

VinS

2, Portal de l'Angel, 2
MITJONS cató

1 Pta.

MITJONS fil

2 Ptas.

MITGES seda

210 Ptes.
2 Pte.•;,

MUGES fil,

CAMISES BATISTA

COLL 1 PUNYS

9 Ptas.

Amb motiu de donar una orientació
al sens nombre laficionats principiants
a la fotografia, a l'Esbart Fotografie
de la Secció d'Excursions de l'Ateneu
Enciclopedic Popular, s'esta organitzant
un Curset practic de fotografia experimental, el qual es desenrotIlara per explicacions mala al local de l'Ateneu,
pràctiques al labor-atoe; i alzarles excursions.
A l'estatge de l'Ateneu es facilitaran
programes i condiciona ella de poca dies,
per a Emmentat curset.

les

A
ra
3 1n ItrZ
1

r

' tnlati:i

r2n UN c.^.nno

d-'-'r a la tarda, prop de
Altdrell, el carro 6,233

j(,:) , ,,iiiteis Canela Rk7alenes,
&set
produltuals ferides tan greus,
que h e,e ,:oess
ViKi 111:CULI

El carretee fogi.

Per poder dormir
ri, o ft.nna en els cosos d'in'Misal per cansa de la tos, asma
les :01 res a recciono bronquitis.
los
del XAROP VIAN, ConiPOst
amb ez iracte (le div l
.'rßes P lan nie dicinals, lag Quals
els bronquis i els pultnons,
!enl des nparAixer la irritribilitat
' la in freció sonso
P erjud ' ear
• rastórnar..
P an,

Farmhola "El Siglo",
571, principals turna-

etn4ea d'especifica,

El senyor Valls, del directori dels
Pomas, excusä a En Josep Maria Folch
i Torres; feu resakna la importancia
que tenia aquella festa en tal dia, a l'ennana 'per celebrar-se lambe l'aniversari
del naixement del Rei Jaume.

Per a fi de festa, el renomenat Orfeó Pires/ene, dirigit pel mestre Manan
Mayral i del qual u s és professora Na
Marta Martí de Brianed, canta un bao
nombre de cançons de la nostra terra,
i les solistes de l'esmentat Orfeó, senyoretes Concepció Panadés i Ramona
Castam, cantaren un enfilan de cangofletes, essent molt celebrarles, finalitzant

l'acte amb nostre

Nacional.

e

PER A PISOS
Gran assortit en dibuixos
ample, '133 m.
el metre lineal, 15 ptes.
al dipósit Inés
IMPORTANT DESPANYA

Ohjectes techan i dipositats a la Majordomia de l'Ajuntament; Dos guardaclaus amb tres claus grosses; un portamonedes de pell negre, arnb céntima; un
paquet amb articles de camiaeria; un

porta-claus ate catorce ..laus..;‘, ce perta-claus atub sis claus petries;An ponnionedes de pell fosca, amk,4ce llapissos i cèntims; una , medaila ,r.ke metan
ansb la inscripeió: ' Ajuntament al senyor Manuel García"; un porta-monedes d'argent amb un morador i
algtmes pessetes.

Eta Comitès d'honor espanyols regresentatlus
dels guapa Industriats I
comereiais de totes les
provincias d'Espanya, Integrats per valuosos elementa de cada regló, visitaran la propera FIra
de mosteo oepany.c.la, situada a Varcelona, a fi
d'estudlar conjuntament
amb els compradora
americana la sltuació nacieral de teta la potencialitat productiva de la
riostra t'a un insulta' '•
Anualls grutas. %idean.
trials que, portlnaí ente:.
ses economies de Iluri
compononts queden , al
marga d'aquesta fflanlfestació, quedaran ignorete, exp...suot-se a segura perjud,eis, la Importancia deis gneis lis
impaesibie do preveum.

d'una mäquina valla furfats el 17
de marc de 1922; una panera plana per a felina o pela sustruta
de4 mereat de, Sant Josep ei 4 de
julio', i una bicicleta, de color
verd„ vella i • menso rurniero, sustreta peto voltants da la Barcaloneta.
Es prega als que ruguin acreditar ésser eis propietaria dels
esmentats objectes que passin
per las iefieines del Tribunal
(Bruch, 100, entresol), qualsevol
dia feiner 1 batid, d'onze a una,
els seran rernesos en dipòsit.

Comas i C.
Passeig do Grecia, 2
Tenfon 4592 A
Nous modem
ai vestits
d'osport 1 viatge anglesos,
a 200 pessetes
Al Toalre Escola (Cansa de
Cela, núm. 264), liltdra Ilue diluceros vinent, a lee quatre de la

tarda, la funzin en honor i benefiel de l'actor Josep Jorba, ainb
un escollit programa•

C

En la darrera assemblea de la Penya Pciya, queda constituida la segiient
junta: Presiilena senyor Salvador Sars
; secretan, sdnyor Anfred Saleafcu
i caixer, senyor Manuel Ftsst&

Ronda St. Pere, 7
Piaça Sta. Anna, 9
Tapiinoria, 33

BARCELONA
a3=12/3=Mr... s

•

LA ISLA DE CUBA
PLAÇA REIAL, 12, 1 VIDRE, 3
Gran varietat en joies
modem i a !ola preus. Objdetes
pe.r a presenta. Rellotges ce marca garantida. Pret.: (l a.
GRAN TORFtEFACC;0 DE CAFE5
La gran torrafacaiú de caliis
LA GARZA garanteix les mAlors
qualitats i ola preus rada mudevals, per tenle casa pribpia als
paisos• productora que selecciona les classes bonos i per torrar
en gl'a/I escala amb la maquinaria
potant i perfeccionada.
Tres dasses úniques de Faladar
invariab:e:
LA GARZA, tipos "Sainaba", (turrar. natural)
LA GARZA, tipos "Anita", (lorrat natural)
LA GARZA, Upas "Familiar",
(torrefac(e)
Les minora qualitats i els minora
•e cts
ALSINA j 1l..;i1EZ MA'; 'IN
Diputad& dl : : Te.lefun iSA II.
Continua atol) gelin éxit la venda de bata de vaixt Ilts a les cris(anches de Milis INglada, de la
Rambla de les Flurs, 8, i 11,mda
de Sant Anlauf, 5.

MUNTAÑA
l'i :legre tr;5
Cellers AMI°

litre

Re

TTIr.3

SANS

Comas

i C.'

Pa3selg de Gracia, 2
To7efan 4-GS2 A
Nou e models en' 4(41.itis
d'esporl i viatge t mi;leaos,
a 200 pe.,:setes

PARA1G21-5
l'erran, :4, caca

Ltejr.ült ei M'Al

El Centre Excursionista Bareslonf, resortes /es dificultats d'ordre, interior, oue no han permès
la celebració do la Junta general
en la data del 15 del corrent,
convoCada definitivanient per el
dia 15 de mary propvinent.
' Tel 1472 A.
P e la!, 11

Sau brrta

restau—rant Martín va celebrar-so l'anunciat banquet d'homenotge a En Carlos Nahst i Carbsu per l'Academia Cientifico-Mareantil.
Va ti an,ci5vrer Papal en mig
d'una colla intimitat, que va proporcionar una agradable expansiö a tots els concurreuts.
El president efectiu de l'entital, En Franeesc Santigua. 1, Marti, va pronunciar niCtoqüent
d'seurs ceiebrant el noinerrament daS senyur Molist coila a presid,2nt lunorari 4 :
posaut despré.s de relledtás virtuts personals de ii'huaiihatjal.,
entre elles el profund autor que
sent per la vida corporativa.
Va respondre 21 senyor Mulist
anal skmtnles frases dagraiment,
brindarit per la prosperitat

Comas

iC•

17-24-.; raarç 123
CUREN.
Out:Inquirir,

n••nMMI

eryymr`r
..».1.WWI
L'interls de Franca
per la c:.,riguesta dale
meraats dote paince espanyols i les Amerlques
del Sud el demostra l'activitat de la Pira de Lió,
referent a la prerr.f a redacI.C.a en criganyol, da
Cuba , Buenos Airas
Montevideo, Nilo, etc.,
les quals publicacions Inviten cantinuarnent ala
compradora deis dita pal
505 a visitar la Fbm de
Lid, I quo cada dia s'orizmtt.n hies vers las
Arnei. iques espanyoics.
La Fra de r.I.oetres de
3areelcr.a. ha velgot dindar da tan vrinalpl
marear. arrieric3 I loo
ZA.:4;f1Gbgtlii'ä aquest any
Por la cooperacle a los
Ca.1;br0g. de Cornerç
Lmniar, que vindran a el.
Gitar-la del 11 al 27 da

a

7-`a.z.seig da E p acta, 2
Ta:Zfen (.Z22 A
Gran assurtil en anieriI UI128.

Punt, a 11.5 ptcs•
1410 , 121:: en ¡Jarca
guisa:Antes

1

LP1N
"

-_
ueoe

Anr.mcA
p ntrr.rn COK-JR1.75
CI:171:1:-Ifill
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la Junta Mixta de Pgupietats
:Lllores de l'Eixampla jle M011tcada ha convocat per a as-ui, a lea
tres de la larda, u:mea:musi ta a la
Casa Sara Joan de 3fontrada, per
a Irartar de d;veraus aaau:»ptes
d'interds.

Es ven a toles les fa:in:le:es
Ha quedat Rest el deedrat del ball
que el Circo' Artistic donarä dernä, de.
Iluns, al Matee Novetats, en el qual han
contribuit eis ni.% prestigiosos artistes

de Barcelona.

Queda oberta a la Secretaria de l'Acadarnia i Laboratori de Ciencies Mediques de Calahmya (l'orla feerissa, 6,
P rinci pal), la matricula al Curs de TCc-

nica d'Aaidisi d'Orina, que donaran cls

En aquest ball, la Isfressa és obligalana, tant per a les scnyores com per
als senyors. Al vestibul del teatre
hauran vestits per als que ess vulguin
II rar,

doctoro E. Coma i J. Bta. Coromines.
El curs començara Cl da 20 del corrent.

Per a Carnero I idicrncs, Taqui-moca, etc., estudieu, tenyor o
zenyoraa, a l'ACADEVA COTS,
carrer Ares, 10. Teler. 504'1 A.
La mils impertant d'Espan>a.

EZSTADRANT F.CYAL
Ebiló d3 To
rada die le dansant de 5 U 2/4 da
i dinar a l'americana de 9 a 11.

Ia A

B

.1GUES
CAElID U 5
Partafcrrisa, 10

El dia de la —Candelera, el Pomell
Joventut Record del Corpus, celebra la
festa del seu aniversari.
Al mati, ä la Cantina del Palas, del
correr Ataulf, hi va 1:a yer missa de
comunió general, de la qual en fou celetrant cl P. Curb..,s, S. J.
A la tarda, al teatre OlImpo, se celebra la festa palriótica, començant amb
un parlament de la senyoreta E. Viró,presidenta del Ponxill.
Dives.sos clisalcnts 4 l'Escota de Dc-

Xacolata Garcia-Reus

Malerial Fotogràfic
ENRIC R:BA
Pala. Universital, 37, ranlonnda a
la Rambla de Catalunya

JOIES VILANOVA UNIO, 6
L'AssocIaciO d'Arquitectes de Colahuevel dilluns, festa de Santa
Eulälia, patrona de Barcelona, es reunirá en àpat de germanor, a dos quena
de nau de la vetlla, a Can Martin. SEm
molla chs arquitectes que, segons noticies, pensen

Galeries ,Layelans I

codas CATALANES, 61 3
11 MOIBLEI,
JOIE5,TAY--.issos

e., LAMPARES decarac?n, pro1 Jedes per cminents aot:stes
•
Dimarts vinent l'Asociació Es3olar Femenina visitara la mina
"Be.rta" d'espart fluor de Stuhl i
les Escolte. ItibaS d'aquesta població.
'roles les socies quo desilgin
prendre-hi part, pregern que es
reuneixin a restació del ferrocarril de Sarrià, de la Pitee ili
Catalunya. Des de Rubi a les mines ;mitran trasliadar-se en autoinJbiL

MOBLES
5CN ELS m
MELLOR3

r ,iai,

El Tribunal per a Nois d'aguasla cinlat posa a coneixement
del públic que obren en poder
seu, par haver estat eostrets per
menors expedientats pel mateix
Tribunal els següents objectes,
deis gneis es desconeix ramo:
rragmants de feáo proee.dents

i C.

Pcsseig d Oräc:a, 2
Tc:efon 4592 A
Gran assortit en americanes.
Punt, a 115 ptes•
Nous modela en abrics
i gabardines

reunas i per l'ealairament da la
mereantil.

Comas

Cznveras

La Secció d'Esports de la Joventut Nacionalsta "Pau Claris"
t'ara avui una visita a la Casa da
la Ciutat.

11.-)
-

Crönicaludiciária
AUDIENCIA PROVINCIAL
Kisi proneaats

compareguts a la 6cm:4
primera, Manuel Custódio Méndez 1 Antoni Cabestany Manee, es can propasar
rendre unes joies , cobrar el sea impere i
turnar-sedes a quedar. A a ll uem la finan*
tat van buscar una persona que les venga/as a la joieria d'Armela, on els balden do pegar 1435 "me,. Momean dadrara. d'efectuada 1:operac15 nr...korinisí4
se el Custadio, fi:mimase inspector de poliela, dient que len joies adquirides proeedien d'un robatorio i reelainaut la seas
devolncie.
Com ja havien estat n egociaeles, va quo
dar en tomar, Coda Sial Iln tea, pera
oquesta regada evumpenyett del Cabes.
01157 en qualitat d'ajudant i obligant al
principal a dirigir-se a la treballa de les
jnies. Pera va intervenir, a n'afincas del
joier, la polieit, que ea d e tenir ale proceosaly &mine que aguada s'ardieran el seu
objeete.
jsrat va emetre un rendirte de calmedite i ta Sala va condemnar al Cristedie a la nena de don tuya, ente masas
i orne cites de presidi correccional i ai Cabestany a la multa de 128 peeeetes.
A la Becei6 terrera va rompí/releer Bar.
temen Quintana Bagar, el /pul el dia
de felina: de 1922 va Rogar en carreta
de md, taxat en 110 panetela que no :a
tornar. El fiseal ha reLlieita I per al p,oecuset, reineident in, quatre arey,n, dus
~e», • un dla de arad& correccional.
Divent la &oció guasea ha comparesan Llufa llaymond Cerojella, el qual
guiarse un autieetunia al carne de Laureä
Miró, el Ileapitalet, Va atropellar a una
mula, eausrust-li la mort. Kl fiaca] ha demannt per al del tanguee 1e25 pessetes de
multa i Z720 d'indemaiLeacia.

ASSEAIYALAMENT3 PER A DEMA
AUDIENCIA PROVINCIAL
S2ce:d primera.—No 55 assenyalament.

hr¡l131 18; 32
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AO
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ventut "Entre flors", dirigits per N'Enlalia Torres, executaren algunes cancons amb gestos, essent molt aplaudits.

LA PUBLICITAT

1 EtZ.S.A

Diversos

clamació "Ele bons amics" representaren "Con/ els armella" i "La cançó deis
catalana", originals d'En Josep Maria
Folch i Torres i d'En Victor Mora, respectivament.
Els niau i nenes del Poma' de Jo-

43,

ELS EI.IPLEATS DZ BANCA

Fets

5

GASETA LOCAL

L'A ssociecia Prefeseional drepleats
erk.,egurances celebrara reunió gesteral ordinaria avui, diumenge, a dos
mos d'orne del mati, al seu estatge
plaça dz Santa Anno, 8 Lis, .e -

5mit,1 que le La uso cesa males;a: ene, eio .....aieass de Berma i Bona per
vls Lammces Ics 'aaaja
,g ae dame-eme,: fama 4eateades pe: :1
'Carnie ia mixta.
Per 12, ieies que te:1:m, el dit 1Thlkater es treduira en un moviment colI talia ver a aconseguir las minores que
lenes allestades ais seus patrono. Tete
els reina de lis Carporaciú Garlen:1 de
Treh alleJars de !a Llidd de Sindicato
,Llares ,e'ls han ofert per a ajtvlar-los
saaraltm:e

PUBLICITAT

&Tela segona.—UniversitaL Dos erais,
per ateurptat i furt.
Seeeiti tercera. — Hospital. Dos ineidenla per estafa i ecercions.
Seceia quarta.—Barecleneta. Falsetat.
Daménec Rentista i na ahre. Jurel. Assenyalat per a dos di,..

Ball de disfresses del
Circo) Artístic"

"Reial

Ele artistes del -Rmal Careo, A:lis:tic"
que Lem organitzat el ball de disfreasee
hein volgut donar a la p ostra ciutat una
nota d'alegria, que ensalma pacti el segell
d'una manifestació d'art que ea :legrar
In vida de cada la amb motiu d'aquestea festes,que exigeixen i obliguen a la diverala, alegrin tatillA la S- ida 'de l'art
muela, tan tradieieuaireent admirable co
els famome Carneatoltee pessata.
L'exigència de la disfressa, que esdeva
en aquest ces l'uniforme obligatori de la
nüstra tropa joivaa, tu) pot fer perdre
aquella formal manera premia de lee: venerables persones que malgrat /a Ilur venerabilltat, tusen el deure quasi sagrat de
divertIr-se i d'aplegar-se al contat dele artistes que visen i traballen per enjoiar
decorar la vida de traban i la vida de
festa.
La nOstra misseid mio i1a lampee la de
convertir el ball que organimem en una
labatroa careara/esta que faca perdre la
contencIS i la reautaritat tiples i tradicional a lea testes de Catrdunya, sanó
una nearrid per demostrar l'enlairatneut
ands que l'art sea i pot . portar al sets
to puilseins en len gateares del Cansesteltes.
Eis artistas esmeren per latea aquestee
mana teuir la cooperada de tots els
amauta de reir que amb llar presucin i
camba amb llana dissfnanea eantribuiran
o ussdlir el fi proposut perqun hora pugui dir que ron', na d'aqueat ~Irle els artistes del "Reial etreol Artt,tio" i tut
Barcelona que gaudeix ea ele pisen; de
resperit van peder celebrar un ball de tusfresa, - s memorable per als que hi creo i
eis que uo Id eren, que ja en sentiran a
pesiar.
Sautiaeo liashsioh, Rimen Cales, Oleguer Junyeut Francese Rebana, Ricard
Casals, llamen Rigul, Rafael al. Padilla,
Cerned Carbonen, Jame al,rauhl,
Cuptnany, Joan Itebull, Xavier No-'
asma, Liets Itaig, ‚Tenme Farol, Alerandre Cardunets, Pau Febram 111, J'oso alaria X:ra, J. Borren Xlealati, J. Sabater
Eario Caaanavas, t'ami: Blanea,
Maten /le Soto, Enei Olarasb, A. Itlaa i
Foutdeella, Eduard Llenes, Pan Coro110, Autuni Farra. PI Gin Rolo, Ricaril
Daran, Jaan Colom, Hernias Anglada,
Joaquira Mir, Pece Calet11,
cc.ms.
Ilmnénee Caries, Zatara* Llontrueras, J.

Dijaus pasnat tingué lloc la reunió als locals do la Curara Internacional d'Intercanvi ver al
romea del Corriere i de la Indústra Kraqursta ciutat, del Comite .organitzador de la próxima
Exposició Permanent Ibero-Americaua, que patrouilza aquella
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L'OCUPACIO DE LA RUHR
G1 a

'

LA QUESTIO D'ORIENT

41,,blöclueig del carbó s'hi afegirá4de1s prod4çtes , Segueixen amb , activitat les negociacions per l'incident
.
manufacturats
d'Esmirna
Els resultats de les converses entre els ministres francesos i belgues
Bruseldes, 10. - M. Le Troc'quer
ha conferenciat ami) els

foren admeses després crhaver
satisfet les esmentades condi-

m embres del Govern belga. Perla
Pel coatrari, Alamanya, afegf
seva pata M. Jaspar atare demà a
a Paris per .a conferenciar amb ' el president del Consell, no ha
ad Puntearé. Aquests nous canvis parta de manifestar mitjançant
d'impressions presagien noves actes de la seva voluntat determinada de sustreure's al compliiniziatives.
Com que la resistència no fla- ment dels compromisos que va
- queja, es d'esperar una próxima sotscriure Æ ell Tractat (te Ver, aplicació de novias i importa/las saltes, al qual s'hi troba incor:mesures. Una de les principals poral el Pacte; per tara no és
, consistirà sens dubte en afegir possible tractar per ara de la seva admisió. Freno es troba ani;al bloqueig de mirla el dels pro' dueles manufacturats . Sembla mada, com sempre, de les millors
disposicions envera ella i seria
, que actualment els industrials
. alemanes de la Ruhr track I di I - la primera en felietiar-se de poder'r liar-se (le la paralització de der-la veure fsurar-la al costal
les trameses de carbó forçant la de les pot,Ancles que respecten
Ilurs compromisos.-Havas.
pm-u:ale-2:6: de les fabriques 'tocata. pera aquest caleta quedara LES CONVERSES A LA CAMERA
- desfet ara que elbloqueig sera FrANCESA -:- ES REJLAIRA

complet. -Radio.

Paris. 10.- Les converses que
ha" t ingut une a Bruselles entre

cions.

HOME ENERG:0
Paris, 10.-Mmitre els diputats nurrnands peroren extensament a la sessió pública sobre
els viras, els passadissos de la
Cambra estan molt anirnats i es
parla especialment dele esdeveniments de la Ruhr.
Si tot sembla haver anal le,

Dusseldorf, dia 5 d'aquest raes
ße li dispara, casualment, el fusell a un
caporal, matant una noia. La companyia
a la cual pertany el mit caporal ha obert
una subseripcill, recollint un milla 1 mig
de mares, que ha donat als pares de la

criatura.-Havas.

ELS SOCI A LISTES VOLEN QUE
S'ENTAULIN NEGOCIACIONS
AIRE FRANÇA
Essen, 10. — S'hun celebrat a Essen reunión per difereuts grups soeialistes, que
tenien per objecte examinar la situació
creada a la cenia de la Ruhr perractitud
del Govern de l'Imperi en ela

menta :Manis. Diversos membres in'
Ruins de l'esmentat partir no han . aumgat llar opinia que el deure del Govern de
aprofitar traes les ocasions que puguin
presentar-se per entaular negociations
amb França.-Itud:o.

DECLARACIONS D'UN LIDER
SOCIALISTA ALEMANY
Londres, 10. - El doctor BreilScheid,
"leader" del partir socialista alemany, ha
declarat al representara ditiimnatic ri
naily Newa que en ÇO que ergitarcia a la
situael6 actual, fonarnenta la seva daiea esperança en la pos6:bilital de media-cid d'América i d'Angiaterra.
En la Neva riniC. aquesta mediació dis
n/-acta, teusent que arribi massa trad.
El doctor Breitscheid licitada que la
resist&lcia as L'odia mantenir-se indefinidament i deitiara que el partit
era favorable al compliment de les otiligacions estipulailes al tractat de %remil ga, per6 dintre deis Itains de eapacitat
nie pagameut afegint que el
seu país consentiria a negociar mento.
Franga roman a la fi Ir, peró no pon
prendre aqueixa iniciativa, que ne g arainent f6rainterpretada a França cona
sImptorna le defalliment.
Finalment, el doctor Breitscheid digné
que no rd graos esperances en niebla, ió
cl- la Societat de les Nacions, en la qual
Frana •exereeix un paper preponderar
que.lamentarin la retirada de Ithenánin
de les trepes britaniques.-Havas.

'M. de Trocquer i els membres del
Govern belga han perritas de ficear el que podria dir-se un programa fraaco-belga per l'estilazaria de les vies fèrries a 'Hienania.
Frane-a i 11?-1g:ca no poden pen- alta des del pula de vista milisar en substituir per tot ainb tar, sembla, en canvi, que els enllurs ferroviaris els alemanys. ginbers han fracassat. Cada CaP
puix solament a la Ruhr el Server es deinana amb mes insistencia
, de ferrocarrils requereix uns seiun cap únic i vigorós; Loucheur
: xanfa mil obrera.
o bit .Man 0a in ,-Radio,
j Arnb tot , hi han altres mitjans ,BX,r1./LS1(11, DE. L'A••tt,.OALc E DE'
, 1 per 2ornhatre aquesta clifieultat. TREVERIS
SABOTATGE A
En comptes de dispersar el seu
TELEGRAFS
I estola' en la totalitat de la xarxa
Dusseldorf, 10.-Ha estat exa rhenana, els allats poden de pri(roer concentrar-se en les líales pulsat el burgmestre de Treveris.
:principals.
A l'estada de Wannfs han es' Per nitre part. com que la reseisténeia en la majoria dels cas- tat deturats 409 vagons de Car,sos procedeix del personal diree- bó que es dirigien a Recklinghaudor, res no priva d'emplear, in- sen i que han, estat encaminats
França.
• clbs en cas de vaga, una part del
Els funcionaria de comunica.personal alemany a 2ondició que cions,
obeint a ordres del Reich,
'estig.u.i enquadrat per francesos o
censuren els telegrames
belgues. _ nraaa.
MORT D'UN CONSELLER
PERFECTE ACCRD ENTRE ELS a Ilurs diaris per corresponsal,
Munich,
_Vedar de TS en» ha
estrangers, arribant en alguns
PUNTS FRANCES I CELGA
mort a aquesta publaciú el kunseiler
casos
a
suprimir
per
comide',
el
París, 1 O. - El ministre belga
sense avisar els interessats. Rientgen. - Ilavas.
senyor Jaspar ha arribat aquest textGovern
del Retal' ha' recone.CONCSSIO DE LA REDUC0e0
ma ta a París acompanyat dl mi- gut la veritat
del fet.-Havas.
D'ARMAMENIS DE LA S. DE , N.
nistre francés Le Troequer.
(irr bca, 10.-La Comissió tle jr SeiEl ministre belga ha estat en MES DETENCIONS 1 EXPULtut de lea Naeions que entfi n en la reiLueSHAS
el Quay d'Orsay celebran!, una
ció
d'armaments ha tingut la seva primellarga entrevista amb el senyor
Dusseldorf, 10.-Han estat de- ra reunió
sota lo presidéncia ddl isenfór
Poinearé..
tinguts uns agents de policia ale- Vividai,
el qual, en el disemia d'obertura.
En acabar l'entrevista es faci- inanys a Deux Ponla, els guata es
lita una nota oficiosa segons la negaven sistemàticament a salu- declara que la solució oficial del probtira no depen ni de la Comlssio ni de la
qual regna perfacte acord entre dar uns uficials francesos. Els Societat
nie les Nacions, omS lela hu'els punte francés i belga sobre esmentats policies foren expul- yeras
mateixos.
t'ocupada de la Ruhr, havent-se sats.
.3'4 coronel Rumie!) exposó la collaboexaminat en coma les mesures
Continuen les expulsions de
convenients a adoptar en vista de funcionarle públics recalcitrante. riscid eficaç que ita aportar- la Comissió
pertnanent
conrultira, composta exclusiJe persistencia de tia rdsistencia
El nou didector de Telegrafs i
1,er militar. la qual Votnissi6 traea lema n ya.-Rad in.
Teléfons ha estat lamba expul- earneut
d'establir ele laitjans de prestar assissat, per prosseguir en l'actitud ta
M. POIRCARE EXPLICARA LA
renda a un Estat en cas de perill.
del seu predecessor.-Havas.
SITUACIO EXTERIOR LA SETLa Colnissi4 prenguds desprds coneiMANA ENTRANT A LA CAMERA
xement de les informacions termites sobre
SETENC1ONS, EXPULSIONS,
DE
DIPUTATS
I
CONDEMNES, VAGUES I REQUI- la (l'o/iterada d'Estribo stpl-anteririans, la
1 Paria, 10. - El president del
qua Itindra Roe a Santiago de Xile el
SES
Consell i ministre d'Afe r s esvjuent. i figura en rordre del dio
Berlin, 1 0.-Els periòdics pu- març
trangers senyor Poincard ha adre bliquen
la rednecia rrarinainents militara j navale.
un
despatx
d'Esen
que
Çat una carta al senyor Leygues,
president de la Comissió d'Afees diu el que segueix: Han estat de- nounent sita retina aquest matt,
linguts i expulsats d'Aquisgran
i etrangers de la Cambra de DiGinebra, 10. - La Comissió del pesarfuncionaris de Duanes. 'I'am*;Putats, manifestant-li que este dos
be ha estat detingut i expulsat ;luir les conelusions contingu sles en l'inkilaposat a atrendre els desigs de
forme de la sub-comissió torresponent soWiesbaden l'inspector suprein bre
darmulats per l'esmentada Cola guerra quinina, la fabricada priAtestó doirlo, i per tant a do- de Duanes.
vada d'artnes i el control sobre el tràfec
Ilan estat condemnats per in- de les dites armes.
nar-li durant tota la setmana ennrant dxplicacions sobre la situa- soburdinació a un iiny de presa
Lord Robert Ceeil feo una exposicid
dos funcionarle de Colònia
lal,a exterior.-Havas.
Ii seu projecte concernent al rleg armai
de Zall l'altre.. Han estat detin. f&B PROHIBEIX L'ENTRADA A guts l'assessor i director respec- mear, que tau combatut pel delegat
el qual s'inclina en fa. ' RUHR ALS MINISTRES DEL
tivament de dues mines situades senyor tlelianzer,
punt de vista ele roportunitat.
EICH I DELS ESTATS ALEa. Bochum, amb motiu de la qual vorEldel
delegar franca M Viviarmi donara
MANYS
cosa els obrers de les esmenta- a condixer
e,
aquesta tarda la seva °ahiló
París, 10. - Id. Poincaró i el des mines han acordat la vaga de
respecte
del projecte de lord Itobret Ce,fitInistre belga senyor Jaspar es- 24 hores en senyal de protesta.
cii. -llave.
• ,dant la situada a 10 conca de
Les autoritats d'ocupació aran
lit Ruhr, han reconegut que el detingut l'alcalde d'Oberhausen, EL PAS DEL CAREO PER LA ZONA ANGLESA
per negar-se a Iliurar unes quan'e:beata viatge del canceller aleLondres, ro,-E1 Govern ha encarne: tnany senyor Cano havia provo- t dais de blat i ferie requisados.
ettt una pdrillosa excitada parDes d'ahir sala reprès el movi- gat al comandant de les tropes d'ocupa41cularment entre els grans in- ment de trens de carbó destinats ció, general Godley, que es posi d'a,. t l dustrialls, els funcionaria i els a Suissa i Italia. A la regia de cord al-1lb el general Degoutte per a RoI
igents de la policia.
Gesel Kirchen sala reprès el D'a- bar les modalitats que permetin donar
a França les facilitats que sollicita resla e A fi d'evitar, en interès de la f ic ferros i a r
pecte el trófic per la zona anglesa del
població, agitacions 1 disfurbls
LA
INTENSITAT
carbó de la Ruhr que va destinar a
DE LA INAue podrien asees sangnants, decidiren prohibir als ministres del
I Reich i calla Estats alemanys len -

arada a la Ruhr.-Havas.
;DECLARACIONS DE M. POINCA-•

I RE SOBRE L'EVENTUAL ENiTRADA D'ALEMANYA A LA S.
.
DE NACIONS
1 París, 10. - Id. Poincard con;.testant a una pregunta formulada per escrit per al. Buisson,
;president le la Lliga dels drets
'de Filme, respecte de l'actitud
que adoptarla Freno, en el cas
1 qua Alemanya fos admesa a la
Eiocietat de Nacions, ha deelarat
,que França estime sempre que
!la Societat de Naciona ha d'ésser
tamb el ternos universal i figurar
Ven ella Alemanya per tal que la
flocietat rdalitzi plenament el set'
pbjecte.
• M. Poineard fa observar que

l'admisió de membres es troba
aotmesa a la condició que fixa
al pacte, principalment en lo da
'eh:mar garantes efectives d ( Ilur
'blenda d'observar Ilurs compro_
'enisos internacionals. Recorda
1rue AgStria, Bulgäria 1 Bongria
..

FLUENCIA NACIONALISTA : VAGA GENERALS DE TRANSPORTS

Dusseldorf, 10.-La influencia
(lels nacionalistes es fa sentir
ai»b gran intensitat en els torritoris ocupats. La majoria dels
habitants ha trencat tota relació
amb els francesos.
La vaga de transporte és general a tota la zona ocupada.-Itadio.

PASTORS PROTESTANTS PREDIQUEN LA SUBLEVACIO DE LA
RUHR

Parts, 10.-Els dorresponsals
de premsa a la Ruhr diuen que
Iran arribat allí nombrosos pastors protestante, procedente de
Munsters, els guate s'han reparta de seguida pele centres industrials i minaires. Van de casa en
casa o es dirigeixen individualment als obrers i a Hurs famílies i s'esforcen en demostrar-los
el mal que fan en no sublevar-se

contra ele francesos, per la qual
cosa incorren en penes terribles
i comprometen llur salvació eterna -Radio.
•

França.-Havas.
LA VAGA CONTINUA ESSENT
GENERAL, PERO AUGMENTA
LA CIRCULACIO DE TRENS
Magenicia, 10.-La vaga deis ferroviaris continua essent general a Magancia,
perei augmenta diariament el nombre
dols trens que circula —Radio.

TRENS I VAIXELLS DE GARBO
CAP A FRANÇA I BELGICA
Dusselílorf, to. -L'organització francesa a la Ruhr, malgrat de la resistencia alemanya, ha donat els primer resultats: flan mitrat ja a França i Bél-

gica diferents trens de carbó.

Uns altres trens, d'un tonelatge total
de 5. 000 tones són dirigits a Aquisgran
arnb el mateix dcsti i procedents de la

Ruhr.

Per últim, dos vaixells d'un tonelatge total de tono tones, que marxaren
de Duisburg cap a Anvers, i 20.000 lenes de carbó que es trobeno en el canal
d'Hernes, seran transbordades avui a
vaixells belgues, que les transportaran

lambe a Anvers.-Radio.
París, to.-En contra de les declaracines tetes pel ministre alcmany senyor
Luther, resulta que Os .oficials freza

Hi ha qui diu que es tracta de signar rapidament fa pu a Constantinobld
París, no -Segons la Chicago Tritmna, el Govem d'Angora ha delegar a 132.kir Sami Bel perquè el representi en les
negociacions de pan que es prossegucixen
activamcnt, entre els alta comissaris
aliats i el represe:1(am de Turquia.
Segons el mateix diari, la pau será
signada molt proliabl-nt la L
Constantinoble, tol-En g is cercha
autoritzats es desmenteixen formalment
els rumors que les negociacions de pau
prossegueixen a Constantinoble.
En efecte, no és, respecte de la pau,
ço que es discuteix, sinó respecte a la
qüestió d'Esmirna, assumpte del qual es
tracta amb gran activitat,-}-lavas,

ELS TURCS 1

LA RAU SEPARADA
DECLARACIONS DE RIZA NUR

1.3E1, ISMET PATXA I L'ALS11BALL AMERICA BliíSTC1..

París, to. — E1 redactor corresponsal
del Pctii Parisien a Lausana ha celebrar un interviu amb Riza Nur Bei en el
tren que condueix a aquest a Ango-

ra.

a reprendre la guerra a l'Orient sota el
pretext qut la pau ro fou signada.
Sembla que l'almirall Bristol, coralestant a aquesta suposició d'Ismet-paixa,
afirma que totes les poténcies representades a la Conferencia de Lausana estaven sincerammt desitjoses d'ultimar una
peu definitiva a Orient, i insistí en la
necessitat que aquesta pau fos signada el
mes ripidarnent possible en j'iteres mateut de Turquia.-Havas.

M1NVA LA TIVANTOR A ESMIRNA
Londres, 10. — Ala relea autqatzats es
jridica que da mea» tivant la situació a
Esmirna.Es .onsidera improbable una Recia turra, sobretot que hala - des-ser reforçades lea.tureas uavaly

PASSAFORT3 PER A
ESMIRNA
Roma, 10.—EI Consolar de Turquia es

NO Hl HA

una, des de fa dos diem, a visar pausaporte per a lismiroa.—Ilavas,

su y a eARRERA DE MINES AL
PORT D'ESMIRNA

Riza Nur Bei ha declarar que mai
féu cap proposició de pau per separat
a la dclegació británica en la Cederéncia de Lausana.
Afegeix el Pefit Paris'£1$ que Ismetpaixä. feu lambe importants declaracions
l'alinirall americà Bristol, alirmant
que la delegació turca mai no féu a An&aterra oreriments de signar una pau
per si parat. 1..met . paixà expressà la seva

crcença que una van potencia té interés

LA GRAN ASSENIELEA fe1AGIONAL ESPERA A 1SMET-PAIXA
PER PRENDRE DECISIONS
Angora, 10.-La gran Assemblea Nacional la celebrat diverses sessious, dedicarles a examinar la situacia prilttica actual, pera acuse prendre cap mena de devisió definitiva, puix per a triza espera
l'arribada d' I smet - Pa sa.
Da majoria de raseemblea iusisteix,
amb Ñpeeial iutere,s, atub que el pacte nacional serveizi de base per concertar
pau.-.11avas.

MORT DEL MiNIST.RE, DALE MANMA .A.XILE
Santiago de Xile, Ercker,
ministre plenipotenciaria a d 1Alcmanya a
Xile, sofrf ahir una greu caiguda efeetuant una excursit, per la scrralada, morint pocs rnomcnts ,leeprOs.-1 lass,
LA CO1iiSCI.IDAC10 DEL DEUTE
PRITAl210 ALS ESTATS UNITS
WaAiington, to.-La Cambra de representants ha aprovat el reglarntnt relatir: a la cousolidació del deute
nis acordada re' nunent.-Havas.

Constar:una:lile, 10. - Els tares han eoi.
locar una nova barrera de alinea al port

d' Esmirna.- Radio.

TXITXERIN I KRASSIN
MOSCOU

i lorganització d'un servei Cuije de me-

teorologia.
De mes a mes tindrà lloc en els tres
países de l'Africa del Nord un examen

doctrinal entre jurisconsults, dcl dret

mussulma.

La Conferencia ha terminar arnb

acords sobre la unió ferroviaria, de zarreteres, aéria i postal de les tres possessions franceses de l'Africa del Nord,Radio.

cesos no han portat Ilurs famílies a la
Ruhr i, per tant, no han contrilmit a la
disminució dels recursos de la poblacV,
La Ilet ha estar embargada Anisament
per a l'hospital 1 rances d'Essen i ha estat prohibida rota requisa de farralges.Ilavas.
LES CANT:NES POPULA33

nointat mis gran u-escuda. Ela ra,als de
Irr mutar haa nedat inundats, esfondruntce

aumbre,ea

TriAros p ORTS NO
HA CANVIAT
Dusseldorf, to-La vaga de transports no ha canviat.
2.800 vagons procedents de l'Alemanya

no ocupada entraren ahir, sortint 1.600
vagons a-liavas.

COSTAT DE ERAL
ÇA I ANGLATERRA
Londres, i0.---IL'Agencia
Reta
ter publica la següent informa.
ITALIA AL

ció:

D'informacions recolliiles
font fidedigna, resulta que el Gr.
vern d'It à lia estä d'aeord arnh
respecte ractitudshrdl o Itki,
els Governs francés i britaaie
respecte l'actitud d ' a questa rala
els tures en eci que es retarla
a l'entrada i estada deis niel&
de guerra alune en els ports
Turquia.-Havas.
PRESONEM
TURCS I GRECS

EL CARVI DE

La Canea, 10-Ha mutual e
primer cumbof de presoners tare
canviats per presoners grecs

Paria, to.-Comuniquen de Sofia
'Petit Parisien", que segons poticia
d'origen brindarle, ha dimitit el Gabi
Stambuliski. La situació política

Bulgaria es considera molt gren-lir

MOVINIEnn MILITAR A
RUSS A

VaS.

Parta 10. --- Segons noticies
rebudes de Mascota els soviets

EL

acaben de prende,: mesures de

TRACTAT DE SANTA NO1,
GARITA

Roma, tel.-La Cambra ha aggent

carecter militar . Sin a tirdenat la
mobilització en el distri.de floroc-st de Illoseou i s'ha establert
una vigilancia secreta al voltant
de les fabriques de material

Tractat de Santa Margarita.-Bans.
Nova York, 10. - Amb ime'a
de la festivitat del dia, no

SEGADORS DE CA-

PLA DE CONSTITUCIO 911111
SOCIETAT DE NACIONS Ag•

guerra (11;1u:tutti. - Radio.
VAGA CE

NYA A LA MARTINICA
Fort do Frauea (Martinica),
10- - S'Ila agreujat la vaga de
segadora de eanya de, sacre.
Un important grup d'aquests
invadl un ingeni causant grans
desperfectos als edificis i incendiant després les plantacions.
Ana, prop de Basignac, una
sede-la de gendarmes agredida
pela vaguistes, feu foc sobre
aquests, després dels tres toes
reglamentaria, resultara diversos morts i ferits.
El Governador de la illa ha
trames refataes de tropes i marineria del monitor Rectas, per
1;11 (le custodiar les fabriques
les hisendes. - Hayas.
UN GOVERN PROVISIONAL A

MEMEL
10 . - Mercea als esfaros realitzats per la Comiscó
l'Itera/ j ada s'ha aconseguit constituir un Govern provisional a
Memel, format per tres n'embree
lituana i dos alemanys.
El sinsurrectes lituana han
promós que abandonarien la eiulat .-. Radio.
Mensch,

LA

SITUACIO ACTUAL A IRLANDA

Londres, to.-Ocupant-se dels últims
París, to.-L'enviat especial de l'Agdncia llaves a Dusseldorf diu aue so- esdeveniments d'Irlanda, la "Westm:nslament salmins nois polonesos sän els ter Gazette" creu que el moviment que
que van a recollir amb freqüèlcia a -re- actualment s'observa a favor de la pau
tire la sopa de les cantinci 'populars, Os sincer.
peró que a conseqiiència de la presió
Una gran responsabilitat pesa damunt
exercida sobre d'ells per les autoritats ele rebels-afegeix aquest diari-els
alemanyes, nombrosos nois polonesos, co quals no han tingut en compre els múlretire que els vigilen, se'n aleenen.- tiples esfcros fets pel Govcrn irlanHayas.
des a favor de la pau, pecó si aquests
LA VAGA DE

rrogat Ismet paixà, dula,
la
gociacions de Lausana fou mota
veda per divergencia de criara
sobre les qüestions financien/1 1
jurfiliques.-Havas.

L'ASSASS1 DE NARUTOW1TZ, LEni a
QUE S FA PU.
DESPRES D'EXECUTAT, CON- SAR VENTURER
PER 00111 DEL K El
VERTIT EN IDOL
PANYA
Varsovia, itt-lassass' del president
Nova York, 1 0— Davant la 01
de la Itepriblica sen3or Narntowit% ala
convertir, desnrAs d'executat, en un Mol missiú agrícola del Senat es pa(
sent.ä, com ja anunciem, un mi
p“pular. El Govern ha donar autorazasunatge que deia dir-se don Llua
ció perqué el cadáver sigui exhainat i
trtelladaz ;Avante() de la familia, Idi tras- de Borbon, cusi del rei d'Espanya,
llar del cudit ier reulitzut uvui i amb L'esmentat personatge expostUr
aquest . ruvtia mili argauitzat una lampo- pla intaressanlissim sobre la
urnt ruituifesta46, formada per alguna constitució ecanaciea d'Europa t
sobre . la intervenció dele Patea
radeni de persones- Es pronunciaren pa.
tr4Itica discursos dentar la tomba de l'as- Units, pla que interessà extraot,
dinäriament a tota eis senadsrt
aussl del Pretadent -Radio.
Kuw aa..,1-0--E lGovern titila ha cursat que formen la Comissiú.
Segarla infernaes porstesicaaaa
un telezrarnu a la secretaria de la Suelea:U de ley Nutioug !eta constar la seva ' sama comprovat , que es trata
°venció que sigui repartida entro Litoh- d:un - avanturer de vida extrati
uia i Polonia la ovina aeutral entre teta dinasta i fautestica.-Radio.
doy pulsos, i que unida z t,tla LA SITUACIO POLITICA A BUb
12Ittla la slt u:rezó jurídica de emigrad:
G AR1A ES GRI.0 DIMISSIO
tat aran n 11 arietar de Stiwalky,-11avaS.
DEL GOVER9 STAKEULISKI
Itudapest, 10.—I•11 Ilanubi

SUMARIATS _

nombrosos oficials d'aquesta guarnicti
que s'havien solidaritzat amb Ilurs companys, compromesos en els essleveniments del to d'octubre.-Havas.
LA SEGONA REUNID DELS
PRESENTANTS D'ARGELIA,
MARF.0-C I TUNIC
Argel, to.-La segona reunió del governador general d'Argelia amb els residents generals del Marroc i de Tuniç
s'ha dedicat a l'examen de les qüestions
de seguretat i de l'acció al Sahara.
L'Assemblea sita pronunciat per una
collaboració molt estreta entre les autoritats locals del Mamac i d'Argelia.
La Conferencia ha aprovat la política seguida per França respecte de les
publacions mussulmanes.
Per últim s'ha acordar la creació d'una publicació científica, artistica, literaria i arqueológica del Nord d'Africa

rtaäni

CAP A

10.-Txitxeriu i Krne.in, 'tue
es trobaven a aquesta chitar, han inarsat
avui a Mostea, celebrara aliaos una llarea eonferi,ncia ami, el representant dota
Sovieta a la capital naemania. — Itadiu.

OFICIALS PORTUGUESEG
Lisboa, lo-Per ordre del ministre de
la Guerra s'ha incoat sumaria contra

e qpueusctaarepsot blal e° i6-, id ea rigaurlis
atia
cima, la delegada tu rca bdel4
conferencia de Lausana, la
permaneixere a aquesta qsa
dflen s,:ieautage.elu iaminaatiretsrser uuNpapncaieöins ,td, ve mi cap'

esforços restessM inntils, a la tr',sta
história d'Irlanda ealdria afegir una de
ICS seves mes severes pagines.-Havas.
LA CRIS! EGIPCIA
El Caire, to.-EI rei Fuad ha acero-

tat la ditnissió que li havia estat preamada pe' Gabinet en ple.-Davas.

t'aura Dorsa el dilluns vinent
12.-Havas.

IMANA

Buenos Aires, 10. - El pral(
dent de la República de ITrupg
senyor Brum ha terminal la II
redaeci6 del pla de cernida/el
d'una Societat e les Ratico
Americana. L'esmentat pla
presentat a la próxima Conferkcia Panamericana que ha de ea
lebrar-se a Santiago de Xile.
Radio,

ELS MANEIGS AIONARQLIICS

L'EX-KRONPR1N Z D'ALEISANYA

La Haya, 1 0.-L'ex-Kronpria
d'Alemanya dedicat durad
aquests darrers temps a mana •
monàrquics, havent passat
mamen t dos dies prop de le fro""
tera. El Govern holandés ha
inunicat oficialment a Pex-Kron
prinz que els aliats tenen tono.
xement de tutee les seves r
tions.-Radio.
LA REINA DE EELGISA 4
EGIPTE
Brusselies, 10. - La rein a it
Balgica ha emprés oir viatga!
Egipto. Va de t'iguale ine41-''"
-Hayas.

EXPLOSSIO DE GRISU
. 19 MINARES MORTS
Vietória, lo. (Cslianbia bridgc.'
Ahir es va produir una espito.'
.
grisú a una hullera, prop dc Ca05"
land, morint-ne lo
UN

EANDOLER CONDENO
MOST

M ea, 10.-1:audiencia dst

:tiras ha condemnat a mort al
rus Brysgaloif, cl qual el 27 de r")«r
bre va intentar assassinar a Nie
rendida senycra Franl: i feri a

agents i mati a un emplear de CA.
que volia detenir - lo. — Radie

Londres, 10.-Segons nonc ie5 ry.,¿

de Washington, ha esta/ aprovall';:„
anglo-americá de conselidaciG dala!"

britänic.-Hayas.
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CONFERENCIES
D'ESPANYA
El

plet

militar

general Weyler es
; un oon disciplinat
El cap del Govern, despres de
7/seatxar an-tb el Rei, s'ha trasslada t a la Presidencia, on ha rePul. entre altres visites, la del gepera l Weyter.
11pres el president, partant,
els periodistes d'aqueeta vi;ti. ha dit:
El general Weyler ni'ha negat
seu daque e'hagues celebrat

reunió de caps i oficials
parla la premsa.
'Eludid ha negat que hagi fet

nIe

kleHaracions al peribdies sobre
e'- - , umptes d'actualitat.
.,re aixO el general Weylgr
ui criteri que reserva.
No nega que en la vida privada
Iìaai fet manifestazions partieula". manifestacions que ha revela: -rose cap dubte algun periäd:e. pecó desitja fer constar que
r..• ha fet cap declaració destinada a la publicitat.

' Precisar/11, W quan, fa algun
tee:1 s. fen al g unes manifestaeions que putilieä un periòdic del
paul i. previament havia sollicitat
minpetent pernifs del ministre
de la Guerra.
,flANIFESTACIONS ATR:13:1IDES
AL GENERAL AGUILERA
E! periòdic "Ejercito y Armada". que ha publicat les comentadeelaracions dels geneti' Weyler i Borbdn, publica
hNui en el seu fons unes manifesXaeions que sense ésser - diufel -s pel president del Consell
F uprem de Guerra i Marina, generd Aguilera, reflecteixen
hiera el sen pensament.
Espanya - diuen les manifeslaTiOnS a que al.ludeixo-no podula existir, corn cAp noble, setase iustizia, tr.but divi.
Els encarregats d'administrarI a serien despreciables si en tot
moment i ocasió no obressin re c
en cons2idneia•
-tameni
Els errors haguts han d'dsser
Imputables a deficiimela humana,
no a artes de voluntat.
El poder judicial ha de viure
en completa independència del

poder exe3utiu, perque aquest en
el desenrotHarnent de les seves"
funcions s'aparta del just.
Si seropre actues- en completa
justicia, no hi hauria inconvenient que aquel l hl estigues subordinat.
No s'explica corn, essent els
Ministres els qui confeccionen les

són els única als quals no
bi ha mitjà, segons s'assegura,
responsabilitat
A l'exercit se li diu: "Siguis
obeeix als que ens ha'vern constituit en inviolables davant de la justicia, ves-te'n a la
'guerra, deixa la flor de la leva
:joventut enterrada, que despres
ja tindré cura que els que visquin
•facin manyagueries als assassins
dels teus companys, i si en tots
:els artes dels caps aquests han
'encerlat, menys un, ja per a
aquest la justicia li imposarä
càstig.
L'Exèrcit compleix i
el seu deure . No fou ell qui feu
les Ileis ni es el noble tampoc:
Viren els polítics que tenen la f amiltat de comptar amb la maj
Tia deis votants quan el Rei els
dóna el poder, i que no tenen
qua l se'l treu; són els que amaguen Iltirs radicaliernes en vigínacierais per a caçar més
' actes i promoure les qüestions,

despr n s de cobrades les peces.

• leoxercit assisteix pacientment a les
claltri i se li demana que les sego'
reepectant i així conlinuará. Fcró
Si :.7rii,es un dia que el poble es manife , :és resoltament contra aqueixes fullee, per a salvar la pàtria, Yesal-ea ara d:'.1 a aqueixa salvació i castigarä els
•lemts amb rota legalitat.
• he, ' con) qui mes hagi plorat les
vex-,cions scfertes pels captius, la inseem superba observada en tornar-nosels i les interminables agressions arnb
:que encara segueixen responent a les
Ilost r é s estranyes facilitats.
L• pero que s'entcngui con arel() de
pre a :le g ar, tal con) ens encomana Europe, que el protegit impon i al protector que e s clogui persones per a poder
trece r amb ell. Lamento que a_ rexerci t ,e! reclogui amb el -sacri hei estèril
de suportar les arrogäncies deis moros
Pnec eiti amb detriment de la dignitat
de l'e, isme protector.
1'
el que es digui. i rectifiques
vulgui, la situació que estros
' es critica. Una espuma enesne•
,c1 menys s'esperés, i l'incendi
diiicil de sufocar.
Teta la prudencia que aconsellem, ens
•serr.!....ta poca, pugne amb tot, els fete
ib an de succeir,
molt lógic que el Govern doni sensa. cia de confiança i és molt huma que
ag rupin cis irreconciliables clemente per
a o btenir ei decret de dissolución mentre
disf ruten del poder i cense que es finni
estant a roposició.
1 Pecó jo, que no presumeixo de valen:, si bé no conec la por, confesso que
ara en tina.
A Espanya hi ha helases Ilustres que
la r egeixen, pecó no es cerquen els hoalees de prestigi per a governar.
5,..,4ab g agera. de. splcsada pql re_s-•

pectable i volgut 3apitä general
Weyler, recordant les paraules
de Cänovas del Castillo, es bandera que ens cobrirà a tots els mil/441es, t, costi el que easti, reme-,
moraré aquesta frase de Cänovas: "Espanya no restarà deshonrada, perqub hi ha espanyols
que no ho voten."
L'AGUILERA DIU QUE NO S'HA
PIANIFESTAT, PERO FA DECLARACIONS
El general Aguilera ha negat.
críe haguds fet cap manifestació
sobre els assumptes d'actualitat.

Ha dit que la seva missió es la
de presidir el Consell Suprem
Guerra i Marina i en això posà
la seva‘oluntat i el seu bon desig
perque resplandeixi la justicia.
-La tasca que realitzem-diu
-estä inspirada en l'elevat seno;m ent del patriotisme. Si respon

aquesta labor al noble anhel que
el mou, i aquest al desig del país,
ens donarem per satisfets a lbsbarer interpretat justament les
seves esperances.
Quant a que jo hagi pogut parlar amb alg31 que pertanyi al periòdic que considera m'u pensament meu les declaracions que
vost.è diu que publica avui, dei

declarar rotundament que es inexaete.
En Benítez de Lugo se . m'acomiadä de mi fa algun temps, per

pasar a situació de supernumerari, deixant el cärrec que tenia al
Suprem de Guerra i Marina. Des
de fa temps no l'he tornat a veure, ni t ampo c a ningú que a

"Ejeraito y Armada" pertanyi.

Insisteixo en que en els actuals moments cerio allunyat de tot, excepte del
carta.

Ara cm proposo pasar a Ciudad Real
els tres dies de vacances de que disaoso. Aixer és tot.
-Es diu en aquestes declaracions ice
el general Weyler ha aixecat una bandera i que vostè la segueix-li ha dit
un periodista.
-Jo no segueixo la bandera de ning,ji;
no em poso sota cap altra que la de re:tercie
Amb aquestes coses ço que es fa és
trencar la disciplina i posar en tela de
judici assumptes que deuen tractar-se
amb absoluta discreció i cordura.
LES PETICIONS DE L'EXERCIT
Tornen aquest vespre 'els perióclics a
rccoilir restat de la suposada inquietud
en que es troben els capa i oficiala
l'exércit:
Sobre aquest tema s'lla produit els pessets dies alguna confusió.
Segons els informes més autoritzats,
les peticions formulados per relement
jove de re:N-él-eh i exposadcs per condt cte reglamentad als caps, i per aquests,
al ECU jorn, als caps de Cos, 1, aixi, als
generals de brigada, dieissia, capita general i ministre, consisteixen en que
veurien amb gust no se'ls obligues a acceptar un grau per meras de guerra, i
en que es prenin mesures conduents a
evitar que no es mermin els prest:gis
de rexercit, tolerant-se campanyes de
prensa.
Aquests punt foren acceptats per totes
les jerarquies i amb evident entusiasme en aquella Cossos que voluntariament
han renunciat els ascensos i s'exclueixen
de l'escala tatuada.
A les reunions celebrades entre els
caps del Cos i generals per al canvi d'impresiono sobre aquestes peticions, hi llague el propósít unänine com també la
terminant &clareció, iniciada per un coronel, de la cega obediencia als Governs
constituits.
Per aquells coincidí altra modalitat de
l'opinió militar, esposada en un document imprès, que a més del disgust per
certes campanyes de premsa, consignaven la necessitat de castigar a les caliles d'Abd-el-Krim.
Al trascendir aquest document, es relaciona co de la visita, conferencia i solució, del qual donarem degut comp-

te.
Senas alguns diaris, subsisteix la in
quietud en relement militar, que finge
sap en concret dels dos punts prioripals que rinxeressen, completament independents de les funciono de Govern, com
deu apreciar-se la política del Marroc.
NEGATIVA OFICIAL
En el ministerio de la Guerra han negar exactitud a les declaracions del ge
neral Aguilera, que s'han publicat avui
en Ejército y Armada.
El president del Suprem de Guerra i
Marina ha sortit acuesta nit per a Ciudad Real.
A BOCA TANCADA
Un periodista ha tornat a visitar aqueo,
ta tarda el general W'ei'ler, a robjecte
preguntar-li ja sera opinió sobre els as,
sumptes d'actualitat.
El duc de fruid s'ha negat a fer declaracions, pule digne que era capita general turrh comandament en plaça.
Solament isa maiiiteatat que estima que
la disciplina militar ha dentar per sobre
de tot i Ss ser objecte de la mes escrupulosa cura. Tant ho oren alai', que si fos
necessari eoria el primor en posar-se al
cap dela defensora de la diseiplinn.
LA D191{8810 DE L'EXERCIT
La majoria dels diaria mincideisen en
que el pdojecte d'escala olerla que es
pretén implantar, si g nificada la dirigió
pretén Implantar s'euife•aria la divissi6
de resercit.
'EL GOVERN I ELS MILITARS
El dia d'avise encara que en aparien,cia loe tranquil, Ira estar d'agitació
dimve del Govern.
Pel metí, a primera hora, el comte
de Romanones visité el marques d'Allmremes, i la conferencia fou llarga.
Tots dos personatges han procurar
- amagar re_atreyilta, pecó se sap que en

la mateixa es tractà de l'actual situa- •
ció.

A la tarda l'Alba tingué esment de
que Ejército y Armada anava a publicar unce deelardcionaide general Agui - e
lema, i s'encaminà al dómicili d'En García Prieto per a preguntar-li si ho sabia.
L'Alba feu present al cap del Govern
que no podia tolerar un moment mes,
per prestigi del Poder públic, que els
elements militars enjudiciéssin sobre assumptes de la incumbencia del Gavera.
En García Prieto s dirigí al ministeri de la Guerra, i l'Alcalà parlà per telèfon amb el general Aguilera, el (leal
li va dir que no havia autoritzat tals
declaracions.
L'Alcalá, a les vuit de la nit, es traslade a la Presidencia i doné compre al
marques d'Alhucemas de la seva conversa amb cl general.
Encara que aquestes declaracions han
estar ncgades pel general Aguilera, podem assegurar que han produit passim
efecte en el Govern, i que En l'Alba,
l'estat d'anim éS de vivíssivna inquie-

tud.
UNA IMPOSICIO D'ALCALDE DE
REIAL ORDRE

Santander. - Avui ha pres pos
sessió del eärrec erl nou alcalde
de Reial ordre, don Pere Alvarez
Sanmartf, el qual pertany al partit cl,mwerätic,
El nomenament de dit senyor
ha donat lloc a apassionats comentaris i ha originat a la Premsa una campanya d'oposició.
Avui ha acudir a l'Ajuntament enorme gentada, fins al punt que un cop plena la tribuna destinada al públic, ha
estar precio permetre que aquest s'ostacionés en altres lleco en que no ro
permet d'ordinari. Amb tot, ha quedar
a fora molt de públic, el qual ha protestar a crits perque no se li permetía
entrar a redifici.
No obstant, durant la sessió no ha
ocorregut cap incident.
Les minories h. 1 protestar contra el
nonienament d'alcalde de Reial ordre,
peró han afirrnat que estarien a respectativa quant a la labor de l'alcalde.
Aquest ha esbossat un programa i ha
demanat el concurs de tots.
Tumbé ha estar objecte de grans COnvntaris el silenci que durant la sessió han guardar els lliberals de les altres
branques.
Slan pres, entre altres acorde, el d'adquir:r terrenys per aietecar un monisment a la memória cíc .( prócer mutuanyés, majordom de' la Reina,. duc de
Santo Mauro, i SoLlicitar - ete1 Govern
e/en:mete" de ainer per a escoma/re
obres- imposaarrU a la distar i donar
treball als nombrosos obrera que taro-

Satt mancats.
DISPOSICICHS GUVERNP.TIVES
SIGNATURA DEL TREBALL
Reial deoret determinant leo atribueifiim
i facultats de la Delegada' reg ia del ministeri del Traban, Comerç i Indüstria a
Barcelona.
Idorn modifioant el de 14 d'octubre de
1919 quant a les funciona oneomanados a
l'Instala de Reformen Sociale.
Idem aprovant el Reglarnent per al reglan, interior des CoLlegis de corredora de
Comerç d'Espanya.
Admotent la dimissi6 del càrrec de proarderle de l'Institut de Comerç i Indestria
a En Josep Prado i Palacio, marques del
Bine-on de San Iniefonso, i nomenant per
aquest cartee a En L'asili l'araiso.
Nomenant vocal del die Institut de Comerç i Indrietria a En Danidl Riu i Periquet.
Admetent la dimissió del eärrec de vocal del Gansea i Direcció de l'Instara de
Reeducació professional a invalida del treball a En Manuel Burgos Mazo.
Nomenant vocal del Consell de Direcrió dc l'Institut de Reeducatió professional a N'Abili Calderon.
Admetent la dirnised6 del cárter de vocal del Consell de l'Institut de Reeducació professional a En Rafel Bergamin.
Nomenant per al dit earrec a N'Antuoni Ferrer Posamilo.
Nomenant vocal del Consell superior
d'Emigració a En Josep Giró.
Idem Islam del ídem a En Bernard Segaste.
Nomenant inspector de segona cifrase
del cos facultatiu d'Estadistira amb la categoria cap d'administraeió de salema
classe a N'Andreu Rodríguez i Martínez.
Nomenane inspector de tercera ela.see
del dit cros a En Marina Fernandez VisanCO.

Declarara jubilar, a instäneia Reva, a
En Ricard Fuster, inspector g eneral del
cos facultatiu d'Eatadfstiea.
Jubilant a En Elorenci Zanca) 1 Novenas, inepector general del coa facultatiu
d'Ea tadfatica.

Idem Id , per a la construcció
de l'edifici principal corresponent
a l'Escota du Veterinària de Cúrdova.
Idem Íd. per a la construcen5
d'un edifici de nova planta estinat a Institut i Escota de segona
ensenyança d'aquesta Cort.
Idem íd , per a les obres de reforma de l'edifici de la Retal Aras
dernia de Bolles Arts de Sant Fer-1
ran d'aquesta Cort.
Idem Id. per a la construcció
d'un edifici de nova planta a la
Corunya, destinat a Observatori
metereolhgic.
Idem fd , per a la construcció
d'un nou edifici destinat a Institut de Lugo.
Idem Íd. per a la construcció
d'una nova sala al Museu de Bolles Arts i Academia de Sant Car-t
les, de Valencia.
Idem fd per a la construcci6
d'un nou edifici destinat a Escola le Comerg, a VAlladoltel.

La

qüestió _del Marroc

En Villanueva ha dimi-

Comissaria'
En Villanueva, per trobar-se impon-

sibilitat per molt de temps de prendre
possessió de la Cornissaria civil del Marroc, ha dimitit el carrec amb carácter
irrevocable.

Així ho ha manifestat a En Garcia
Prieto.
Aquesta noticia sentida que l'amagarà
el Govern fine al Canse' del dimarts,
pecó és rigorosament exacta:
El plet de la successió está plantejat
i novament ha de resoldre's en l'esmentat Consell, i dimecres sortirà a la
"Gaceta" el nomenament del nou Cornissari civil.
Quant a la persona, és de creme que
será motiu de viva discussió en el si
del Govern.
En Garcia Prieto insisteix en què sigui En Silvela, pecó ara creu el president que deu anar-hi scnse el carácter
de ministre delegar.
El pensament del marques d'Alhucemas en el cas que el Consell nomeni
En Sils-ela, és el de substituir-lo per En
Rosado, a la cartera de Marina.
Avui ha visita; el president del Consell, En Burgos Mazo, la conferencia
del qual Es molt comentada.
L'entrevista ha estat !larga.
EN GARGIA PRIETO I EN LOPEZ
FERRER
El cap del Govern ha anunciat que
acuesta tarda, a última hora, rcbria la
visita del senyor López Ferrer.

PREMSA ASSOCIADA
: CORRESPONSALS
nerals per fallar la sumiría instruida
contra el capitä' d'enginyers Pies Fer.
tiendes Mulero, pel deLcee de pèrdua de
material d'avintió de resquadreta
Zeluan, durant els csdeveniments do,

tan), toar.
El fiscal, comandant Sänchez Ledesma, no ha sostingut l'acusació, potser

interpretar malarnent els -seus• conceptes
referente als cästigs de leslabiles'lle
Beni-Urriaguel, ja que mai ha patrocinat una guerra de conquista al Marroc.
Combat els al.legats dels diaris que
el contradiuen, i diu que per a implantar el protectorat, manca ço que segueix:
Primer.-Abandonament de tots els
blocaus de posicions de l'interior, que
no serveixen de res.
Segon.-Retirar les guarnicions de la
costa, cercant eis mitjans d'establir-se
en els indrets estratègics de la badia

d'Alhucernas.
Tercer.-Intelligencia amb els caps
nomenats per les cubiles, respectant
aquestes en lloro costums i religió.
Quart.----Exereft'Arnie ea :bese del y oluntariat, amb exclusió de relement indígena, i refcrçant el Terç estranger,
amb una esquadrell d'aviadors reclutats
a tetes les nacions d'Europa.
Cinque.-Castig, immediat dels moren
rebels, amb esquadretas d'avions i ets
canees de l'escuadra.
MES RECOMPENSES
El ministre de la Guerra ha rebut del
comandant general de Melilla una proposta de recompenses en la qual n'hi
figura una a favor del sergent Vasallos
UN NOU CARREC PER A EN MILLAR ASTRAY
En l'exprés d'aquesta nit sortirà cap
a Algecires, amb robjecte de possessionar-se del comandament del regiment
de Pavia, núm.. 42, de guarnició en
aquesta plaça, el tinent coronel senyor
Milláis •Astray.
CONFERENCIES
Aquesta tarda han conferenciar amb
el cap del Govern, els ministres de Marina, Estar i Governació.
A les sis comença l'anunciada conferencia del marques ¿'Alhucemas amb
el senyor López Ferrer, la cual ha acabar a dos quarts de vuit, no facilitantse cap referencia de la mateixa.

ELS COMUNISTES CONTRA LA
GUERRA
A L'Escota Nova celebrar un
,mjting comunista, per fixar l'actitud
dele comtmistes madrilenys davant la
guerra del Marroc.
Tots els oradors es manifestaren contraris a la intervenció militar i acordaren presentar unes conclusions al cap
del Govern, demanant la immediata
implantació dcl protectorat civil.
EL COMUNICAT D'ANIT
Zona oriental.-I.a bateria dc la posició de Sidi-Messaud feu vuit dispara
sobre grups encanes situats a Mehallat,
dispersant-los.
La de llantina féu foc sobre en grup
rebel que realitzava treballs de fortificació a Yebel-liddia.
Forces de policia de Dar -Midan sostingueren foc contra una partida de
bandolers que volia apoderar-se de maniate que pastaven en Alt Huandars,
resultant lleugerament ferit un policía
i causant-se a l'enemic algunes baixes.
' Força de policia d'Afsó, sostingue
foc contra una altra partida de malfactors, la qual tolla robar bestias;
sense novetat.
A la resta del territori, res d'anormal.
Zona occidental.-L'enernic ha agredit la posició de Tiguiza, matara el,soldat de la posició d'ametralladores Vicens García Rodríguez. L'enemic fou
dispersar.
Cap altre novetat.
NOTICIES DE MELILLA

Melilla.-Presidit pel general Echagiic
s'ha reunit astil, a la caserna de Santiago, el Consell de guerra d'ofreials se-

Catalunya

Un article sobte ele

"rabassaires"

por no trobar materia de delicte, i així
el defensor ha demanat l'absolució.
Aquesta nit es deia que, malgrat de
mancar acusació fiscal, el . Consell de
guerra ha donat sentència condemnant
el capita Mulero a sis cresos i ums dia
de presó militar correccional.
La noticia ha motivat grans comen-

lis Juli Senador Gómez publica a La
Libertar un article decicat als rabsasairea
de Catalunya.
Diu que el propósit del Govern d'obrir
puna informada sobre els foros, no ea
que per cansar Intención pablica, tetardant la resalude de rassumpte, peemè
ropiniú ea cansi i l'afer resti naire, cona
taris.
_va succeir quan l'agitaria rural de 188'. '
Aleshores, despres de se c entume d'in. PER AL SERGENT VASALLO
formada, que tostaren le9,090 peasetese •
pausé a l'a-aite pera el perid reate esaL'Ajuntament de Carabanchel Bajo ha
jurat.
acordar obrir una subscripció nacional
Ara nomas ee par a del Mar-1...
espanyola, a profit del sergent Vasallo,
Vingua primer la pr y.:a centra ele
loca, repe l a) de a Bus, i deaprei la recomençant-lo amb roo pessetes.
une; de rebasa t.• ;tu atab
Aquest Ajuntament remera també 25
atipats
reces esta lent
:/e
',cases
pessetes per a l'homenatge a la duquessobiranes.
sa de la Victória, i han felicitat amb
Ara valdrá l'agitada des pagesos tesmotín del rescat, el cap del Govern i
tellana Dintre de tres mesos aparereerä
el senyor Echevarrieta.
la critica les famolencs estremenys i andalusoa, desposseits de la tersa, i tota
DE RETOP...
[ladran ra6.
Din que amb el varonil gest dels raEls presos que sofreixen condemna
baseaires, reanima en son esperit una tia la presó de Sevilla han tramas un
telegrama al senyor Echevarrieta, en el heló perduda.
Afegeix que l• kasociacia de Rabiosa!qual, després de felicitar-lo pel reeiximent de les seves gestions en el rescat res ha de constituir una delegada permanent a Madrid, secantes el concurs dela
deis presoners, ii demanen que, havent
rebutjat la recompensa que se l'hi ()fe- foreros lleonesos, asturiana i gallees,
atraure's la col.laboraci6 deis pageses casria en commemoració de tan grat fet,
sol.liciti del Rei i del Govern, que res tellana, cercar l'ajut dele farrsolenes anhan de negar-li, un ample indult, el dalusos i estrernenys i reunir en una sola
'ligada tota els perpetua eselaus de la
qual -portada ategria a motu fogars
aleve.
tumbé espanyols.
UN RESC.elTAT

EL. PROGRAMA DE L'"A B C"

"A B C" insisteix avui que s'han

El problema social a

n••n•nmm.

Ha arribat a Sevilla el capitä del
regiment de Cerinyola, ex •ceptiu, Josep
motu

Sien negat a fer declaracions sobre
el captiveri, per privar-ho les ordres rebudes per tots els ex-prcsoners, a causa
de les manifestacions fetes pel tinent
coronel Pérez Ortiz.

DESPRES D'UNA CONFERENCIA
__
F_n sortir aquesta na el Comissari intemí, senyor López Ferrer, de visitar el
president del Consell, li preguntaren sobre la conferencia celebrada amb el cap
del Govern.
-En aquests moments em limito a
informar al Govern de tots els assumptes que l'interessen, pel desenrotllament
del Protectorat.
Si jo fos Comissari efectiu, podría
parlar amb majos Ilibertat, pesque Ilavors tindria també mes gran responsabilitat.
Observo certa confusió en la Premsa. Jo no he dit que sigui absolutament
necessària l'operació d'Alhucemas; soc
el Comissari inserí per ministeri de la
Ilei, amb força legal nomenat per substituir l'efectiu.
Ara, pes dissort, En Villanueva esta
malea i jo m'encarrego de les seres
f uncions.
Si es tractat de nomenar un Comissari interi, cessaré en el meu arree,
pesque ha de ferir-me fortament tina
decissió aixi del Govern.
He complert modestanrnt amb ei meu
deure i l'esa ha acompanyat les meves
gestions.
Ile vise que s'intentava nomenar un
ministre delegar.
Respectant la decissió del Govern, enlene que aixó portada una confusió de
responsabilitats i iniciatives.
Suposa que tornarä, a no hacer cap
contingencia, al Marroc la setmana que
ve.
Dense l'obsequiaran amb un banquet
en el Ritz, els seus companys del Cos
consular.
----

ESCOMBRIAIRES HONORARIS
Granada. - L'Ajuntament ha
declarat eessants 35 senyoretes
que figuraven com obrers a la
brigada de neteja pública.
No travallaven i únicament es
preocupaven de cobrar el suu.

SIGNATURA D'INSTRUCCIO
PUBLICA

Concedint la gran Creu de l'ordre civil d'Alfons /XII a don Júsep
Galvez Naehero.
Declarant jubilat a don Josep
Gonzalaz Salgado, eatedrätic nu meran i de la Faculltat de Filosofia

i Lletres de la Universitat de Santiago.
Idem a don Ferrar/ Calles
Plano Dugesnat-Campbell, enginyer cap de primera classe del
cos d'enginyars geógrafa, cap
d'administració de segona classe
i concedint-li honors de cap superior d'administració, lliure do
despeses.
Aprovant el projecte per a la
construcció dci nou edifici destinat a ,Escola d'Arts i Indústries
d'AH/tarta.
Idem id per a la construcció d'un
nou edifici destiña a Institut a Salamanca.

Idem ídem per a la construcció d'un
nou edifici destinat a escota de pàrvuls, sistema Foeber, a Pontevedra.
Idem ídem per a continuar les obres
de construcció del non edifici destinar a
la direcció general de rhistitut Geogräf ic.
Idem íd, per a la construció d'un nou
edifici destinar a l'Institut d'Oviedo.
Idem Idem per a la construcció d'un
nou edifici detiaat a l'Institut d'Alba-

1.etes,

•

•

Reunió a l'Econòmica =
Convocats per aquasta entitat
d'Amics del Pafs s'han reunit al
seu local social representacions
autoritzades de les mes importes
tants corporacions barcelonines
en ordre a la cultura i p. la proa
ducció
Afirinaren per vot unanime, elg

reunits la necessitat d',,mpreno
,
¿re una enérgica campanya da se
firmació dels principis monis t
de Huila contra la pornografía
en totes les seves manifestacions
i contra la disbauxa general qua
sembla haver fet de la nostra
ciutatol Seu camp d'assaig i
perimentaci6.
Les- entitats nplegades conce-s
diren un vot de confiança a iTe
conemica per preparar i
nitzar da projectada campanya de:
sanejament ciutadà i per distri-/
buir els treballs de les div3rsea
etapes del seu abast.
1.4.1We

MERCATS.
Mercat de Reus
Ous, una dotzena, de 250 a 275.
Gratines, paren. de 17 a 25.
Pollastres, parell, de 13 a 20.
parell, de 9 a 12.
Manullons, un. de 95 a 70.
Nudriços, un, de SO a 250.
Petates, da 100 quilos. a 1575.
Eriza quinta de 55 quilos, a Zi
Forment, quinta' de 55 quilos, a 21.
Civada. els 100 quilos, a 35.
Ordi, ídem Ideal, a 3450.

Preus de Colonials
SUCRES
Semieixen eLs matelson preus de la set.
mana anterior, mostrant-se el mercar mes
actiu, fent-se condueles operadas, amb
aguda dolç.
j e CAPES
lia arribar el vapor "efontevideo", amb
6,26S saqueo de •liferents procedenciese
eontinuant els peona feria 011 tota
meseras i cotitzant-se aquí cota segueix
Moka legftim, de 5115 a (115.
Sena Moka, liarrar i africana, de 5,40
a 590.
Puerto Rito Caracolillo, de005 a 615.
Ideal ídem buco especial, de 590a CAO.
Idem tdem superior, de 575 a 5e5.
Idern tlem Hacienda, de 540 a 1550.
Caracas deeelofollat i semblants, de 550
a tato.
Trabas extra, de 515 a 525.
Puerto Cabello i corrents, de 510 a 520.
Santon nominal, de 000 a 000
l'Idembams, de 470 a 480.
Pa-.illes, de 455 a 465.
lemas per pessetes els 100 quilos.
CAMUS
El vapor "Montevideo" ha portas 1,17b
saques de diversos procedenvits
vio*.
"es-

ha g uillar el vapor 'San (artes", rar.
reu de Fernando Ptio: amb de] mil
saca de dita procedenela per al 110.0.
pare i una tres mil per als del Nord.
Els preua aegueisse amb /raen variada, podent-se (orasen per al C0118U111, COI»
segueix
Gualaquil Arribe, de 370 a v80.
Idea) Baleo, de 3511 a aw.
Sane Tome primero, de 000 a 000.
Stint Tome primer, de 000 a 000.
Islam Intern segun, de 090 a COO.
Fernando Pau primer, de 310 a 120.
Idem idetn aegon, de 300 a 310.
Idea) idem tercer, de 200 a 800
Ideal Mena guiare de 280 a 200.
Caracas primera, de 985 a 995.
Ideas 'regona, de 280 a 290.
Pretil Per reautes els 100 quilos.

Dlumenge, 11 de asisaari

ell"- LA PUBLICITAT

FIDE 1-SPORTS

CATALUNYA
•urra COLONIA DE GRAMAAIBT
il.mandat de Sant Isidro sa.
Homenatge Perlera° que torna
a aorta.
A la tarda del diumeu g e se celebra. a
lea Caneo Cesnaistorials, l'Assemblea de

e 11 Gerniandat de Sant Isidre, per tal de
" I --lasuentpartaute reformes en el reglament
• anterior pel que es refereix a les relaelcas d'aqueass germandat ausb la
'Quieta de Salut l'Aliança".
Lea reformes afecten a rerlat d'ing rato i
a les m'otea, essent aprovedee per unaniualtae
a l abo per unanimitat ea fen la renoIvacie del Consell DIrerten. quedant come.
tituit en la forma scgegent President, Jonep . BatIla ; rIce-preeident, Befase Amat ;
(manee, Silvestre (allecitas; comprador,
Ramos Pinos; inspector, Franceare Prats;
beeretari, Juan Salvatella ; lace-secretara
Jattep•Sufta ; oidor de comptes, Pere
1 vocal, j eunie Serra. lla filia el domichi social a la casa llenare ti del correr de Sant Josep.
— La Lleea de Defensa de l'Arbre
Fruiter ba convidat a le societats choraln I, edenes per la testa del PI de

mara, amb mena de rhousenatge que es

tributara ad tenor Francesc reyes.
— Doma sortirà novament el periedie timen de ea Illga Naden/111sta anomenat "Ia Forja".

•

atREHYS DE MAR —
El (Arma d'esport

La germana paseada more de traidora
mehala, el jove Jungla/e Soder Comas.
Pera ua nacionalista convençut i patriota
abncgat; per Getalunya M'aria fet ele
mejora mundees ta, e. e). La costra Jo
de la (mal n'era fundador, bi ase-xsoetu,
sien coLiectivausent, aixt mina hoube I Orred.
A la seva fanslLla li envite» el nostre
conde!.
— Les obres d'aplanacid del reme
d'esports toquen a la fi. Diutre poe es faca ea important partit d'inauguracie.
El nostre equip, donant provee d'un
boa entrenament, porta i n e1111.s. anllb Te
-sultavicor1.dfenptas
Dituneuge passat jugä amb el F5 C.
Canet guanyant eta postres, per a O.
L'emú, catara format per Cases, Serrano, Graupera, Ilita, Lloret, Torrent, Bellsolee, Täpias, Gimeno, Vila II i Vilar.
WIATARO

torteig de titola d'emprèstit
Per la Santa Infantesa :: Enterrament
Futbol :: Un nou cnari
Efectuat el 13 sorteig de l'Emprèstit
de i916, han resultat premiats els titols
següents
Niumeros 21, 37, 4.4, 62., 67, 113, 159,
162( 197, 240, 295, 3 1 9, 3 24, 335, 357, 447.
— El director local de l'Obra de la
Santa Iniantcsa, feo entrega al director
diocesà de la dita obra, de la quantitat
de 143785 pessetes. produce de les almoines recollides durant l'any 1922.
ta Matee un diari d'informació de caràcter independent, redactat en catete,
per valuases elements.
— Fou un èxit ei ball de disfresses

amb conecta de vestits, celebra! a la
societat Iris. A la segona part co repartiren els premia guanyant el primer
le comparses la secció iolkaorista del
5asal Catalanista, la qual interpreta, a
a mis alguns ballets populars. Les
dis-fresses que prengueren part al conCurs. rp s,pven de setenta.
VIOH
La conferencia d'En Fabra 'Libas a
l'Ag eneu.-11a estat molt cota .u.at el fet
que ¿e levem afirmes que fett ii (lis
eles tzue no baria parlat pee'icacent eu
ca jtå. ,eeti ti tbom sap atoe euse fa dies
elections es va presentar per aquest
telele douä diverses conferencies i mitings
en català.
Notes teportl yee.—L'equip del ala,IäAusa La lluitat contra un equip sie 'fupaeya. de Barcelona I de la U. EseurOca de Sane, harma perclut el primer •
guanyat el argos partit. Dernä jueare
contra un einip de l'Europa. l'er les (este de relama ha eentraetat al t'el francés Cate F. C. per jugar-hi doe dlea. Al
caree d'eeports abs
' acordat fer-hi (iba
asirle de minores que el em,-'u-, iris en
en
a re'llors de Cata:mea.
Teati . als.—Detnä pren comen de "Cat a l u ny a l'ella" la companyia que ami)
taut d'esa 10 be actual tturaut la temporada (Illivern sota la direeeiú del senyor
Puje', vil la cohlalena( . 16 (le la primera
a( triu nenyura Arque i la senyorela Puloe actriu ingenua. 1.a temperada de Qua~roa la fono al Centre Autonomista de
Depeudente del Comerç.
Notes muue.ipals. — La si/llama per
l'adjudicació del servei deLlurninecie 'albees Isa quedat (tenerte; diutre de por
ca tara eueona subhasta amb tipos mea

LAWN-TENNIS
Els Campionats

(Pentiltira dia)
TRIOSIF DE H. COCHET
Dels partits jugats ahir va .éssor 15 nota .culminant la egiasagració del tcampionat del manas
favor d'En Cachet, ea jo ya PO"
dor Trances .
Aquest interessant partit va
disputar-lo amb l'angies J. B.
Gabert, el qual ha pruduit una
exceLlent impressió durant el
transcurs d'aquests campionats.
El "match" final d'ahir tarda
no litigué l'enlodó que requaraix
un partit d'eral/seta mena, ço que
las estat la resultant del manifest
desnivellament de forces entre
tole dos contrincante.
L'atractiu d treslaveniment,
Peda havot cridat Petenera deis
veritables afieionats, ço que va
fer, malgrat l'intempestiu de
l'hora, que la pista central es
veles curullada des que S'llneiä
el partit.
Consuma aquest, corresponent
el servei a En Cachet, desenrola
Rentase un joc acuse incidencias
remarcables i aconseguiat el
franela, sense cap estora, marcar 4 jocs contra 1 del seu„eontrari.
El joc es vejé mancat
roritat, no entrant a la xarxa rep
dele dos jugadora, fent que apenes hi haguée emoció,.
En Cachet es limite., emplaçat
al fans, a respondre les escomeses del jugador angles, anentre
aquest pretengue dominar-lo,
fent od matad joc de fons.
El marcador indica 5 a 3 per
a En Cochet, quan en fallar aquest
un fort cop de Gilbert, wad el
quedant ¡sial 5 a 4, pare obtenint el següent sobre el servei
de l'angles, guanya, per tant, el
"set" per 6 jocs a 4.
segon "set." va ésser force
rnillor quo el primer.
Gilbert perde pilotes fäcils.
Cachet va intentar guatean atac.
Amb tot, el joc era torea lent,
notant-se inseguretat les juga
des. Aixf arribàrem a 5 jocs contra 4 per a En Gilbert, pera Cachet. ami) mas energia Ii guanya
tres jocs saguits i, per lana el
"set" per 7 a 5.
El torcer "set" fou niniaarladr1.puix Cochet, que mena sempre la
lluita al seu plaer, imprimí - mes
vigorositat al joe, entrant Iné.s
en xarxa i donan per resultat
que, malgrat restare de Gilbort,
quedes per a di "set" per 6
jocs a 4.
Una ovació sabrosa i plena de
simpatia va saludar al campió
del món, En Cachet, perllongantse aquella mentre el jugador
francés es retirava de la pista.
A continuació va jugar-se la
final de parelles de damas, Iluitant d'una tanda Mme, »tusan]
i Golding, franceses, contra alrs.
Beamish i Miss Me Kane, angleses.
El partit resulta torea animat
pel joc desenrotllat, per les qua.
trj jugadores, si bá des d'un comaneament es vele la gran superioritat de la parella anglesa,
guanyant aquesta en dos "set" fä-

alts.
El temps—Malgrat vn peilt ruixat, el
tenues cont¡nua ate, eument molts perjudicia. Es comenta el fet que a Girena
1 Bar -e-loas sliagin ordena! ¡negarles demanen( la eluda i wpil encara 'linee se
ala ocupat.
Obre, públiques.—Està a r obant-se reo derroc de les cases el soler de les qua!,
ocel P ur a la Elblioteca Popular que la
Illaneeniunitat de Catalunya ha conceda
VIeh. Set-in de desirjar que hs parcho
de l'edifici del CoLlegi de Sant aseo,
que formaran el feas rata el qual hi
haurà la IBLeloteca fersfn reeeendee o
emblanquinadvs, per evitar el mil clecte que fan actas:neme despees ae t 'endura. e
ProlribPe Butllett Oferial
del Iliebat rieblIca en castellà na deeret
del senyer bisbe pr rd,ltleet fermio:tala:ene,
sota meneen de penes caneniques, que ele
diocesano disentelxin, eserlgu:n o pulequin grafia, o manifesthe qualaevoi cosa
sobre In conmeriel de la Verge de la Glena ea cualquier schienle de expresidn del
pettamiexte Amb aix6 ea tracto de tallar Vempenta ¿pie baria giren la cana.
panya del Centre Ex c ursionleta deruanant
que dita reintenta e'relaptles a 1 izada

casa da. l'en
. erlittiä.

del món

L'atare partit final tingué lloc
entre el /lustre campió catala.
Flaquer, i el jove trances En Lacoste.
Aguza t darrer ha confirma
una vegada más la seva fama de
gran jugador, dominant en absollut al seu contrincant i guanyant-lo amb relativa facilitat.
Nosaltres creiern, pera, que En
Maquen podia treure un millor
resultat del que va obtenir, tan
desfavorable.
Resultate tècnics
Prova "Consolació".—Flaquer
guanya a Lamen, darles, per 6-1.
6-4.
Lacoste a Petersen, per w. o.
Final.—Lacosto guanya a }laque!. per 6-1, 6-3.
Campionat individual. — llames: al. Cochet guama a J. B.
Gilbert per 6-4, 7-5, 6-4.
Campionat parelles dones.—
Era. Beaniish i Miss Me. Kane
guanya a Mines. Vaussard i Gol ding per 6-1, 0..i.
Programa per a avul
A les 11'15.—Mrs. Beamish
contra Miss Me. Lene, final del
campionat individual de dones.
A les 2 tarda.—Cochet-Cointeas contra Tegner-Roising, final doble homes.
A continuada. — Gilbertaldes.
Beamish contra Crawley-alisa
Me. Kane, fina doble mixt.
Com es veu, el programa d'a-.
vui es certament mes atraient
que el d'ahir, puix no hi haera
ea cap parl it el desnivellament
de forcee que hom nota en els
encontres darrers.
Auguren' una jornada de clausura solemnial.
• • •'
Avui, dones, acaben els Campionats del alón d'enguany, arpanitrats per primera vegada per
elemento catalana. Una vegada
raes cal proclamar-ho ben alt,
ele estrangers que ene han hollorat amb la seva presencia, donant relleu als Campionats arnb
la be9a malt valuase inscripció,
no han tingut pruu boca per lloar
lea exceLlencies de l'organitzacio dels tala Campionats, Pins

Noves religioses

FUTBOL alicient per contribuir al deseaEl Baroelona bat al ger- rutila i riquesa de la nostra indústria velocipädica, la qual covette per 2 a O
sa, Ilagicamont, els fa part. inteL'equip helvètic que en aetua- ressada si verament senten leshilan detenta el campionat del seu part 1 estimen la seva indústria.
Pala no ami era deseonegut per Lea postres entitats esportives,
haver Iluitat en Maree ocasione en general, han acollit arnb gran
amb el matare Barcelona, i pot- simpatia la idea i s'estan ja reser degut a qué el nostre púlsele bent valuordssiins oferiments.
ja no preveia en el Servette un Existeix la impressió de que lea
equip de la forea qua han demos- esperancen coneebudes resultatras eils nitres estrangers que ens
ran plialides davant Itt realitat.
han visitat darrerament„ al cas
Sabem que hi ha en estudi dos
ea que ha fet prova d'un ben pe- circuits.
El primer ésa Barcelotit interés amb ocasió d'aquastpri na, Tordera, Sant Feliu de Gulmer encontna; a lee grades i a xols, Palefrugell, L'Esdala, Fi¿es tribunas els buits eren abungueres i Girona. Dia 1: Girona.,
dante.
Olot, Hant Juan de les Abacleses,
La vàlua de l'equip aula la tro- Ribes i Pirigcerdä. Dia 2: Puig.
bärern en l'exmal.lont actuació cerdä, Sau d'Urgell, Artesa i
dala seus defensas i portar, per Lleyda. Dia 3: 'Lleyda, MontSie guata la jornada fou ben fa- blanc, Valls, Tarragona, Vilanodigosa, amb tot i que els nos- va, Gavä i Barcelona.
tres davanters no demostraren
D'aquests cireuits s'escullirä
gaire cacen en zafar i fins la Unta, tata ella es reesentia d'una el que, de les poblacions que eles
manea de embesia que no ene ea- integren, es rebin más provee
d'entusiasme i mas favor vulguin
pliquem.
El "keeper" suís, repetim, que dispensar a la Volta a Catalunya.
(du una bona defensa (lea san A les oficines da la U. E. S. (camarc; el azu esta! es de seguretat, rrer de Sana, 76), poden dirigirsi lié del segon gol fou en bona se tots quanta desitgin fer algun
oferiment.
part el responsable.
Cal fer constar que el nostre
La relata de mitjos acuse esser
precisament cap cosa de molt Nunicipi, fent gala d'una esporBOXA superior,/donä un bon rendiment tivitat i altesa de miras verament imponderables, subvenciona
Els Camplonats re pesos i demosträ entendraas força; a aquesta gran prova Mehala amb
la davantera s'imposa sempre la
mosca I fleta/ce
individualitat d'En Packe, el qual la quantitat de 2,500 pessetes.
Per la seva part, el Comité exeS'efectuà al vespre a rIris ens semblà cd millor xutador. A
Park l'anunciada sentó de boxa la segona part Ilaneä una majes- cutiu de la Unió Velocipédica
al final de la qual havien de dis- tuosa pilota que mereixia els ho- concedeix a aquesta prova el Mol
de Campa) de Catalunya al corputar-se els campionats de Cata- noms d'un gol.
En generat i sanee que es pres. redor eatalä millor classificat.
lunya de pesos mosca i Unirla
La nostra més cordial enhoraEl primer deis esmentats cam- ti a grana emocione, 51 joc del
pionats quedà aritomaticament en Servette és torea elegant, molt bona als entusiastas elements de
possessió del "ehallanger" Far- millor, ens 'semblä, jugant a la Sans, per reza en preparació.
ran, pula Pautic campió, Valles- defensiva que en l'atac.
plat, segons assabentà el "apeaEI Barcelona tingue una priAl Velòdrom de Badalona
kam", tu es presente al pesatga, mera part senhillarnant llastimose colebrarä l'anunciada
Avui
sa;
els
miajos
no
entenent-se
puix el ecu pes actual Texelueizu
en honor d'En Josep Tarde la categoria dala pesos mosca. amb els davauters, ni aquests en- seseiö
ruella,
l'entusiastg
pedalista d'aAixa. no impedt, perra que l'anun- tre ells; temían va estar gaire
ciat combal entre els dos boxa- Segur En Planas i tot. això afegit quella localitat.
En aquestes mateixes columdora s'efestués en les mateixes ala constants desencerts de Tarcondicions anunciados, arbitrant bitre, feu que el joc manques nes hem donat comida dels enCasanoves i assistint el delegat d'interes, veient-se ben pagues trenar/unte efectuaba en aquella
de la Federació de Boza, En Jo- jugados dignes d'aguntar-se. Tan pista, amb mires a la prova deis
sola al començament una formi- 30 quilòmetres, darrera moto,
sep Clos.
cunstatuirä segurament el
En el curs d'aquest combat, dable canallada d'En Sagi i poc que
més apassionant de la sessió,
Ferran es feu notar per la seva despres un perillas cap d'En Grä- que començarà a les tres en punt.
combatibital; Vallespin esquivis cia, foron tes dues úniques siAmb la participad() d'En Canamb la seva peculiar mestria i tuacions que veiérem. Després telltort,
Marsal i Carbonell, entre
per la seva banda placa alguna res a quasi.
A la sogona part el Barcelona altres cuneguts corredors, a les
cops d'execalei6 excel.lent, peri.)
curses de velocilat (un quilòmeno va estar a faltara de les seves juge amb más ánima, si bá l'en- tre) i per eliminació (cada deu
facultats i de l'avantatge que cert no 'fou lampee gran cosa voltee) les proves han de desperaquestes representen sobre el seu más. Cum abans, clamaba molt, tar gran interés.
contrincant de menys estatura i persa aquesta vegarla.dasenroillant
Sobre el match darrera moto,
pes inferior. El combat, que Oil „Me mes positiu.
Dos gols aconsegula el primer En Prats, entrenat per Rubio;
transcorria ainb molt d'interès,
queda. interromput al sisé rbund d'un cap d'En Gracia, en' rematar Arimon, per Tresserras, i Rius,
per cop baix de Forran, el qual una comer de Piera. El segon, a per Parlade, san garanties más
deixä fora de aornbat a Vallespin, conseqüència d'una surtida en que suficiente de que el públic
una magnifica Iluita.
que /tagua d'ésser assistit per un fals del porter, de resultes de la presenciara
Es d'esperar que el públic sametge. El CO p degué ésser exe- qual s'origina una grossa "me- ble correspondre ala desintescutat amb molla rapidesa, pula lée", posant-hi terme un remat sets esfureos de l'Esport. Ciclista
ni lat-bitte no pagué de moment d'En Martínez Sag-i.
El palie es retira no mOs que Badalona que tant es preocupa
apreciar-lo exactament i eomeneä
de comptar els segarle; transcor- mitjanament satislata esperava pel foment de l'esport ciclista a
reguis uns quanta minuta. s'afer- una mes encertada aclueca:, del la nostra terra.
ma la creencia entre el palillo de nostre equip, la quia cosa conAl Velbdrorn de Sane
que Vallcspin havia eetat eatIpe- siderem tren dificil, mentre hagi
de jugar sense mig-centr3, ja
jat, beisAquesta
entitat
organitza per
que l'anual no passa d'esser una
El combat en deu rounds de pura t'ocie. Vetaren/ si el partit al dia 25 del corrent, al séu vetres minuta pel sampionat de peo d'aquesta tarda es mes prbdig en ladrom del carrer de Sant Jordi,
neuger entre Blind (60 k. 150), situacions interessant>. En Vi- una cursa de dues hores, indicampió, i Villar (59 k. 750) "cha- edite Martínez jugarä probable- vidual, l'aire, per a corredor de
primera i segona categories, en
Ilenger", tingué lloc en darrer ment en el seu lluc habitual.
qual es concediran els premie
terrne i es caracteritza per la
Els equipa al partir d'ahir la
anta monotonia, permetent pera, s'arrenglaren per Piedra. anun- següents: Primer, 125 pesantes;
segun, 80; tercer, 50; quart, 30 i
apreciar mantee veisadea a la con- ciat:
quillt, 20. Aquesta curan tindrà
correncia la ciencia de latind i
Servette: Grosdaiier; Bauvier;
al mata comenzant-se a dos
coratge
l'enorme voluntat
Fchllinann, I3eyner, Pico/112s, Ri- lloc
seu zontr i ncant . Nosaltres creieni chard; Charpillod, Peche, Illaya-r, quarts d'unzo en punt, i es cara
l'era per sprints, cada quinze
que fou l'apatia del primer que Dietrich i Thurling.
resta interés al "match". Blind
Barcelona: Tasque!, Planas, minuta.
Amb seguretat hi farä la seva
es passà la majar part da l'encon- Surroca; Torralba, Blanco, Semitre esIudiant al s e ts aontrincant: tier; Piera, Martínez, Sagi, Gra- "N'Urde" el ilustre famas "as"
Jaume donant-se tumba
en el tercer round inhiba un atea cia, Ala:antara, Sagi-Barba.
com a molt probable la del excelper crochets i dtreetes que en els
En lamer d'En Fiera lent sprinter Emili Nulla.
següents no coniumä, permetaat
Un estad d'admiradora del noreacaionar a Villar, el qua!, ami
bay eta dit, l /A 1111Lar 11101: coratj `is table extrem dreta del Barceloi marca moll. En el nova temas, na, es propasan fer-lo objecte
Blind es feu notar durant uns d'ua honeenatge amb motiu de la
CAMPIONATS
guante segons pel seu esperit sevaluillant actuació en teta
ofensiu, pera aviat torna a la se- aquesta temporada.
Els eulusiastes que formen la
va apatia inicial, continuant el
TENNIS
combat de cops isolats fins al fi- "penya" de la Ataja n. o 22 han
nal dels deu rounds. El jurat pro- inicial eta treballa per a oferir-l;
un banquet, havant-se ja re,but
clama "1 .a...•11*
Avui, diumenge
gran nombre d'adhasions.
Els altres combata sota l'arbi- unS'espera
que
donades
!es
simtrate. d'En Murne, t..-anscorr,?Final des campionats
palies amb que compta et popusueren:
lar Piera, no tardare en cumpleMate a les II 11. 15
Garrofa, contra C. Garete, en tar - se • el nombre bastant limitat
quatre rounds de dos fi innts; du tiquets disponibles.
MissBeanish
tingué poc interés esportiu, resultant "match" nul.
CICLISrEZ
CONTRA
Clonzälez, conCra Cola, en sis
a
Catavolta
La
quinta
rounds de dos n'anule, foil más
Miss Kc Kane
interessant . En el sag,on temos.
lunya
Tarda, a , les 2 h.
Gonzälez domina gua ta-ama al seu
'(31 maig, 1, 2, i 3 de juny)
adversari, quo encalara be i esquiSatisfets poden estar els cleCochet-Couitéas
va mota En els tercer i quart
mente directius de la U. E. S. per
round a l'"allure" es molt viva, Iòxìt assolit en les seves prima.CONTRA
marcant mes Gonzälez. En el cin- res gestione. Felicitacions mereique Gonzälez oncaixa i en el dar- xon per Ilur activitat i encert, en
jecgner-Rovsing
rer Cola es ressont visiblement particular els sanyors Roig, Bedeis crochets i directos del seu sada, Bojados, Serrat i Dominico,
(n'anea).
sontendent. Gonzälez es procla- del C. D., que amb un entusiasme
mat vencedor per punta.
(Dinamarca),
digne d'alabança han vist caroEl tercer combat de la nit en- nat el sea primer pas prop del
A
continuació
tre Martinez i ellpradee no pes- nostre Ajuntament amb falaguar
sä del primer round en el trans- exit.
taus del qual fou interromput
Es d'esperar que las nostres
Eltett- N.
!1)
per l'ärbitro per manifesta infe- cases constructores 1 els grans
contra
rioritat de Depredes, que per dues representante de neumnies coovegades Knockdown, reste sanee peraran lambe en la maxinia miesma, acorralat a un angle del da de Ilurs torees, fent-se t'arree
Mt
ring, degut a la forte escomesa de qué no es tracta d'una cursa
Palau de la Clutadella
inicial d'En Martleez en picar un vulgar, i ti dedicaran alencid predurfssim crochet arnb la diana. ferent, puix no Id ha eubte que
Enti ada general: 4 passetes
Naturalment, aquest, tau eructa- la eelebració de tant important
cursa civ.Ilata Sesh un podare
nagt vonz.edok

s'ha dia per part d'un representant de la premsa estrangera,
que la nostra organització ha eatat incomparable. Val la peña de
conservar aquest detall, sola sia
per a la neutra Intima satisfacció:
•
En contra d'això tenim, puix
també hem de confessar-ho, que
thonieament no hora assolit els
resultats que esperävern dels
nostre jugadora. Aquilate han
estat batuts,.amb resultats més
o menys honorables per a ella.
perb batuta a la fi. Ens satisfà„
pena, taminia del capità de l'equip angläß Mr. Crawley, ea dir
que eón una esperarme per al
tennis català els jugadora Sin'Morales i Juanico, si, com
dran, 'Morales
cal esperar-ho, río deixeri el séu
entrenament i demás el curen
degudament perque aquell sigui
más perfecto i per tant más profilas.
Ara föra ocasi6, al nostre entendre, que els directora de l'Associacia de Tennis de Catalunya
"es preocupesain de procurar als
nostres jugadors un bon entrenador professional encarregat
de la cura del joc de la nostra
joventut te nnis ta."
D. S.
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eeónom. A lea anit, mema de encune>
nerai de lee fines de Maria. A les
set diumenge. de Sant Jtisep. A leg (11,
ofici parroquial. A don telares de dese
visita a Nostra Dona de Montarme
les dote" aalutació Mariana. A descepe,'
d'una, platica doctrinal pel dector

Aragó, prevere.

de guatee, doctrina. A lea les, Praber
del
el TrIdu d v ere.
Deagre
ani dQei g:
ab
de S. D. M. i serme del rererend peg
Ignasi Corrons S J.
FESTA DE SANTA EUIA1.11
Arras motiu de celebrar-se el dines,' e
fusta de la patrona de la misma rige!,
tindran "loe solemnes eultea a ja

de llhadeei'letb9drerar i: A sise guares de mita
la tarda, l'exceLlenttssim Capftol Ca5,
dial oficiara en les solemnes Vergee¡
Laudes, cantades per la =pela de nasa
d'agnesta Sea.

12 de febrer: A dos m'art., de T'atad
matt, orici matinal.
A lea vine miura de cemunió pele
celebrant-la el teverend Frasea fir

ra.
A lea den, ofici solemne, erob &alega

cia de l'exceLlentlresim Capitel Cateen
Celebrara de pontifical l'encineelsia
eenyor doctor Guillamet, biebe d'aqueas
die,-ese Predicara el reverend pare 3.1I.
l'ijoan, S. J. D.pree de l'oral tlie
hoe la tradiciemel processú entera de
Catedral.
A les cine de la tarda es resarä el Sal
roeari i predicarä despees el elsee
lectora' doctor Faura, acabaste a d
cant dele goigs de la Santa.
ItEMEIIBRANSA DEL DOVIle
TORRAS I BABES

Cada any criebrent Dusiveriaria
Despee del glories liste, i l'once*
brea de lee änimes catalanes cederé ra
ron que devalla damunt La tara une
per la gracia mirjancera del acere
triaren espiritual que des del regne
pan eternal acull la pregaria del salte
ble, cl qua' el gran doctor di essderei
les vies da-stureren de tote viren per el
quea
eso
i.4,io nL
a lis la regeneraele del sea Me

I cada jorn sen mes fulguroses
dres que el Mestre arrean de la pelee
da

n.biileu.
lamseosietnitallpe
le
tedmaut i i esa
en

les tamlau lneyeastaretenacal
ixec7ga
t do
unaresdeifeuenufdel
Ca
prometedores glorificacions. Pelee
guiatge del seu apostolat mai em mal
1 la Leva ven dicti el ritm e de l'aeal
catalana d'austeritat cristiana, apleP.•
nos al pietea acte que els nacicus'ear
" Els Montserratins" han 0r:inti00a se
a demä, diumeuge, a les crac, a re*
sin Jala Sant Just Psator, i serj'
hör homenatge que retra la 'lesna
ma al benamet bisbe de teta la Cata
i a l'ensemi la (ersonnen prrgäria
Lb e fide', a la ¡mea santa engendre».
la Regina de la torra cataireia.

TANDES D'EXERCICIS EsrIgl
TUALS DE QUABleSNIA
La Cesa d'Exercieis de la Cera de
igg%aesni.t.sdeeenMdelndce'ea'
exerchierie7"itt't
se
Del 19 al 24 de febrer: Talsla
primera &enana de Quaresma . Pe111
17 de mere: Tanda de 11 quarl, 5°
de Guatemala. Del 2 13 al 31 de ten'
Tanda de Settuana Santa. Tetes e¡s
se
- rus per a Lomos, co catelli
a
rama
ran cinc die.; 1 l n complet rrtira
Per de manar cel.la dirigiree, aldb
al director de la Casa d'Exerecis.
Coya, Manresa. No ea dougui titsat
es

acaso
dll''ItanvieresrePju.St en

tri te
apotsetna

°

Tanda en castellà: Del 19 al 24 de
tanda de la &emana de Passid.

La Junta de Sanit3
La Junta Provincial de Sanitat

acordat informar favorableradat d

glamcnt del cementiri d'Esparragural
proposta dels metes titulars
tito d'Igualada i de Renga. Pr,Z1
modifiqui la classificació
mèdics; la instal.lació d'un hospied

negut amb el nom de "Casal Ie t
lata" al nemero 1117 earrer '

sella i la meció de la Inspeccid P"f
cial de Sanitat per evitar l'abes

prcus de les aigües de taula i
medicinals.
Ii
L'alcalde es Va fer carrre
cessitat exprcssada per la jota
lar la barreja de les aigües dd
de la mar a les proximitats de
lona amb les aigües residua ls ek
tat.
Finalment, la Junta va na"abe°

serveis d'higiene social durant
de gener, i de qué asiat f
l'hospital i el quart dispeassala

•
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nio", amb càrrega general, per a
Ciutadella.
Vapor espanyol "Cabo SacraVaixella entrats tif", amb cärrega general, per a
Bilbao i escales.
Taper noruec "Rolf Jan", de
Vapor espanyol "Cabo ToriñaLadres, amb càrrega general.
oarrat moll de Muralla. Con- na", amb cärrega general, per a
.
.
•
'Marsella.
anatari, Condaminasr.
Xabec espanyol "Antonleta",
: vapor espanyol - "Tordera", de
ambicärrega general, per a Stm.
. /0 Palmas, amb càrrega gene•
ea passatger. Amarrat. moll Iler.
Balandra espanyola "Pa ulla",
dgepanya NE. Consignatari,
anib càrrega general, per a Carroepanyia Transmediterränia.
•
vapor espanyol "Balear"-, de tagena.
Pailebot espanyol "San Vicenleí anib càrrega general i nou
te", amb cärrega general, per a
sat g e rs. Amarrat moll de MuAlacant.
ralla.Consignatari, Arnengual.
Pailebot espanyol "Flor de
Vapor italiä "Giovani Battisd,de Génova i escales, amb cär- Mar", arfe cärrega general, per a
general. Amarrat rnoll de Ciutadella.
Pailebot espanyol "San.Juan
laalears Sud. Consignatari, AnBautista", amb càrrega general,
eé, ama.
Vapor noruec "La France", per a Cartagena.
Llagan. espanyol "Virgen del
¡Mullere, amb chrrega general.
marrat mol( de Barcelona Sud. Canmen Pastora", en llast, pez
Masigna tari , Companyia Gene- a Vinaree.
Vapor espanyol "A. Cola", amb
ral Duanera.
càrrega general per a Valencia.
Vape r espanyol "Cabo TorielaVapor espanyol "Tintord", amb
ya', de Villagarcia i escales, anib
edrega general i tres passatgers. càrrega general, per a Melilla i
marral mol' del Rebaix. Consig - . escales.
Vapor espanyol "Cullera", amb
.natazi, Ibarra i Companyia.
Pariebot espanyol "Pedro Com. càrrega '" general, per a Gandia i
tr", de Mielaga, amb cärre• ga ge- escales.
Vaixells sortits
neral.
Vapor italiä "Ansaldo San'
Vapor espanyol "Mallorca", de
Palma, amb càrrega general i SG Giorgio I", amb cärrega general
i tränsit; cap a Genova i escapassatgers. Amarrat moll de les
Prassanes. Consignatari, Cornpa- les.
Vapor belga "Champine", amb
usia Transmediterränia.
Vapor espanyol "El Goberna- chrreda general i trànsit, cap a
Cartagena.
dor". de Mazagan i escales, amb
Vapor anglès "Ciscar, amb
tarre g a general. Amarrat moll
d'Espanya Sud. Consignatari, Ar- càrrega general i tränsit, cap a
Tarragona.
ruimeau.
Vapor anglès "Fenchure,h",
Vaper anglès "Alhama", de
AlexendrM, amb cotó. Amarrat amb càrrega general i tränsit,
coll de Sant Bertran. Consigna- cap a Valencia.
Vapor suec "Djornvik"; amb
tari. la •i!!y.
alemany 'Cerda", de fusta, en träusit, cap a Tarragoarab carbó. Amarrat na.
Vapor espanyol "Patricio de
mil Ponent Nord. ConsignaSatrústegui", amb eärrega genotari, Enber.g.
ral, cap a Colon i escales.
Val,r alemany "Deutscher
'Vapor alemany "Marianne",
lareei". de Newcastle", amb
m'ab càrrega general i tränsit,
AmmTat moll de Ponent Nord.
cap a València.
anglés "Sudbury", de
Vapor espanyol "Santiago Lóamb blat. Amarte me:1 de la Earceloneta. Con- pez", amb càrrega 'general, cap
a Avilés.
sInaMei, Carbonell i Bruix.
Vapor espanyol "Primero",
Vapor nor uee "Noreg", de Pcrt
Tailmt. amb carbó. Amarrat moll amb càrrega general, cap sa NoS • tet Bertran. Consignatari, va York i escales.
Vapor espanyol "Tito", arab el
Can
*; . r1 General Duanera.
sera equip, cap a la mar. ..
V... espanyol "Sac", de
Vapor espanyol "Triar', mida
r.0 e mineral. A marat moll de
cärrega general, pan a llgälaga..i
E.,2, • ••• -na Nord. Consig,nalari,
escales.
lasco ti.
Vapor anglès "Alharna 4 ; amb'
Varor espanyol "C. Sorni", del
amb càrrega general. crrega general, cap a Génova.

LOS QUE
TENEIS U GRIPPE
recurrid pronto a las

DE BARCELONA

PASTILLASla VALDA
Alivian
do pecho

A les nou del vespre d'ahir, Faustí
Gascon Fuster, de quaranta dos anys,

r.

moviment ma ritim

.0

instantaneamente

-

oprosion

Corrigen la irritación de los Bronquios
Aumentan 'la resistenCia'de 'los Pa1mon4a

cantonada al de Menéndez i Pelayo:
Després de curat al dispelnari de
Gracia, passà al scu domicili.
CREMADES
La nena Concepció Giménez Pérez, de

Los que tengais la Grippe

no. descuideis la ayuda

eflcäz de las

dotze anys, habitant a una barraca del
carrer de les Corts Catalanes, li ha caígut al damunt una olla d'oli bullent,
la qual cosa li produí cremades de primer i segon gran en ambdues carnes,
ron conduida a I'Llospital Clínic.

VERDADERAS VALDA
que se venden solamente

en Cajas a 1.75 pesetas

AGAFAT PER 1.711 TREN

llevando el nombra

Ahir, a la tarda, un obrer de ra cotapanyia M. S. A., encarregat de revisar
Mes, va ésscr, agafat per un tren en et
Pont de Don Czrles, el qual Ii produl
Pendes gravíssimes en andeduesCarnes.
La víctima es diu Miguel Toral Molina.

V ALBA
F6rends

Ms.,601 ama

Vfes

reed0et.,1 00005
Arucat•Gools.

.

Economía i Finances

TEATRES

l'infant
viatge
Ferran

ti general i tres passatgers.
kaarrat moll del Rebaix. ConsigItatari, Ibarra i Companyia.
Valed' anglès "Loyal Develi j an", de Sant Nieoläs, amb blat?
Imarrat moll de la Quarantena.
Conaignatari, Carbonen i Brunz.

Vaixells despatxata
Pailehot espanyol "Diligencia",
tieb earrega general, per a 'Ceuta i
Llam i t espanyol "Anita Martí-

" mib cärrega general, per a
,ruem "Rolf Jarl", a•rmb
!leral, cap a Marsella.
espanyola "Baria
ti
. a mb càrrega general,
:geno..
• •
espanyol "San Anto-

ça COnCOrr,gut.

DE MADRID

— El regidor de l'Ajuntament de RO
colmen senyor Olivella ha visitat el mi'
nit-tre d'Instrucció pnblica, per demanar
Ii valicaent prop del ministre de la Guats
re per la concessió de l'indult d'En 1.1eicl
Verdagurr,
En Salvatella s'oferf a reanimar !a misa.
»IN encara que de moment no >dirime>,
aladas l'Alcalá Zamora en 1:m.ygit da
l'expedient fas que acabi la seca tramis
taCi6.

— El president del Consell ha estat
squest matt a Pelan despatzant amk el
Itti.
Acabat el despatz, el Monarca ' es al,
rigf al radar de l'Aldorea, del duo
Tovar, on passä part del dia.

e

E6 MELLA, OPERA+
El senyor Vazquez Mella ha estat ope),
rai t lida'un tumor difús, pel doctor Gónie4
Hulla.
Al domicili del malalt han acuche noirk
broma anales per a interesar-se pel seg
estar

41 senyor Vázquez Mella es trat

mcit

Madrid, 10.- 1.5 Legació de Elle 1;
aquesta capital comunica que el Govert)
xilè ha condecorat a En Jacint Sena.'
vent ab l'Ordre d'"Alt

vas.

.4E1 011.41.-e•

amb el capitá general. senyor marques
d'Estella, l'Infant va dirigir-se, junt amb
l'alcalde, al Palau del comte de Güell, a
Pedralbes.
A les onza del matt, en autorntbil i
acompanyat del capitá general i nitres
capado l'exèrcit, va asar l'Infant a fidepitalet del Llobregat, visitant minuciasament la remunta tornant
després al palau del 0504 de Güell, a
Pedritlbes, on va esmorzar.
A primeros horas de la tarda va visitar les obres del Palau Reial, acompanynt
del comte de Güell, toteseles autoritats i
Gomitg d'aquell palau.
A les sis va assistir l'Infant nr In saive
l'esgléeia de la Mareé i despres va
asar al Ritz, on s'Id celebrara un te en
honor seo.
A la nit, dosprt,s del sopar oficial, l'infant Ferran assist1 a la fundió de gala
del gran teatro del Liceo, que es veil• for-

PUJANT A UN TRAMVIA

en pujar a un tramvia en marxa, va
caure trencant-sc la cama dreta. El fet
esdevingué al carrer de la Travessera,

Facilitan /a expectoración

està encara contenta amb el progrés assolit i ha requorit aMots
Han estat ja repartits ele tres els qui es dediquen a qnestions
s a Cataltanya i voten
primera números corresponents económiqUe
a l'any actual. En tots tres .ha eontr;buir arnb el coneixement
quedat suficientment palesada la que tenen de fels intercesants, a
intenció de donar a la Revista Que la Revista sigui ben comuna nova ernperda que la faci mes pleta en tots s3nlits.
Per (al número vinent s'anuninteressant i que la converteixi
cien arare altres estudie, artieles
en el veritable órgan d la politisobre el problema del ¡A i l'aveca económica catalana,
Contenen els tres primero MI, nir de la molineria catalana, la
meros, apart d'un resma general crisi de la nostra metag olurgia, el
de la política económica del món, Marroc i la Hisenda de ('Estat espanyol la tentléncia a la baixa del
de Catalunya i d'Espanya durant
tipus d'interäs, els organisnms
1922, articies.sobra lés emisions
II Barcelona en 1922 la indústria económies de la Societat de' les
•täxtiil llanera, el Primer Congué.a Nations, Terrassa 1922ei41ieL
Nacional del Comerç Espanyol 3 balls sobre el mare alemenv
mara polonés i la corona' secoUltramar, La Vida Industrial i
Comercial de Sabadell en 1922. eslovaca.
Construccions Navads a tot el
-••• e te
món i la.conourrAncia de la bandera espanyola -art el conwre
terior, el problema de les subsis- E I S
vaga del Metropolitä.
tències i
TEATRE TIVOLI
• el petroli 'i la poilttlea internacio• Per dgitUltate: estrányes a Ie voluntat
nal, l'atur foreós a Anglaterra.
Ilei do suspensió da pagaments, de l'empresa s'ha ajornat dos
debut dT,peranel Iris en aqueso teatre.
etcétera.
En la crónica generad i - finan- ares-o p ta:id de la companyia doporeta que
ciera es parla del Ve creuat, de (Engata Retuesta artisia mexicana tindrä
divendres, dia
la situació del treser'espanyol, lloc definitivarnent
' dele darrers :donvenis comercialsm dt•l- corren t. Seamidetnent- va la ¡lista cerade la fixaeió dF tipus d'iritents plota de l'elene.de h ernaprin3'a. Primera
sopran i directora. Esperauça-Iee; prideis entsti,taa'Aórrehts.
.3nera soplare cantanr. Mime Barba:
' La 95.• ceiís' iWLeg'islació i
Matat moll d'Espanya NE. Conrisprpdän.a,' cont.g ran extraCtre meres soprans ediniques., Pilar Fleeuir i
ermtari, Companyia Tranernede
El
de ' tnle§ . je•ai§pp .:41 .cions d'inte- Tereseta Sünchez; sopores •dt,ecix4ácier,
adarränia.
rès per els itideStrials i comer- Ramana Galindo i Maria Tcrradas; priIrJeta -espanyola "Comercio",
mero bailarina. Els Cromwell; primers ac•
ciante.
iint Fetal, amb càrrega geneJosep Galeno i Valoriä R. Parta;
Ahir al matt va arribar. gn l'armes
s;
Apart de la Secció , General tora.
Madrid, l'infant Ferran de Baviera. acom- d'Estadística, la Secció de gula primer tenor. Amaden Llauradó; primera
Vapor alemany "Kommerzienbarttons. Enrie Ramos i Ernili Menso;
panyat dels seas ajudants, senyors OrdohtBuelzel", de Rotterdam, arriti
al rendista conté tota mena de primera b,rixos, Baltasar Ilanquells i ArUs i Rodríguez (Airar).
mregit general. Amarrat moll de
dades interessante que es refe- tur Soto; actor de earäcter, Josep
Maria
Al Baisador del Passeig de Grä ei a l'es- reix-m a la celebració de juntes
kreelena S.
Castejon: actor gonüric, Alfred Morales;
peraren totes les autoritats locals, nom- generals, al pagament de cupons
%per francès "Circassie"
les
segonts
s,,
prans:
seizanta
senyorea
i
Oran, amb càrrega general.'• bravos militars, una representació del Cfr. i dividends i a les arnortitzacions hornea de chnr. Direccia esaenica,
esarrat moll d'Espanya Est. col del Liceu 1 fi ltres siguificades perso- 1 su.bliasLas, aixf com tota mena Palm r r meseras directors i concertadors,
nalitats monàrquiques.
fonsignatari, Ignasi Villavecehra.
de dados relatives a los assoc i aDespres de conferenciar uns momento cions, els valors de les mials in- Srver Muguerza i Jonep 3i, Molla, Al re.
. Vapor espanyol "Vizcaya", de
partan; de la companyia fígtfren obres
Santander i escales, amb cärre-

DARRERA HORA

f
5.

teress, n els rendistes catalans.
Donat l'interés del nostre públic per letir mona.des estrangeres,

es troben en ele tres primers numeros d'"Economia i Finances",
articlies sobre l canvi .del franè
durant l'an y 1922, sobre els canvis de Sird-Ambrica i sobre la
millora do la lliura estarlina a
Nova-York.
Una impressió de Borsa (marcat de valores i mercat de monedes estrangeres) charla al Regidor
un coneixement molt exacta no
solament deis fets sinó també
dels factors psicològics i ecoram
mies que els produeixin. Tanca el
númerduna llista molt completa
de cotitzarions i valore nacionals i estrangers. aixf cona de les
principals monedes.
La Direcció de la Revista, no

de

e

EL PROXII1 CONSELL DE

5

RISTRES
EI Preaident ha anunciat que
a dos quarts de sis de la tarda bi hauria
Coneell de ministres.

ELS RAblOTELEGRAFISTES I
EL REI
'La Federació de radiotelegrafistas espanyols ha dirigit un missatge al Rei en
el qual rasum ço que va interessar del
Govern: que quan funcionin les futuras
Corts siguin satisfetes llurs aspiracions,
especificadas en les bases que s'aprovaren
en l'assemblea que e/ radiotelegrafistas
• elebraren a Madrid el proppassat seterabre.
,„Aspiren a . la incaptacie perl'yent,(le
tots els erére-eie radiotelegräfics . 1 tormaei4
del con ofkial de radiotelegrafistas arde
el personst aprovat a l'escala oficial de
telZ.grafs.
•
UNA PRORROGA
Im 'Gaceta" publica unit Reial ordre
prorrogant per un termini de tres mayos
els afectes del 1:alai deeret . de 29 de desembre de 1918, que autoritza a les empresas ferroviàries per elevar les tarifes
en un 15 per 10).
EL snacTAT PAR ALZMANYA

Amb amiba d'algunes dificultats que han surgir en les reunions ceiebrades al ministeri
d'EStat sobre el confeni da concut, comercial a:nb Aeman37a, especiaim3M en ço que es refereix
al coeficient de moneda depm,
Marta, sembla que aquelles reunions han sofort una interrupcid.
LA TASCA DELS MINISTRES
1:1 ministre del Treball ha dit que
aquesta tarda surt cap a Torreeieja, amb
l'objecte de visitar eta seUR pares.
— Ial ministre de Finan-ea ha signat
aval una ¡Wat ordre aprovant les normes por quü han de regir-se les (‚am
brea de Compensació a Madrid, Barcelona
i Bilbao.

gran ezit. com son "La duquesa del Taba rin ".."La cfrIna a legre", "La nrineasa ,seaosinsusiss.meacirsaessiarsow
del Sellar", "Ln princesa de la ('zurda",
"La casta Susana" d nitres; i cota estro.
neo,. que animan oferint-se al pöl,:ie de
Barcelona
"Fi-Fi", "V:ila de Amor",
"Canoian de amor" i "Niim [Alpe", aquesta Iltima mexicana. escrita expresan:y-wat
per in 11 gentil artista Esperança Iris. A•
enAs a rWA, Esperança fria ha renovat
compirtantent el seu repertori de, CrinçOnS
1 contes mexicana, que recitará com a fi
COMPTAT,
de fasta.

DE L'ESTRANGEER
UN ARXINIANDRITA EL METROs
POLITA DE VARSOVIA
Varsúvia, 10. — L'arzimandrita Senas'
raed Latyazenko ha assasinat el matree
politä Georges, cap de resglesia ortodozg
a Polúnia.
L'assasst tia estat detingut, declaranl,
que el seu acta obeeir a complir una verip,
jança personal.—Ilavaa.
Varsovia. 10.—El metropolitä Georgee cap de re.glesia ortodoxa, fou assawinat
ani c. per rarrimandrita de Smaragd, ano,
namin Latyszenko, el qual ha estat des
tingut. Aquest era conegut com a partid'
dani de la submissió de' l'església ortodoxa'
de polania a la jurisdicció del patria:reate
de Moneen, meutre que el metropolität
George shavia signat d'any .passat una;
acta d'independència de l'església artodds
ca de Po1ímia.-1.1a7as.

PANYOS
J. MIR VIVES, s. A.
Ronda da Sant Pare,

15

Liquidem totes
les existències

amb graus ré•
barxes de preus
per fi de
rada
Gran assortit en totes
les qualitats de Pa n.
yos

ii;olres

PIANOS
AUTOPIANOS

PIANOS ELECTRICS
TERMINIS,

LL OGUER

almInmen

CASA .eiVERNER

VOS, NaCIONALP3TA,
Llegeix, subscriu-te, anúncla,
si et cal, a
"LA PUBLICITAT"?

'

RAMBLA DE CATALUNYA, 72

iniaccazuzumusszaiumemssimms."

•

LI.

CAP:PAN

LA CHEis'NhE

508

509

EL CAPITAN LA CHESNAYE
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e! baa i era locamente gastado por
‘1 ", eond, d Bernatl!
1 : 10 estaba admirablemente cona

La Chesnaye, y oca bien digno
,omin infernal.

sabio y e! noble conde des: ar' eeta n toda- sospecha. Triunfabas, te
•
el abrigo de todos los peligros,
" ra d , ) (15 liados; pero olvidabas- el
01' 4. Dio s abierto' sobra sus más frifimas cri aturas, olvidabas su poderosa
" que . tarde o temprano, debla des.
eerga„,,
b „ i r pa golpe fatal!
; A hora esta mano te ha colocado en
5 fina y mis dedos no te dejaran . ; la
Castigo empieza a sonar!
,
lQuiere davolverte tortura mo.
' a! Por tortura fletes! ¡Quiero que se1, 4 qu e'un castigo inevitable está sus''''r,rhrh) sobre tu cabeza!
.J 4 x e rdadero hijo de Bernac existo
"ulll ;El hombre a quien lo confiaste
e; str o tiempo no In mató; diölo a un
' arill o ene
lo vendió a un mercader de
emrees.
.
el joven ronde, encontrada

",» Ita 4 a tniSe cuidado., e s tá a Pr.rfs.
-str• A arder) devolverle su nombre,

'tia :netos
sus bienes.
'itrnapeendes, La Chesneye!
1,,4! h a r e tut año, sin eur nadie. nf
" tu tu tuma, sospecharas mi piasen.*

eta, yo 1 2 espiaba, y o penetraba tus se.
crelost
¡Ah! palideces.., tiemblas.., pero, stn
sinnargo, esperas aún! Tu dices que me
faltan los medios de aeción, que no teno
go pruebas materiales , y tien3s razón.
Pero tu ncrmbre, descubierto, ha he-,
cho, brotar una luz resplandeciente, y
esos medios de acción que me faltan,
esas pruebas que necesito, voy a P0-•
sestrlas. Aldah va a leer en tu alma, Al -1
clah va a entregar-teme,
10 11! estas perdido, perdido sin re.-'
medio, La Chesnayel ¡Tu castigo se
acerca y yo habré cumplido mi doblo
juramento, hecho sobre la tumba do
Blanca y de Enrique, asesinados por til
Al concluir estas palabras, Van He/moni cruzó los brezos sobre su pecho
y se adelantó hacia el viejo anonadándole ron una mirada de dominio.
Macea Eudo y su hijo habla> eseu./
ohado, sin interrumpirla, la larga pero -,
ración del extranejrn. Sus ojos, que bri.
Baban con un fuego sombrío, dernos-c
traban lo que pasaba en sus almas.
E l viejo sobre todo parecía hnHare¡S
en un paroxismo de furiosa exaltación.
Reynold, ron les manos trAmedries,
n P rzlab ri entre sus dedos crispados una
barrita de cobre, que sin duda servía
para sus operaciones eléctricas a qua

levantando entre el pulgar y elInd Ice
el glóbulo de vidrio.
F Reynold se rió desdeñosamente,
te atreverás — respondió.
o
¡ —Por qué? • .
r —Porque si lo hicieras, mi padre y
los suyos te matarfah a ti y a esa mujer.
— Lo has acertado — dijo el extraño
personaje, casi con indiferencia. -' ;Ademas, ¿para qué necesito yo tu neuerte? ¿Acaso tu vida no pertenece al ver.
dugo?
Y adelantandose hacia la joven, toda,
vfa desmayada, Vara -lielmont levantó
hacia ella su brazo riere:dandijo ron voz firme e
tAltiah!
• imperiosa — cibeddaaine y habla, ¡la
quiero!
La. joven bien un movimiento y se l'e.
vantó lentamente.—
—Estoy pronta — respondió—. iQuó
queréis de mi?
---1Los medios de proteger a aquel
que cano, y de triunfar de ese hombre!
Y Van Helmont señaló a mese Eu.-lo,
quien, sea bajo la impresión del terrer,
sea bajo la debilidad, habla retrocedido
hasta la biblioteca, en la cual nareria
buscar un apoyo con sus crispadas ma.
nos.
k
lareilge iauso a temblar.

XIX
VAN HELMAT

Reynold retrocedió inclinando la cae'
beza. El anciano se volvió pálido de tu4
roe.
—10h!-- dijo Relmont con su vos
bUrlosa e incesiva — los dos estais en
mi poder. Bastante tiempo hace que go..
zas el fruto de tu 3 crímenes, La Ches.
naye. La hora del castigó pueda por fin
sonar. ;010 he sabido jugarosla, serio.
.res mius, Reynold ha eneldo burlar mi
vigilancig por espacio de tres meses; lea
crafclo en mi fingida ignorancia de su
amor por esa jovam, no sabiendo que
esta ¡esteta que yo dejaba inflamar
adrede en sum pecho, delira ser, cuando .
llegase el momento, mi mas poderoso
auxiliar contra el mismo,
La Chesnaye — continuó Van HeIk
mont cambiando da tono, La Ctiesnayes:
La sola revelimión de tu nombre maldi'
to me La puesta en la senda de la vet.A
•
dad,

tO

. .nn•nn>

-.--..-Arron
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rl APITAN LA CHESNAYE
1
' .¡Oh! ¡Ahora lo comprendo todo!
I.,..lEres tú quien, llevado del amor al
• '.t:1.1mm, de tu • sed de sangce, degollaste
ri,la desventurada mujer que no pudis I, e violentar en otro tiempo, y al noble
'rabanero que tan dignamente había re..
prado tu infamial
v,uktiora me explico por qu6 tu nombre
alicapado de los labios de la condesa y
'Aldo por Giraud, ha sido nagado con tal
energía por el que se decía el hijo do
'ja víctima.
: Ahora me explico esos tan exactos
i)ormenores que podia dar el hijo del!
asesino, presentándose como 21 hijo do
Ja víctima y adivino per qud con tan te..
'nebrosa trama has podido llegar a tu
.
-objeeto.
Tu hijo era un bandido. La Chesnaye,
y no has retrocedido delante de ninteún
obstáculo para prodigarte los medios
tte hacer el mal.
' Combinando tus planes con una intie:a
ligeneia digna de Satán y una astucia
Maravillosa, has hecho de al un sabio, a
f,in de que pudiera servirle° mejor de
Sus terribles cualidades y dominar con
las a aquellos que quería hacer sus
Mimas.
Has corriprendido, sin embargo, qua
t e faltaba un nombre, una posición, al
abrigo de las CuAlt,3 pudiese refugiar-.
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bo, pero no te ama ni te ven2ra como
a padre, Antes de obedecerle, Beynolld
obedecerá a la pasión que le domina.
¿No es verdad, R2ynold?
—Es verdad, Van Ilelruont—respon-i
dló el joven—. Amo a esta joven, por lo
tanto vivirá y será mia.
—¿Tuya esta joven?—rxelam6 Van
Belmont con súbita violencia.
—.¡Sin duda, puesto que la amot —
respondió friamento Heynold.
Este ángel de pureza, este tesoro in.,
apreeiable pertenece a tí, cuyos instintos son ¡an perversos, a tí, Reynold?
--;Si a ml! ¡Esta mujer m 3 pertene.leresi el más fuerte, nos do- •
- redil Illoy “.
Mines; pi fle me tienes bajo tus plan- • •
pero 'este dominio es sólo minenInneo, Van Ileihnont! ¡Día vendrá da
que yo triunfará mi vez!
¡Ohl )as de saber Reynold
que esta joven- jamás . te pertenecerá,
pues, n.lentras .yo viva ene opondrá a (. 1!o. y sl muero, bajarb conmlgo a la
tumba.
4.
—¡Pues bien! ill1 irá a encontrarla,
Van Ilelniont, y ini c'eneia sabrá devot,
Nel• le la vida que tú le habrás quitado.
Van Polluela se había adelantado has
cia Reynold.
.--¡Y si te matase, insensato!.dije

EL CAPITAN LA ClIhSNAYE
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había tomado de encima la mesa che
•cristal
Su amor por Aldah debía ser muy poderoso, pues en las miradas de furor
que lanzaba a Van 112Imont, trasluciese
la idea de muerte que dominaba su cerebro, pero, no obstante, permanecla
inmóvil, sin hacer un gesto de amenaza.
—Ahora — dijo Van Helmont — es,
la mujer va a hablar y a divulgarlm2
do lo que les preciso que sepa.
El viejo tornó más pálido aún.
—¡Reynoldt —exclamó con voz aho-.
gada por la rabia — es necesario que
esa mujer y ese hombre mueran al ins..
lenta!
.E1 joven sacudió la cabeza.
—Yo no dará la .inuerle a esa joven
—Reynold, ¿no eres ya mi hijo?
—Si, pirre mío; pero lo que nie
dls es inioosible — respondió Reynold
con una firmeza qua indicaba que su.
resolución era inqUxibranteble.
—Tu hijo no te obedecerá, maese
Ludo — dijo Van Belmont — y hoy re-.
coges •lo que has sembrado! Salo has
desarrollado en tu hijo el amor a la
cimcia y a las malas pasiones, habi6n-,
dale inspirado un desprecio tal por los
hombres que no ree2eta a ninguno. Eta
1e1 dia te teme y te obedece como a sat
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Folletín da LA PUBLICIDAD

se como en un puerto de salvación.

cuando la tempestad bramara sobre su
cabeza, y que le permitiera var desda
un punto elevado a la sociedad que 14
rodeaba, con elfin de escoger su presa
mejor y caer sobre ella cual se arroja
el buitre desde la punta dm la roca en
donde. ha estableoido su nido.
—1Ahl ¡Palideces mili La Chesnayel
ITU también, Reynold, y os preguntan(
cómo he podido llegar a la posusión de
este . secreto! Hace ya un año que
hallo en París, haca ya un año que el
que crelais ausente, empleaba todo OU
arle, toda su ciencia, toda su intictligene
cm en descubrir el secreto que buscaba.
en rasgar el velo con 4lue Os rod2abal5l
¡Ahora; ya ¡o yes, nO ignora nada! TI
repito: a tu hijo le eran necesarld
dos nombres para Mivar a cabo sus crla
•Inenes.
.11 tuyo, conocido hace largo tiempd
en los anales del 'latrocinio, fuá el Ve
elopt6 para esparcir por todas parte*
la ruina y la muerte.
1E1 de los Bernac, que ha sabido usa
par, le ponía al abrigo de toda sesee *ha y le permitía vivir en una esfera
tlevada, entregándose a los placeres 1
a la ostentación de una posición bria
¡bate,

L n El ere adquirldp viOlea:amentepct,

Diumenge, 11 de febrer 1923
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companyia. Tarda, a les quntrn. roaaininuaaimisameana
La barba nrovinclana. 2, Es
ELDORADO
zonzo el cristiano... cuande el le
oanceu da varietats
amor lo domina. 3, El cacique
blanco. .51t, a les deu. 1, El CP,C7Aval, d'am a rga, seaelms extra0 01n1rIrs. Tarda, a (los guara de 5/
qua blanco. 2. Es zonzo el Cala.Matee. Clima*, Ela 6 donetnes, dezi evingue li zagg 223 ,31.24 tlano... cuando Cl Elle' 10 domitedm Miran" as....1«. Artero, ..1
na. 3, Fiesta argentina.
lee :da: Cuerna. a
popular Baldee

pel genial pianis1,
ta Emil Sauer. Dies 22, nit; 25,
:
tarda i 28 nit de febrer i 3 de
eece••••••••••••ec•••••••••••
mara, nit. Continua obert l' abonament.

TEAT

g.retraa enncerts

RES

-

tea

4'48'1 cataiä
TeNifon, 3,500 .‘.

.

Ela 3 Ven'', Bolada' Mirad" Bal- •
dar I Pilar Alones. Ni:. a lea den. •

.211110~

TVOLI

vui, diumenge, tarda, a
es tres: Darrera repreeenlactó de
La Ve ntaf ocis
tl.•s quarts de sis:

MoIt aviat, estrena del vodevil
3 actea, de liennrnuln, Vahar I
Biliarad (els tres aros del vedev11)
LA room' BIT DE NUV13
500 reareeenhetens a Baria
Eaclimbra de l'Empresa per Espanya
Grarld. — Eleganela. —
— Chic. — lameees tollettes. —
Tre.semara) esinrrada. — Decorat

Projecció de notables pe1.11-

e culos. Soledat FAIralles,

Ilarina, Eis O Junetro's,
• equilibristes. Els 3 Vera's,
tf it slftearristes. El celebrat ar-

g

n hu:

Magnific programa
Les carabasses da Montrdlg Les joics de !a n asar

Granulas programa

en

•
Divendres, 16 febrer

L'admirabte CrIchtcn
Nit, a les

Gran Teatre Espanyol

111

CALDEA
La genial artista, laca del

non.

/3101i tielt131131111401110111•131a

Debut

flià diilnfl. aria: La PIquosa de Slmenides. Nit:
El paquebot "Tenaoity" i
Gi ilitzats tanmateix.

u

Teatre Còmic

GIMO empanarla dremtalea canteU
81 llana lloJas-Gapain. — Aval, diu- Ii
1. menge, gimo cuneases. Tare, y k•S

15'ESPERANÇA
Els dies 26, 27 i 28
quest mes, cinc úniques
el:1,1(ms per Gernier.
,...-palsa a comptaduria.
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ENEEEIRE1111111111•11113111
ii
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1

funció de la Lempoporisda. 19 de propietal i nenaInftl a tardos, a les quatre. Co11 Avui, diumenge, tarda i
iniet de :a eompanyia omb
PS
ra en tres actes, (te R. Wagner,
En defensa de la Pàtria
1
Trietaay i fact.
•
(El feixisme a Italia)
que es proJectarä dos (Mies
dies: dlumenge, dla 4 1 dirnecres, dia 14.
u Histäria i episodis de la revolució italiana de les "caa
mises negres"
, I (migues funcions, 7
Lluitant amb la muntanya
U esplentlida visió deis Alps U
dadeu a Etercelena
E saissne, emocionant aseen- •
siö al Lyskain
i
t
de Ferninent träge
Projecció patrocinada per la
"Casa degli Italiani""
si
Lailaalaa11114111111511aluaaz.el

Teatre Novetats

I ntt a dos quanta de den,
• trograma motu/Ira. Des drama%
granaba:4 reja dos. 1. L'amocaortaut
drama en 8 actas, El Sol de ta Ha- la
inanidad. 8. L'aplanan :trama bistí.riC en 3 atare, Celmenes del faru iera° o La inquisición por den- ,a
tro. — Dilluas, a:t. a das quarts de
. ,petieió
I1
del prógrarna atoas- "'
pi
ga me t . 1..1 liante en S actea, F-I Sol a,
de la Humanidad. O. El dritua en 3
setee, CrImene.s dol fanatismo e La r„,
imprialaiiin por dentro. — Diameree,
ig de Cambia, larda I rt,I, el grandlas
in drama lastarie Maraarita do Bar.
gota.
1111•11111/•••••1111•2182•1111Eir
•
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Gra t, Teatre Espanyol E2

.-a
a • Companyia de y oderd i grana

.(vut, dmnienge, nit, comiat
de Feminent artista

E

«pec.i.,

C

E. ZACCONI

a
0ornpanyla de oornädla •
CUELA- - TUDELA - ASQZIKNINO - COaTIE.3
le
(Telefon 4 34 A)

•

n

Longueval

bozammumanegnmammumr
truttIMEMITIVEaleECKEEItem

TIVOLI ,!
COPAPANYIA ARGENTINA Ti
111 old

•
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ifliftiui
4 UN1CS D'ES. 4

le

.en a Barcelona, del 12 811
.. I G de febrer, Larda i nt
billuns, 12, a les Cinc de a
tarda, i nit, a les den:
E
Debut de la companyia amb

g

iS

preciosos obres, grana

ee.ts d'aquesta cornpanyta.
EL ULTIMO GAUCHO Wi
La borrachera del tango
despatiia a compladuria ig
per tarda i nit deis 4 dies.

anamiumaaaanairmaa;
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l ui.peiada de Quaresina. 4

iii

Aval,

3
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Avpl,

Teatre Victòria
Ultimes funciono. Ultimes l'uncions. Avut, diumenge, 11 de febrer de 1923. A dos quarts de
quatre i sis tarda. A les den nit.
A les tres, fundió popular. Ultima
representad& L'opereta en cinc
actas

MISS VENUS
El major èxit do la temporada.
Tarda, a les sis, i ad, a les deu.
Ultimes, últimes, de la jota mu-

Teatre

gliaautamilliMallasal2111121;

NON

fi

Etniare?a .Ferrano
Estuve:dales Irls-Palmer

e KU

gel
La

.

IN

AlitSTOCZIATIC CALO

ii

Ceareltate ata) la reva rdbcr talaot i inri - aVvIlüSa Sanea "La
cuca de lium". Encama Prime, l'incumetalarable ría del ree - eaniveta.
La Scbahareralo i el Carnaval Co
Schimearen
veritables obres itera en les quals
tan la/ata:mate san ala artíslea (te
la ceamany.a.
34 neg aras da divertiersemenre
Eis net hdil, Itns clowns inn.

i

RSAAL_ N

conepnanyia de ballat sobre
!
FALAU
Cf.

DE

LA

c1iaCalaTOC.11o.F1J11

tina nula de tres gUarts de gua- •
tre a e!s I de sis a %/lit, tarda, l a •
les den de la n!t. rogrames extra •
erlItedels. La paillanta d'arement
Interessant Mor fred, la eömica •
Baby Jugador de golf, per la pe- •
lita 1 clebre artIrla Baby, I tercera •
Jornada del grandlös fIlm superanP. •
(lacea de Ja marea alemanaa

U
s
•

.

A„ L'heme cense goa, Mutada •
ig L'emperador del Besara. — e. la •
dassal de la ala estrena cle la gran- 111
11
dicea pealicula Pela epoealte.

allaaastatalsaalialialalellab

anzatannaznazaaaassiiin•

•
•

Mesumental-Padri-Viaikiril
diumenge, sessió matinal d'onze a una. L'epo- •
U pela d'una dona, 1 i 2 i pi- •
E emtlis; L'apatxe, Baby ju• gant al golf, Actualitats
Gaurnont. 'farda, gran Pro• gratntt. Nit, strena de L'e- .4
popcia d'una dona, 3 i 4;
L'emboscada.
Demà,
•
Hu rte Blanchette, Tomaaet
conqueridor, Maui' groom
d'hotel.
111
viar118111/1111111Mil1all1a111111
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Asalto, 12—Exil, Paquita Casanova, RosIna i altres
Lude números. Cada dia, aperitif. *
Gran tabarin marica.
- Grans Balls de Mascares

g

edreetenel

Venus
.

Avui, diurnenge, d'onza a

U
E tale numerades per a la

E

bes-
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ir

Sita

de les sis de la tarda

SIC:11S

Darraana Parran,
actnatilaoonalar , — ua
a bananal del pablic

g

tIEBRIA11130113095101111111341011110
tildo

Teatres Trioint i Marine

Adra a Barcelona!
Debut el dimarte, tia 13 de labrar
Brasca, 950 Puoi•

1 CINEMA NOU
Ave, Els parles do l 'amor. 7;
Les daca Manes, Tot un cow- by,
traasereaa

alammoram•n•••n...

Soort
• Petaca f37.II
.

Antoni, 62, i 64, i Tigre, El
Avui, diumenge de C.arnaval,,.
tarda i nit, grane; Ichscareo, eneutant. els segi ..litA hallables: Foxtrot "Camet-Trot",

.

tango "Del plata", Orto-Step "Sedillutts, tarda,
local ball de mäseares a henalei deis cambrers del saló.—Dimarts, tarda, monumental ball de
mäscares, i nit, el popular ball

¡sois FIGUERS

arrb colossals premie a les
caros i concurs de mantons do.
Manila.—Diniecres, tarda, grita:r
ball de sueietel-

SAL . % EMPORDANESA
Espectacies por a Infanta
Carrer del Pi, número 11

Aval, EitiTnengr, a lee 4 1 a les 6 tarda,
e 111814-5.
1. El 'mirra Carbaseta, pel
•
r.
Y. El titella .ortsmcn.
3. Entrada callare pela dieerlla Pallueca

PUPY AMO ZEPY
BBBBB 1131111211
11110331 MMMMM

PutxineLlis "MIMA" ti •
1103seli.), 206, Davant del fronaa
Cantal

•

Avui, diumenge, dia 11, de
cinc a un quart de vnit

•
a
••

LA FADA

FORA

Ball, Dinioni, Urbano

TURURUT
Ball del3 platerets

peltseta entrada i acient
numeral,

U

Bi
•.
15

U

isscailartazammusaim

ESPORTS

Frontó

Principal

Palace

Gran Restaura 'lila

Avui, diumenge, tarda, a un
quart dc cinc. 't'res extraordinaris perfile dr pilota. Primer, a
eistella. Mazo t Palau contra Cefaya i Salsamendi. S..gon, a pala. Inauregul i Jäuregul oOntra
Araquistaln i Errnua. Tercer, a
eiHt Oiststraaga i Martín contra Andenes i Ichazo. Sil, no hl
lia Ile rtit.—Denlä, dilluns, no hi
hattrit partits.—Dimarts, grandiosos partits de pilota.
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RESTAURANTS
DE TEVITte a casa 12011.
TEMPla. Reataurant especial.
Pela, orees 1 Hartseea. Quintana, T.

Casanovas, 3 I 5
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LA PROHICíCi0 DEL PETO
Novicsim espeetable da mundial
han, ermillor a Bareetona.— j)0 mä, dilluns, tei da, programa
monetre, i nit, fundó eztraordineria. Comiat de la companyia.
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dillants de C.arnaval, 12 de febrer,
a l a deu de la nit. Fenomenal ball de dinIrreale, vapular dala adroauerS. A beta:del
de la Cai a alatual de la Gurrnandalaancletat La Unió Ultramlrliia (Societat de Dependants).-10 valinesas I artistIca p7;.n11, 10, !aran di5trIbuits entre les dlsfressas que unts e9 diatingeisle per la seva
ortglnalltat 1 non gest. .— Batuta dtrigtda
pel notable Diestro senyor !gastas. —
'tillas 1 DoGran piala an confettl, ....nan
ka da pea. t. a pesa sal ‚
ricaDient adornada 1 11.1umlnada r am en ele
te, de gran solazan:tia. — Que niArn
II al mas e traordinal 1 original Soll dele

.1.•n•nnn•n••n11.
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Camp At
Per entradas i localitats als
canoro de joc
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AtIMIc Eabadall-Martinene
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Avui, 2, Rerier la Santo, Acer
fred, A misses dites, Set? aJuda
dc cambra.

llar.e, tanta, 'prat,.,.. C.nrataco!.—
N:I, El "nos nano.

S gW,

FliTi301
CARIPIGNAT DE CATALUNYA
diumenge,. 11 de felarcr, a
les 3't0 tarda:
Unió Esportiva de Cans-Espanyol
Carnp Va, nS

•

MIISIC..HALLS

Dian&-Arzentinn.-Exceisior
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E Aval, ClIan)entre. de Carneatoltes,
Si 11 de febrera Tarda, a taa 4. Grail,...0
E illös cartel' a D notar( del publie.
t. M dorm. Y. El meo nano .tn.s
arree) a. Don Jean Ce .5.rralicrea.
•
les 10. El meu nano 1 Don 1
• Nit.
• Joan dt Barrallarga. — Dama, di- 5

»tablea gionlet Jorat 1 Lerurt
." Torta lar. Aval, thurnellga, grall 111 5 .
Vara; larda, per arsatons; Fiad 01.7,3
•
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na de /a monaintraint palle:11a Locratta Boraia, mis da 90,010 pae
goa 13 a lasaenat verme> devasmo/
• en prtet,
prop.atant-se tota
5. 5 00 aliaras, 2 JOratalta). Brear
a con-entra
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Avui, diumenge, tarda, a dos N
quarts de guateo, primera
sessVi:
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diumenge, 11( 931d matinal 11
d'onza a Una, Calda I ult, gramllo•
r SOS programes d'extt. La caravana IN
de la mole, d'emortonant argu.-nrult;
• le cArtagues Beff, aluda de ceratira I A misas dites. e
•
a Jornada
del (1Im bastarle Roger La Monte.—
I A la sessió de la ala e5trena de la 51
/armen Jornada de Rolar La Monte el
•
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Vuit elegante
halls de disfresses
AURIGERIMA - CAÑADO
Les nones d'or, el cinquantenari
de la seva fundarid
El diniarts, 13, últim dia de Carnaval
BALL FLORIT
Localitats: Casa Aurigemma.
Fernando, 53, i a la taquilla del
teatre.

ermaanerrauemaananre:

Gran Teatre Comtal
Gran Cinema Bottem ;.a a
•

Palace Cine

1 TEATRE NOVETATS
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L'ARGENTINA'

Ca!aire
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I La darisa de tildo!.
a

anib el séu repertori
e
Aviat, imporlants debuts i
Antònia Merar
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MAR ALONSO
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L'epopela d'una dona, 1 i 2. Nit,
Otal.lo, 3 i 4, de L'epc..pela d'una
dona.

•

°. f

Ptes. 03
Pi"u5"
de 4° '1° cm.

PER A TEULADES
Materials arnuts ab amiaot exclusivament

Teatre Nou

clOSEP ESTEVA i Cia.

Espectacles Empresa Fraga S. A.
Oompanyia argentina

Poi tal de l'Angel, 1 i 3 1 pral. :: Telefirt 3344•A

s..78.7.E.LONA

Fabrica a Sarria
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el predilecto al
del públic :: Indiscutible- u
rä ment el nffllor de producciú nacional, elaborat a les rj.
seves graos caves que posseeix la Societat a Wro ir?
Se serveix tots e 1 3 Hotels i Re3taurants
Venda a tots els Coleados 1 Drogu2ri2s

Ultima' creació
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ha implantat positius
de Cultura General I

progresos'
Comercial

'• 4312L-.~IfflLues92nw l-Ne-

Contra Iota

eis

evutuair

socials i econtimics, acluals

n

s hi ha una decisió

salvadora: adquirir aptituds i cansixfinents: Sama hi ha un lica per a una persona apta,

Senyores Senyoretes

eiscarre.ceela
.

APRENEU:

Aules distingides, úniques a Barcelona, especials j exclusivos per a Senyores i S3nyoretes. Classes particulars 1 a domicili..Classes econòmiques. A lotee
les classes solament s'admet un limitaciíssiin nombre d'alumnes i són guiados
per eompetenUssims professors catalal s t estrangers, sota la immediata di[-coció i inspecció personal del Directcr, La moderna organització d'aquestes
classes, a base d'auseuyament indivich al i independent, permet que cada alumna pugui començar a qualsevol moment i des de qualsevol grau de cono:semonis, i progreacar amb facilitat i rapidesa. Dunaneu prospectes gratuits a
la Direcció: carrer Valencia, 243, entreSol (cantonada Passatge Domingo, :mitre
Rambla de Catalunya i Passeig de Gribia). Telefon 1815 G.

IDIOMES
Parlar i escriure perfectament francès, angles, itli i alemany, en 4 a 8
mesos.
ORTOGRAFIA
i correspondència general i comercial
en els dits idiomes i en cabal& castellà
i esperanto, en 2 a 4 meses
CALIGRAFIA • • .
manuseriptura aristocràtica, comercial,
ràpida, "radondilla", etc., en I. a dos
meses.
ARITMETIGA
abreujada per a lotes les operacions de
Comere, Banca i Dorsa, en 3 a 6 meses.
TENEDEMA DE LLIEIIES
de Comerç, Indústria i Banca, en 2 a 5
meso,.

ea

pot apendre en el domieiii propi,.-per correspondencia amb el LiCEU DAL-.
fàcilment i äpida, tots els \coniesernents i aptituds de la Inés perfecta
Cultura General i Comerciar. L'organi zic:(5 especial del LICEU DALMAU,
Altres Centres docents hau
ea a Espa'a, garanteix
més complet.
intentat • imitar-nos, però llurs alumnes, a la fi, es dirigeixen a nosaltres, puix
aquest ea.senyament implica una nrgannzació que no pot improvisar-se: En
canvi, tots ella nostres' alunines, de totS el; estaments j graus de cultura,
béi.Fee. ixen les facilitats dcl riostra er,':.ax.yament, pels sorprenents resultats que
lots eis casos proporciona. Demaneu prospectes gratuit os: Carrer de YaleneM,
m'In-toro 245, Baredona, Tdefon 1813 O.

1 ESCHIGFIE
aviat i bé, pot aconseguir -teu faciiment
i agradable una persona sola o tota una
familia, en el propi domicili, pe: pres.,
tigiós sistema lingvofono
eateu 5

ESTENOGRAFIA
i dactilografia, aplicables a beis els idiomes esmentats, en 2 a 4 mésos
Ne Perzle u temps en vacillar
Des de qualsevol grau dc cultura podeu
adquirir fàcilment aquests coneixements
riquesa ben
que constitueix3n
'Hure de tota eventualitat social, política o económica
Demaneu avu: m ateix opuscles a la DIreoció: Carrer valència, 245, Bar mona. Telefon 14,5 O.

LICEU DITILMAIJ
aplicable a qualsevol mäquitia
Dernaneu atol rnalclx prospectes a la
Cirecuió; O inlenc:a, rtüm. 245 - Barocfona - Tel. -i,315 G.
D'excepcional interes per a families,
colllegis, professors i alumnes d'Unoi
11121.1162,211111n171,
s2seirmeme.MmIseram=c1..,,,,,
mes qu3 vurguin tenic èxit
• a
geacraiitzat a lesprine:pals ofi,eines de FI-anta,
Per la intierv3nejó de Meted en els Ilibres de comptabilitat es fa avui d,blement necessari alloPleu el sis t ema Centralizador— P atentat—ja
Estats Units, Alemania i anres paises, que simplifica i aclareix moltissim els 'libres Diari, Major Balancos, eins de de.s prescri p cions ddl Codi ele Comer. El nostre Liceu, donant una prova
eta elanents prächcs per a 4ensenyament i aplicac.d del sistema Centralitzador a lobs e4,s Despatxos i Oficines, i
d'ésser la primera liistituei de la seva classe a Espanya, ha. reunit tots
rep consultes i dóna inequivoques instruccions per correspondencia o peisonalment a la nclira Direceiá, dé les 1 .7 a les 19 hures, els dimarts, dijous i dissabttes. Avui és tambe: imminent per
de Ilur Comptab:litat. Demaneu el nostre prospecie gratuit a la Direeciii ameral del,
alls Comerciaras particailars la legalit z ac ió

Comerciants, Banwers complables, advocats

L

ICEU

•
.
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AIGU ES 17JE 1-.4UL-A
la de la VALL DE SANT DANIEL dese/in
Giro na
/ cae/única

ES LA. REINA ESE LES
itoavorts,

ESTOSLAC, INTESTINS,
ere., etc
El SOU dipositari:

cono la de Apollinarls.
Duran' l'estlu resana dilictosa bebent -la fi eica.

seliea-mangarloss, vario_
tal RtInles-aisenical
JZ..n SEP PAGANS, Garree

Ponent, núm. 28

Fondada

de Banque pour l'Etranger et les Colonies

es

Sucursal de 13arcelöna

e

Siempre Eficaces.,

Plaça de Catalunya, 20

Curan el Eslreftieden fit Crrinüv.
todL1,113 manifestar ioncincetrii pres,e/ilis, •
ais, geles nerati.71, ate., por crOnivaa y
v‘iti,
cica qttö eean, se curas pronto y radicalmente con Lis

Cachets

del Doctor

Las PrIctoras de leRANDaLTH, purifican la
sane, activan la IttgestIon, y limpian el
estómago y los intestinos. Estimulan el
blgado y arrojan del sistema la Olis y
denlas secreciones viciadas. Es una

Soivré

que depuran la sangre v los humores, comunican o
la or no sus pr medades. antineptices y micrubicido,
sur admirables resultados se experimentan ata. pe ,
mueras tomes, Ia mojone proaigno hasta el completo
3 perfecto reatableoirmento da todo el aparato gei
eitoiurinario, curindose el paciente por st solo, sol
iny ecciones ni levados re quo haya de intervenir el
miedica, y aladio so entera de Bu enfermedad. baria
tomar luis caja para COuVelleerse de CAP.

Llmousine

ClcsiouutaLle Innoble, a jt1S
de nou ami, patent I ta--ta
xlmerre, cene a preu sumamen reduir. Ronda Garit
¡'ere. ruana. 43, deSpatt, de

a 7.

medicina que regula, puntica y fortalece
el siatema.

la

la bona.

5.

Fundada 1847.
1..re

Emplastos de

1-4
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APOPLEJIAiFiritifte)

tb,1

Teta mena d'operacions de Banca i da 8orsa

•

acerque el grabado
n Innatas pean Y.
a

CAIXES

entrar en

Alleeek-

.4.

Apila

Remedio universal para dolores.

ar'nn

LLOGUER
4811811111118e881
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DE VENTA EX LAS DOTICSS DEL MUNDJ MERO. ef./.42‘.

Agente exclusivo: lltjo tia losé Vino. y Rosas,
C.. Mancad, 21.— Venta, 6 ptas. frasco:
las Flores, )4; E• Ras era Ca.
principalea farmacias de Es.
pana, Portugal y Arnericat

SH.GALA, Rambla de
Laso, Princesa, 7, y

Venda o arfen:lama

2

Pons el Estrcistrrelento. 'anides gorrino:ene, Lengua SUCIA. Aliente
radas Dolor de CaMmsse, ladliíes1,0a. Itlapepela, Ial es./ Hig.d.)
loterela. ) los deharis&la.• que dia anan de la impureza de la'samgre,

S. so
Clon paree cene, argent, laboro, IG km., bona carretera
estacló Robledo Chaveta, Arrendar Peñarroya, es dtspoesa eaplotar-ito (luan Va
diotmculr nrgocis. 10. Perubnnlez. Lima corren». Madrid, Sense corredora.

▪

Puramente Vegetales

sí'

irel desabre. dia 3, falta a
Earrlit ea de raga amb tres
clapes de color castany 1
punts petos a tot el CUY.
Gratiflearan la seva cleVolnció: CaO Cantil, Eaffieter3
de Vallettrera.

13 a 1 i de 5

17 1 2

_ Cuando Quiera Vd. Pildoras$
tome las de -irandreth
.te

Perdue

SOCIETE GENERALE I

~4-7

Oc

Ei

MANANTIAL 11111/ALLES

eleareonanala. calemos-

/VEO
YCEE
YCEUM
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CURA LES Al ECCIONS
DEL FETGE,

LICEU

AL. -ET
Zwi
Carrer Valencia - BARCELONA - feläfori 1t4 5
. G.

ICE°
YCEE
VCECX

Sal

fJ .' D2tOntii
ddl (311,4-iel. 49161

ANIUNCIS, ROTULS, FAVINE8 I

1

OBRES e... : TREBALL8 DlISTIL

PREGUEM ALS NOSTRES
CORRESPONSALS QUE EN-

VIIN LLURS CORRESPONDENCIES SIGNADES 1 ANIS
LA DATA CORRESPONENT.
maramminimini dimpinaccen

roe

Tapisses pintats
La casa milir fluportant
C'Espanya. Enpeelalttat en la.
PISCOS religiosos. ExposteiG
permanent de (madera al o/I,
graves, ()feote/afta, etc. l'Abel:u» de mares t mor/turco. No compren tense visitar

aquesta casa,
100,,, ,

4. 1111., 1,,,rarerrIssa.

PIANOS

-

Angina de pecho:o vo>: prematura y
dernäs enfermedades drigiarlas por la Arterioesclerosis ,: Mpee.enalOn
tio curan de en rIldo xatt:to y radical y as
polenta pc: C•711/111 1 D tomando

Liouloitelö

Reial Circol Artislic

RUOL

DE

Gran Ball de Disfresses

Los síntomas precuisores de estas enfermedades; dolores de cabeza, rompa° zilambres, zumbidos ee oldos, &Pa de Nao, lAroeueos,
Ireruenles de
dos (desmayos;, modorra,
dormir, pirdlela
!o onr:,:dia, lifitubilidad de

cometer, coo.,:e,er,res, Itrroorroglas, vorqs,
dolores en la e2petu'a. tre9ládo1l, etc., desapare-

can con rapidez usando "sauol. t:s recomendado
pot eminencias ',ni, países; suprime
el peligro de ser rkilrra goa 2,-werle repentina:
no perjudica nunca toar 14C10112aCIO que sea su
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a
las primeras dosis, conti3uando la mejoria halla el
total restablecimien10'y lográndose con el MiSMO
una existencia larga con una salud envidiable
Vtplra . Regala, Rambla Flores 14, Rarcelona,
y principales r affilACIOS de tal:laña, Portugal y
A mericas.

DE CUERDAS CRUZADAS
CON MARCO DE HIERRO

Sublim marca

13.11ARISTANY
ca

runtlaCa

le70,

AL CONTADO
PLZOSYALQUILER

18.NaCdeuhd.18

C.W10

Tisis-Tos

121iGiStinit 112 1i2132I
.1. LLANIUSI
De 5 a 7

Guerreó

radical de la loa

ofee cura.
nieta .drs la Ost, bronquIrls,
Montaner, 29. principal . lema, debilitar
pel sistema
arilkent. Visita ceondmicar
de 3 a 4 I do 7 a 8. FezBàscules
lee, de 10 a 11. Fetal, 7, pri1/er a Carros, d'ocasua In- mer. Consulta esperlal, de
formaran, Piberaat, Farra- loa cuarta d'una a dos quarts
ntent, núm. 9.
de duo , botes, de Id a 1,
MIM~
1

VOS, NACIONALISTA

JA SOU SUDSCRIT A

LUNES SEDES
ea sa l'O

RES

DEMA DILLUNS, DIA 12
kg.

▪ TEATRE

.:

41
(Tocant al Passeig da Gràcia)
Telèfon, 2271 G.

ionavista,

,3011011M11111111101111111111111101

::.

RECLAM,

::.

MADRAS

::.

per a estora 1 visillos

::.

7 PESSETES METRE

::

Curació räpida I segura do la blenorragia en:).
Los recents, en dues o tres cures, mit,
janeant aparell especial. Anbau, 5, d'll a 1 i de 3 a 5. Diga
dä 1 a
IblALiuL di IV ä j2,, kifflIdlicli Unió

G. ALOMAR n'ea.

DE

NOVETATS

w, -.......-"al
«--

Decoració i cavalcada a cärreC de tots els artistes. Venda de localitats i entrades al Retal Cfrcol Artístic de 10 a 1 del mati, de 4 a 8 de la
tarda i de 10 a 1 de la nit i des d'avui diumenge
en la taquilla del Teatre Novetats. •
Disfressa obligatoria podent adquirirla, les per-

sones que aixi ho desitxin, al vestíbul del Teatre,
on la casa • Bastida• els la facilitar ä des del preu
de 12 pessetes.
Al local del Circul podrän també adquirirse
tiquets per al sopäni se aceptarän encarrecs per
a guardar taules.
•
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