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la constataci6 d'una trentena de falles greuE de sintaxi i morfologia en so102n t cinc planes d'una obra destinaiii iniants, es presta certament a coter taris dolorosos:Heu's ací els que fa
mtnyor Martorell en la seva carta, cls
el s ens sembla interessant de coz"

'Les errades que havem indicat son
gairehé totes de sintaxi, que pel fet
,,4'it sser noc visibles, fan més mal a h
"I rta i costen mes de desarrelar . Són
les que cal mes combatre, puix la seva
lixicie pot arribar fins a pertorbar la
ue:gua Finada del demä.
Ja ens fem arree del difícil que is
4"dre g ramätica quan la manca de
trad:c;6 g ramatical, la manca de temp%
la ralla preparació primaria i
s'i ntcrposen en el nostre carril. Es
32,1, moka pena que fern retret a l'autor de les faltes esmentades; per6 l'int'rs del català i dele nostres nois ene
hi °Miga.
Que tv, s' c , forcin, si volen, a apenare
1%rnatiea, els escriptors; per6 que
sà piguen fer-se corregir les sehl' o bres Pels que en saben._ 1 que
ed itors no deixin sortir dels seus
cal) cima (especialment
va dials nois) que no sigui d'una corktció absoluta."
senyor Martorell acaba la seva
forts vots perque cis
nons yoBib lioteca Virola uneixin a
Perfecció ortogràfica (ja assolida en
kiatges de Gulliver), la deguda cor''''16 de féxie i de sintaxi.
P. Fabra
de la

pro hibida la reproducció
citir -ne la 'proceäncia.)

111,',

Full de dietari
L'assassinat del Carnaval
Qui dirà que sor, a Carnestoltes? He
seguit les meces rutes consuetudinäries
sense trobar gairebé cap senyal d'aquestes diades, tradicionalment mogude  i
desvergonyides. He vist dues disfresses; eren unes difresses tristes, que mi"..3
aviat semblaven un pärrac flotant sobre
la grisor quotidiana que no un gallaret
de jóia. vist algun cotxe amb serrell
de serpentines; pesó la gent que ionpisa feia semblant de complir un deure
feixuc; potser estava una mica enfredorida i desitjava arribar aviat a casa
per prendre una tassa de té ben calent
amb unes gotes de rom.
Fa molts anys que els diaris diuen
que el Carnaval agonitza. Diuen vcritat. Es una agonia llarga; per& evidentment, es una agonia. La decisió de
fer la rua a Montjuich, en cesta matera, ha estat com engegar-lo extraenurs perqui mori sense amoinar-nos
gaire.
Es molt possible que els zelosos consellers de Barcelona hagin decidit que
la rua es faci dins els dominis dels senyors Pich i Cambé, sense cap intent
d'assassinat. Per6 bé sia assassinat, be
sia homicidi, el fes és que el Carnestoltes de carrer ha rehut el cop de gràcia. Fa encara tant de fred a Montjuich I L'avantatge—hi ha un avantatge
tanmateix—es que el cementi4i és a
quatre pastos.

Carles Soldevila
alMr
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MUNICIPAL
Subhastes I concursos

Fa poes dies slan celebrat a
l'Ajuntament, amb Lote els requisits legals, un concurs i dues
suhastes. El eoncurs era per la
construcció de dues naus provisionals per l'Escorxador, i essent
el pressupost de 1,435•265 ptes.,
han estat adjudicados les obres
al millor postor per 1,318.333
pessetes, representant aquesta
quantitat una rebaixa de 116.932
pesaetes . Les subbastes tenida
per finalitat la constru3cie deis
empedrats de les zones d'Interior i de l'Eixampla; els primera
han estat adjudicats amb una rebaixa de 3,090.000 pessetes, sobre 13,000.000 de pesetes aproximadament que era la quantitat
pressupostada, i en quant als segons, lambe . amb reducció de
880 . 000 pessetes, en xifres rodones, damunt un pressupost d'uns
5,000.000.
Bo es per als interessos comunata que s'hagi obtingut en el
concurs la rehnixa de quelcom
Inés d'un deu per cent i en les
subhastes un vint-i-dos i disset
per cent respectivament. Mes cal
preguntar: si per comptes de. ha-
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PROB LEMES

Si havem de creure a En Marcelí Domingo, la causa de Catalosa te, o pot tenir, gran simpaties entre les esquerres espagass. Els republicans, els socialistes, els obrers d'Espanya. se. l'ex-diputat
per Tortosa, es decantarien cap al costat de
ges
atIalanya, si la nostra nació presenta el séu problema nacional
as' un pAblema de Ilibertat. Aquesta tesi implica la guerra de
autalunya contra la burgesia i les dretes espanyoles i l'aliança
gmb els esquerristes peninsulars.
Al mateix temps, si havem de creure "La Veu de CataluLsa", la causa catalana té també grane simpaties entre els més
selattes grups de les dretes espanyoles. L'órgan regionalista ens
S:lió,
parlà dies enrera del discurs de l'ex-ministre manni senyor
qui es declarà gairebé d'acord amb el discurs d'En Gambó a la
Barceloneta. Així mateix ens ha parlat "La Veu" del programa
del fiamant partit social-popular, una de les figures del qual és
smyor Ossorio i Gallardo; aquest partit ha consignat en el
au programa l'autonomia regional. Cal recordar també la recent
Asszmb lea cei'sa reala a Madrid per les joventuts mauristes, on
conclusions favorables a l'autonomia catadalen votados
COnve afegir a aquest quadro dretista In posició regionalista
6els jaumina.
Resulta, dones, que la causa de Catalunya, almenys en el S&,.l
ispecte moderat, té simpaties espanyoles de dreta i d'esquerra.
Segu i nt el mateix criteri, pot dir-se que té simpaties en el centre.
fitarcm el ca g dele reformirtes i del comte da Romanones.
Francament, declarem que si el color d'aquestes simpaties.
me o menys profundes, ha d'orientar l'actitud dels catalans, tetira motius per quedas-nos perplexos. Ea teoría d'En Mareell
Domingo no apareix prou clara. Amb la mateixa lógica, el senyor
Canteó ens podria demanar l'aliança amb els maurins i els socialspowaars i la guerra contra cls lliberals i avançats espanyols.
Es cert que en produir-se alguns fets transcendentals de la
política catalana—Solidaritat, Assernblea de parlamcntaris, moment per l'autonomia—hi prengueren part alguns sectors de les
equerres espanyoles. Peró oblida En Domingo que en tots aquests
moviments hi prengueren part així mateix alguns sectors o algutes personalitats del centre i de la dreta. No havem oblidat el
pasar important d'En Salmeron dins la Solidaritat catalana, ni
trapos havem oblidat que el gloriós cabdill republic à fou abandonat aleshores per la gran majoria dels seus correligionaria catalina i espanyols. Perú és igualment cert que bornes tant de dreta
om En Väzquez Mella contribuiren a aquell moviment. En l'AsintbIea de parlamentaris hi intervingueren, ultra els reformista avui monàrquics, hornea dels partits dinàstics espanyols; i
'la lluita per l'Estatut de l'autonomia hi intervingueren alguns
!tatas dels partits dinàstics catalans. Es possible, dones, donar
s' argument d'En Marceli Domingo l'aplicació que millor con, des del punt de mira de la drata, de l'esquerra o del mig.
Quedem molt agraits de les simpaties—generalment parcials
fradicionades—de diversos segments polítics espanyols davant
reivindicacions de Catalunya. No creiem, peró, que aquestes
apaties hagin ee servir-nos de criteri per orientar la política
Utienal. En principi, no neguem la possibilitat d'una aliança o
ene entesa que en determinats moments poguéssim pactar ara
;I:ests o aquells segments de la política hispànica. Aixó són evenMatitats que no estaria be de fixar i limitar per endavant. En tot
tales possibles enteses o aliances no haurien d'ésser mai a base
le o renúncia a una part de les nostres reivindicacions.
D'altra banda, convé remarcar un estrena' fenomen. Els uns
aleen que les esquerres espanyoles estan ben disposades. Dinen
un s altres que estan ben ellposades les dretes. Gairebé tothom ens
tima o voldria estimar-nos. Mentrestant, els moderats del catada
' ame no aconsegueixen ni una minora parcial, ni poden detutar tots els cops anticatalans. Pensant, pensant, potser trobaríem
Ile els politice espanyols ens fan festes quan són lluny del Po1 que ens obliden tan hort punt governen. Ve't así un sistema
Amor 'que ens deixa una mica freds.

Converses filo-

TALLERS D'IMPREMTA
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PROBLEMES DE CATALUNYA

La questió d'Irlanda

L'ENDEMÀ DE LES FESTES COSGRAVE A
Catalunya foren aproximadament
El senyor Camba pregunta, al- les següents:
Belgica...... 30.000 Km.2
trament: "Creieu que un país de
Holanda
• 34.000
tres milions d'habitante pot fer
Suïssa
41.000
gane coses?" Entenera-nos resDinamarca
43.000
pecte delle mots "grana coses".
Catalunya,
Si "grans coses" vol dir formar
aart del grup da potencies direc- Anda i Mallorca. 60.000
I la població d'algunes petites
tor de la paladea mundial, és indubtable que un pais de tres mi- nacions incle-Pendents comparades
lions d'habitant no pot fer amb la de Catalunya (segons el
"gran coses". La direeció del men darrer cens, que evidentment (lela porten avui grups de potencies ne per Catalunya nombres aloa
cadascuna de les gneis té una inferiors als reals)
Noruega
base de població desproporciona2,7 milions
Dinamarca
dament superior. Pera, es qua
3,3
Suïssa
Espanya elle ofereix aquestes
3,9
3,9
Suecia
5,9
"grane coses"? I es que, en el
Portugal.......
5,9
ese que en el futur ens les ofeHolanda
6,8
ría, Catalunya hi guanyaria quelBèlgica
7,6
com? Espanya, amb les repúbliCatalunya a m b
quas americanes de @lengua esValencia
i
Mallorca
4,4 1panyola, pot constituir una l'urea
internacional. La base de pellaEn tractar de la viabilitatide la
ció hi es. Manquen, perla, lobee Catalunya independent, sempre
les altres condicione. Manea un s'ha d'examinar al costat de la
niesenrolllament politic i econòmic suficient, manca la necassä-

que comprengués només la Catalunya chtl Principat, la que comprengues tots ele paisos de Mengua catalana que estan lintre l'Es-

LONDRES
El cap del Govern islandés,
Cosgrave, acaba de fer un viatge
a Londres, el qual ha estat ola,
jacte de comentarle apassionats.
Ha coincidtt aquest viatge amb
un nou ofelement d'àmplia amnisa
tia als rebeas irlandesos. L'ina
tent de pau ha fracassat, cona els
anteriors. Slan acollit all perdé
alguna grups d'insurgents; pené
la rendició en massa no s'ha reaa
litzat. I hi ha qui ha volgut supo-s
sar que Cosgrave ha anat a Lona
dres per demanar que el Govern
angles Ii faciliti tropes que re -e'
forcin els contingents governaa
mentals en Iluita contra els re-a
publicaras intransigente.
S'aquesta versió fos cesta,
Cosgrave i els seus companys de."'
Govern quedarien abselutarnent.
desqualificats com a patriottes.
No hi ha compatibilitat possiblei
entre la causa nacional i la de-e
manda d'intervenció armada teta'
pracisament a l'Estat que fins fa
poc ha exercit la dominació i qua
encara no ha renunciat del tot.
ele Iligams politice. Una viciarla'
sobre els rebele, aconseguida aun&
la cooperad() de l'exèrcit britas
nic, seria per al Govern de
blin una terrible dsrrota moral,
i a mes una deshonra des del
punt de mira patriòtic.
Nosaltres tenim per naciona,
listes sincere i per patriotes aba
negats als irlandesos que, seguint el parar d'Artur Griffith I
Miguel Collins, accepten el traca
tat anglo-irlandés de Londres. Si
fos veritat que haguessin fet
gestione per obtenir l'auxili mi,
litar d'Anglaterra contra els va-,
desistes, rectificariem la nostra
opinió. Abans de damanar o d'ada
metre aquest auxili, el Govern de
Dublin i els seus partidaria haua
rien de resignar-se a la victoria
dels republicans dins Irlanda 1 a
la subsegüent nova guerra amb
la Gran Bretanya.
Ha aloa però, rotundament
desmentida la suposada demanda
de Cosgrave. S'ha esvait trama
bient misterias que voltà el viat -4
ge en els primers moments, i ara
s'assegura que el cap del Govern
irlandés ha anat a la capital ana
glesa a fi da liquidar diverses
qüestiones financieres relatives
al traspàs de poders de l'Estat
angles a l'Estat Iliure d'Irlanda.
Informacions fidedignes i cine
cumstäncies importante indiquen
que aquesta versió es fa ventable.
Pot sospitar-se, abra no rabee
tant, qua aquestes qüestions fia
nancieres estan relacionades amb
la guerra civil d'Irlanda, la qual
obliga el Govern de Dublin a fer
grane despeses militare. Seria
molí trist que Anglaterra haa
pies de fer-li de banquer.
A. Revira I VIrgill

ria comunitat d'idees, manca el
nivela d 3 cultura. Suposem, que
ja és molt suposar, que un dia tat espanyol. Jo cree que aquest
com per' miracle tot això apare- PS, justament, el cas mes probaver-hi llanta entre els postors, gués i un moviment de solidaritat ble. No desconec que el sentiment
nona ho denoten les importante entusiàstica commogués tots ele da catalanitat a Valencia i Marebaixes obtingudes , hi hagués paises de flengua espanyola i que llorca està poc desenrotllat. Pehagut alguna d'aquelles confabu- aquesta nova força es fes sentir ne pensem primerament que a
lacions entre els contractistes, a all món i demanis un lloc a la re- Valencia i Mallorca corn a Catabase de primes i compensacions,
solució deis problemas politice lunya d'ençà de la renaixença la
que es denen sovint — de raleó m68 transcendentals. Quin paper poca o molla catalanitat que hi
parella al que pasea amb les hi jugaria CaLalunya en tot això? hagi mai no ha disminuit, ans
subhastes judicials i amb sub- Gosaria afirmar ningú que en be sombre ha anat en augment.
bastes de tota mena —, quina aquesta política l'esperit de Ca- EI catalanisme no ha perdut mai
rebaixa hauria obtingut l'erari tatunya portaria la direcció? L'in- una batalla; nosaltras anem de
municipal? Qui hauria surtit belervencionista que ene prometí cara a la Ilum. Cada dia que passi
neficiat amb l'import dels deu, "grane coses" d'una col-labora- guanyarem adoptes a Catalunya
vin-i-dos 1 disset per cent ob- cié amb els paisos de llengua es- i als altres paises catalana. I es
tinguts?
panyola es trobaria sempre aga- que el sentiment patrietic es
Senzillament, els beneficiats fat en el dilema següent: o be quelcom mes fort i mes profund
haurien estat els contractistes, i Espanya serà, com ara, una uni que els individua i que les genela 3iutat hauria pagat les obres tat pollitca, de tercer ordre i ales- raciona. Si avui perdiera un plemolt mes cares.
hol28 no hi ha "grane coses" a biscit compten amb la torea qua
Això vol dir, sense que els re- obtenir, o be Espanya es desvai- ens farà guanyar demà.
gidors hi tinguin directament res nar, i amb el concurs de les alPera, apart d'això, els indifeque veure, car no eón tacnice i tres nacions quo parlen la seva rents a. Valencia i Mallorca (i
dels tècnics s'han de refiar, que /lengua intervindrà en la políti- molesta eón els espanyolistes) no
en alguns casos es 2alculen ca mundial... i aleshores es ab- s'han plantejat mai el problema
massa poc escrupolosament
surd que busquin l'esperit cata- en els seus termes .veritablas, talpresupostos d'obres i serveis. Va la per dirigent. Aleshoras, potser ment corra se'l plantejarien el dia
haver-hi un temps, quan l'Ilisen- algun caleta intervindria en d'or- que es soluciones la independenda municipal esteva tan agobiada ganització de l'Estat i admeto cia de Catatunya. Es repeteix aquí
i l'Al3alde passava engarites per fins i tot la possibilitat que en el matan cas que ja vaig fer obpagar i es cobrava de l'Ajunta- porti la direcció, però, per abole servar en Eartiole anterior. Hinment amb enorme retard, en el cal que s'ilagi introduit falment gil no ha pensat en la indepenqual podia ésser una mida d'ele- en iresperit i en l'ideari espanyol dencia de Catalunya. Talment
mental previsió per evitar que les ene, da fet, de catalä, no en tin- com l'"A B C" diu que ja ens en
subhastes quedessin desertes, el gui res. A un estat aixf potser podem anar quan volguem, sense
calcular folgadament els pressu- ha arribat el comte de Caralt; el adonar-se de l'Espanva qua respostos per compensar, amb la senyor Cambó — i ho die en elotaria després d'aquest acte de
millora del preu, el calvari que gi seu — no ho cree. El senyor generositat, aixi mateix el valenhavfen de pasear ele contractis- Camba pot. ¡caer ministre de la 'ciä indiferent s'estima mes l'Estes per cobrar. Per?, ara que l'Hi- decadencia d'Espanya, no del seu tat espanyol que Catalunya persenda de la eiutat està molt sa- renaixament. En l'esperit del qué compara l'Espanya d'ara amb
nejada i que l'Alcalde — ordena- senyor Combé hi ha un hin ir- .Catalunya i la Cata l lunya sola.
dor deis pagaments mercéi reductible de catalanitat que l'in- Potser un quadro totalment indiespecialment a l'obra de la majo- uttlitzaria totalment per coliche - farent se Ii apareixiria si comparia nacionalista del passat bien- rar en un renaixement espanyol res la Catalunya i l'Espanya posni — eme depurä, augmentant-la de gratis proporcione.
teriors a la nostra independenextraordinàriament, la recaptacia. I si, sobretot, pensés que la
Havem d'abandonar, dones, nos
cié —, pot pagar-ho tot normalquinta pul, dels impostos esment sense trobar-se, com s'ha- allres, catalana, d'aspiració a fer panyols que paga Catalunya es
aten trobat altres antecessors "gratas coses" en el sentit qua repartiria entre la resta delle esde donar a aquesta paseus, amb grane dificultats per acabem
panyols. I es natural que las napagar el sott al personal, no te renta. La nostra extensió terri- cions mes sigues fossin les mes
(un poc mes gran que la
raonable explicad& ni significa torial
carregades amb impostes. I si
ó, en general, de Bélgica, un poc més petita ultra això, hom pensa que el país
bona administraci
que
la
d'Holanda)
da
nostra
poque en les subhastes i concursos
base té, 1 probablement contipuguin fer-se rebaixes tan for- blació per l'estil de la de Norue- nuarà tenint, un convertí especial
ga
o
de
Dinamarca
no
ens
ho
pertes, ja que, com s'ha explicat, en
que Callibera d'augments sobtats
certs casos la seva possibilitat meten Perla digueu-me, sent cap en la imposició, la perspectiva
vergonya
el
ciutadà
danés
o
el
constitueix una merma pels fons
noruec pesque la seva terra no d'una permanencia dintre l'Estat
comunals.
espanyol un cop fora Catalunya,
Ara que per sort de Barcelona interné en Palla política interna- no fora massa agradable per a
en la mateixa mesura qua
està al front deis Serveis Tee- cional
les altres regions catalanes que
nies de l'Ajuntament una persona l'imperi angles? Dinamarca o be tenen una .forta potencialitat ecocompetent i rectIssima i que, Holanda, petisos de poca extensió nómica, pesque corrarien el pegenten menys els inconveniente
vencent els obstacles que l'orga- de no .esser grane potencies que rill de carregar-se la majos part
nització municipal posa a la seva
del que Catalunya deixes de saobra, va endegant tots els serveis Espanya? Hi hauria algú que go- listes.
rree
dir
que
Holanda,
país
petit,
facultatius, es d'esperar que es
Joan Oraseis
posarla una aura especial per evi- està mes intarvinguda econemipolítica que Espanya?
tar els perilla apuntats, arribant cament
Ler,STENI."`,•1123111=PIZZI
Resulta, dones, quo no hi ha
a exigir responsabilitats als facultatius que no posin el degut cap ra6 a priori par suposar la
zel a calcular els pressupostos i situad() d'una Catalunya inde- La
pendent, per motius de territori
les revisions de preus.
i d'extensió inferior a la de l'Espan» actual i que si junt amb
Les autoritats franceses per tal
l'Espanya actual es poguessin un d'assegur a r el control I contrardia realitzar las "grane coses" restar la resistencia alemanya han
somniades — cosa manifestaA SANT JUST DESVERN
ment improbable p . erque, la his- fet públio que a comptar del die
Abans d'ahir, a la tarda, con: era
18 del que som quedara prohibida
(marica, al teatre de Sant Just Desvern tarta ja ha elos, semi*, definii davant d'una tombrosissinta ronrur- tivament el capitel de la inter- totalment l'exportació a 'Interior
Hncia, el nostre compny En Ventura venció activa d'Espanya al mera d'Alemany a . Els belgues han ocuGassol i el doctor Francesc Montanyd, —abre no l'era cap avantatge de pat Dosel I Emmerlck per assed'Esquerra Catalana, dissertaren elo- consideració pel nostre pafs, ans gurar la vigilancia sobre l'exporqüentment sobre els temes "Cultura i ban collocaria definitivament sota la direcció d'un esperit estrany. t a c'é I Importaoló alemanyes,
nacionalisme" i "Obrerisme i nacicmaPer aixb, tant se valdria demanar
Cls turca anuncien un nou ultiL'acte desvalld un firvid entusiasme, l'anefió a una de les potencies
essent calidament aplaudits els oradors. que tenen ja avui asseguraila la màtum, InsIst'nt quo els valxells
possibilitat de far "grane coses". de guerra estrangers abandonin
dors.
Holt mes favorable f ó ra la si- el rort d'Esm i rna dintre un torVERMUT D'IlONOlt
Diumenge que ve, a dos quarts de da- tuació si la independencia no
mini de tres dice.
comprengués solament el prinr... del ~tí, tindrd ¡loe al "Bar Sport
Gracienc" (Torrent de l'011a, 96) un cipat, sinó Valencia Viatelorea.
Va mort a Munich el savl alevermut d'horwr que el "Crup Cauta Aleshores, l'extensió d'algunes
petites nacions independents m a ny doctor rmntgen, desccbrlLa Barricada", dedica a mossèn Bonet,
d'Europa comparadas amb la de aor dele ['algo X.
En Fresseta".

situació a Eurnpl

LA POLITICA

VARIA
LA DECANA DE LES
AVIADORES
Moltes ;nades, en societat, hauren
sentit a parlar de l'aviació. Sempre lti
ha un cavaller que és mostra decida a
remuntar-se pels aires en un aeroplà, a
sempre iii ha una dama que se n'esgärrifa. De vegades, pesó, les senyores
mostren un desig de volar que talment
esborrona.
Un cas, dins d'aquest ordre, ha esdevingut no fa gaire a Mansfield. Un
can commovedor. Madame Sissons, havent complert la important edat de cent
anys, manifestà el desig de volar; fou
complaguda. Va fer tretze voltes en un
bon aeroplà i, en tornar a terca terma, va dir: "No he sentit cap nerviositat."
Ara, aquesta bona senyora ha mort.
Podrä assegurar que es rúnica persona del seu temps que ha volat en aeroplä.
Al cel sia.
L'ARBRE SAGRAT
Mussolini fa un escellent fo stidler de
noticiaris frivots cum aquest q :e anomenem "Varia", i podriem anomenu
de multes altres minores.
Ara ha declarat intangibles les oilveres. No direm que hagi arribat a peu
Intuir que les exporguin d'acord amb
els preceptes de l'olivicultura. No. Na
ha artibat a aquest extrem. la cosa
prohibida Ti- la talla. Durara aquesta
darrers temps els italians tallaven oil.
veres per vendre-n la fusta als denla.
tes.

El motiu potser no ens interessa. El
fet deliciós és que a l'Itàlia d'avui l'olivera esdevingui arbre sagrat com a la
Grecia antiga.
De teta manera, no fa igualment gris
de dir: "l'arbre de Minerva" que "Parbre de Mussoliur.
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FINANCES I COMERÇ
SESSIO DE BORSA
d€1,13 de fcbrer de 1923
Comentar'. — Les sessions d'ablr varen enancar d'interes, fent otitis quelcom
nieS baixos referent als Nords I Ataranta,
repetin ene es crea °porta anar romprona ateuna partida d'aquetxos valors,
pera amb prudencia, puta es creencla, 1
malgrat al poc negocl, de que aquest mea
es veuran cenvis bastant mes alts. als
Els metrops estav,m ternas, respecte
« Duro Fetguera" at nagua molt pon. movinient; I a propósit d'aquest valor voletn
fer una petita advertencia.
Els senyors me es cables d'ntrodulr
valora crespecul3en5 a la nostre pliea,
baurlen de posar cura en la ciaste de ealars que In pernil procunrani que els mateixoß Siguin do veritable importancia 1 de
molt movUnent. I sempre, st pot eSSer un
valor Internacional molt n'altor, per exeMpte eis 'Rio Tinto".
Valses que coalla 100, 150. 200, MI1
accions, cecina que san valúes que no interessaran a l'especulada 1 menys al
acinesia no /raen un moviment segun,
l de moslpez !en valors de temporada
Ments de rata s 1 despres restan complet'espera:tarad
vol de
1
tament Immóvits,
liquidar
Que en qualsevol momeas pugut
o
1:quitarguanyant-hl
la partida. Ja sigui
la amb pardas.
Els valora de restas estaven un poc
mes fluixos; les obligaeions termes.
Els frenes francesos I belenes, queleom mes fluttos seas gran moviment;
erelem que hl pot Inflar molt les restes
de Carnaval. no tima tan sotament, si que
lamba els mer/als estrangers.
BORSI WJM

Tutea

Bala

Alt
eta'ta 69 bo
69'60 69'63

Obertura

6915
69 '3o
E ord
6942
1943
Alicante .
6185
6185
6200
.
Colonials 6309
Maltea 115'7a 116 • 00 11595 116'oo
13S • oo 139'oo
iletropoliter213`oo 139'ao
F. C. atea-n.1:2'5 2 122'75 122'5a 12275

OBLICAGOBB.
Puras t.. Ser, nacionevudes
•
•
LA Ser.
" 3. 4 Ser.
•
•
4 . Ser.
• 1.. Ser.
Es pecies PamplOna

Filmlet Barna.
ataste Medlita
inda/usos 1.. Ser.
50 Ser.
"
Alma Valeacla lanas. 49/0.

62'55
60'25
• 65'15
8325
5050
3925

AdIls.
8. A.
• •

&I.

> •

45'75
57'75
8700
. 6875

• • • ser. A.
• 11,
o
O S . 1»

4875
69'50
s • • a
as te • y
66'es
Preces 1664
5675
•
1873
C. 4 Gral. Tramvies 4 0/0
•
89'35
Ferrocarril! de Catalunya
Compan y ia general ferrols. Catalana 9750
Comprueba Barcelonesa Eleçtricttet 6050
elgües Ce Barcelona 4 0/0
74'75
Catalana Gas 1 Medid. Ser. 1.
"
0/0 86'25
Energia Menee, de Coral..
•• • 0/0
Societat Productora Force! Maulas 6225
Compartyla general Tabaco rilipinee
ACCIONO COMPTAT
Catalana Gas Eiteinacitat
Canal d'Urgell
Espanya Industrie/

os» »ID

Sial. Gral. Teléfono.
• Peninsular litem

Die 12 de rolare:. 1923

DILS

bL
1í,T
Vente Interior 0/0 Y
Extertar 4 as P
" aniele. 4% E
" Aliaste. 5 54 F
Tt. v/. 1 junal 1922 S. A.

s.ß.

P

P

7140
07-05

4 jeuer 1924 S. A.

102'85
»
•
B. 10275
• r
10230
B.
A.
•
lebrel.
4
•
B. 102'20
P
•
114UNTILMENTS I rIPUTACIONs
7900
l'ente n.antelbel E. 1903
Igat
•

•

raes

1760 Ser. A.
1958 Ser, 15
1905 Ser. O
1107 Ser. D

1021

Vente klaampia E.. asas
•
• 1997
•

a

79'00
78'75
7865
9055

1/9

P

•

5.090,000
•
13.000.000
•
tBantoranultat Catalana E.. 1914
E. • 1915
Calza Crean Conmnal
Port Barna. 4 lit.

ebllgs

8200
7910
77'75
72'75
8775

NONELL GERMANS
cuan : VALORS : CUPONS
tiembla del Centre, 16

I

Idem SuIssos, 12010.
, Idem belgues, 3485.
Lliures, 2997.
Ltres, 3080.
Datara, 63 0 75.
Mares, 003 1/2.
Corones, 001.
DORSI HIT

Blanca extra
Corrent

Superfina superior

Bonos tapals. Exposició, e
per 100
Barcelona Tradlon and Llet
7 per 100, 1921,
barca lona TractIon ano 1.1ga

98'75
10050

7 per 100 Preferents,

10700

DENUNCIA PREVENTIVA
En virtud de dennticia presentada a la
Junta Sindical del CoLlegi d'Aaents de
Cansa 1 Borßa I de /a Borsa °retal de
Comerç per la Tresoreria Central d'inemula per la manca deis Mota del Deute
Amortitzable al 5 per 100, emissió
1917, serie 11, nema. 84750, 61 I 63, 1 Serie B núm. 25300, queda impedida provtstonalment sa negociarlo en eumplifbent
1 als d'eles del art. 550 did M'al de Comere,
PREUS DE L'ARGENT

Ideal 950/000, a 147'55.
Idern 935/000, a 14550.
Idem 911/000, a 14250.
Meta 900/000, a 140'10.
litem 800/000, a 12520.
ldem 750/000, a 117'75.
Preus per quilo.

e

*17:

•

corrent
Vagons arribats: Nord, 14.
"
Alacena S.
CEREALS

Campt gt
EE. UU. gtoc
Blat de narro (Plata vell),
nos 3000
Citada Extremadura,
" rett
Oral
Fases Frat
Valencia
Pavone Mancas,
"
Jerez les
Veces de Sevilla
Vera
E g eatOla Sevilla
Mili
Ealranger
•
Comarca

74
63
86
60 1 51
ES a0

Ternas

2025
03
144
36'
45
48
47
58
41
43

Herts

TIlas
Tora aquest3 Vena san Per 100 01.1/10i
j per mere/inerte sobre carro.
Garrofa negro not a
35
Mataf e ra

33

»
Portugal
"Rala
Ibiza
"Mallorca noves

31
24
25 I/O

DESPUI LES
Farines Damero 1
Segones

Terceres
Quartes

29
33
30
1111

PreuS per 633 do es QuI1011.
Rala
Mennt,
17
Segonet
141/2
&gel
15
Vagons arribats: Alacant, 5 d'oral, 2 cte.
•
Nord, 2 d'ordl.

MR011
114
101
151
Bentloch O,
51
ademe,
54
Maltesa
co
Vagaras arribara: Nord, 22 de blat.
Alacant, 46 de blat.
BONGETES
Amonquiline,
05
10,

Coco palo,
nOVea.

1 . r4 t

70
71 1,2

Mallorca

Mallorca.
Pana Valencia

Bane d'Espanya, 588'00.
lamo Ala de la Plata, 24500.
Tabacs, 94500.
Sucrereß preferentS, 7850
Mera tarda-latees, 3800. *
Cedules, 9105.
Nords, 34800.
Frenes, 39'55.

119

Granosa
Sane ndm. 31,
teret
•
•

•
•

1f O

1.

170
1:9
114

y,
y„

_ CATALUNiA
•

Palma

Libres, 2021.
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CANO CE

BAR.CELONA
CENTRAL: Rambla del! Estudia, 4
AGENCIES: Número 1, Crea Concha
Numero 2 ,Sard Andreu, 940, .
Adinero 3, Salmerdn, III,

MANS

BANIQUERS

RAMlit A DELS ES ruou, 13,1 BONSULCES, 1

VALORO, CUPONS, GIRO, CANVI I
BANCA

1

lallgen11111381.119N
Apartad, do Correu,, t 9 1

*VALORS CUPONS - GIRS - CANVI

irecció Telegr&fica
CAT.P..1...ONIAB A !Al
eas••••••

Negociem tots els cupons
eargeztemmaimraaeragrev-

n••nn•••reseisimeme

SOLER 1 TORRA Gr.-%
Banquera

vencirnent primer febrer

1

BITLLETS
Franeesos, 3070 per 100.

mu

9-fflun

••n••••••312W,011•1n41,171n•••nn

Anglesos, 29'80 pessetes.
Italiana, 3010 per 100.
belgues, 3100 per 100.
.11:330.5. 11960 per 100.
Portuguesos 5 • 20 pesselea
almmys, 004 per 100
Austrlaes, 0'01 per 100.
nolandesos, 2'40 vueles.

1'50 iussetea
Noruega, 1'03 pessetes.
lanunarra une peSSole8.
Rumania, 925 per 100.
Estala 111111 5 , 630 pessetes.
cenada, 610 pessetes.
Argentina 228 pessetes.

Suecia,
-.0•2•1

•

1o

11••••n•n••n••••••••••

públic que omple totes les sesions el
El

PATHE
ha

proclamat

=CINEMA

LA D9NA DEL FARAÓ
com

la

millor pellícula dcl món.

%

Dr. CAMUS PUNTAS

Benedicció Apostülicti

La seva afligida esposa donya Marina Canivell, fills Alicia, Antoni, Ferran 1 Cesar,
germana política don Josep Morell, don Ramir, don Ramon 1 don JacInt Canivell, mulos,
nebot 1 parents tata (presenta I absenta) I la raó social "Torrens, Ganivell, Rodríguez
Companyia, de Buenos Aires", en recordar a Hura amics 1 coneguts tan irreparable perdua, eis supliquen el sufragi de Hura oracions a favor del d lfunt I que es dignin concórrer ata solemnes funerals que se celebraran demà, dimeores, t. deis corrents, a dos quarts
d'onze, a Peso/Ostia parroquial de Sant Antoni Abat I Nostra Senyora deis Angela, que en
rebran especial favor.
El dol es ddna per acomladat.
No es convida part
- loularrgent
L'Excm i Rdm. senyor Bisbe de Barcelona s'lla dignat concedir indulgències en la
_forma acostumada.

Sees eetsaaassal-4.9""

Bemba Flore?,
nato, 12,

BORSA DE MADRID
Interior costal, 7115.
Amortazable. 4 per 100, 9100.
litem 5 per 100, 9770
Estertor, arao.

SOLER i TORRA G.

la

(A. C. S.)

.Patea
7

Gran force
Menys

112133:M=22:2M.9229========e—`='=Yarr.Z12.t..w«,,,es

1

Bavent rebut els Auxilis Espirituals i

als 56 anys

PAFtINES

• 1913

gana Reforma
" 1905
110151. 4 Barna Empt/t. 0.000.000 p.

morí el dia 8 dels corrents

Mercat de Llotja

Argent fi en barra,"et 155 pessetes.
7900

n Octavi Canivell i Clusella

244.404444- .iee,"11~t.5g4tieteM2

DIVISES ESTRANGERES
Frasea 3950.

7885
7865

tasa Ser. ti
1592 Ser. B
1911 Ser. E
1915 Ser. P
t913 Ser.
1016 Ser.
1917 Ser. 1)
1918 Ser.
0916 Ser. a
5903 Ser.

"

•

80'65

Palma TAN«
Camas s. Londres, 7000, Ictem Beigica, salo.
Diem Espanya, 95350,
Idem Holanda, 640.
Mur) 'talla 7790.
Idern Nova York, 1619,
Idem Suecia, 42775,
Ideas Salsas, 30376.
litem Noruega, 300.
Mena Berna. 006.
ldem Viena, 002250.
Praga, 4630.
DESPRE8 TANCA
Lllures, 7585 ,
Peasetes, 25350.
Urea, 7790,
Ddlars, 1619.
Franca salmos, 30375.
Mares, 00587
Corones, 2256.
LONDRES — MINO*
Cedules argentines, 40,
Exterior, 75 ,
Franea, 75775.
Nora York, 46858.
Espanya, 2993.
SUISSa, 2494.
Holanda, 11055.
11 2 1 10, 9718.
Suecia, 17675 ,
Portugal, 225.
Argentina, 4325.
MontevIdeo, 4250,
Chile, 3920.
Bulla, 132000.
Copenhague, 24855.
Yokobama, 2081.
Belgica, 8620.
Noruega, 25025,

AMerIce d'ElectricItel„

BIMBA TARDA
'fama
Date
Obertura Alt
TIMOS
Bale
Obertura Alt
69'2o
6900
6 6 2) 6910
rimas
69,3a,
Nora
69'35
6925
69 35
19`zo
69mo
6930
69'oo
Atacante
69'3o
693o
Alumna
3800
35 • 00
35 ito
COlontals
61 75
C acerea 0.35'oa
ti 75
C. nneks 17'ocs 1690 17 . 40 1740 C. Docks 1750
7150
•
'1!elroP01115.139to 139'oo 13895 13675
f. G. Me umP . 12325 12375 1,325 123'75
1i6'25
11635 11035
Aigües
VALORO QUE NO ESTAR INCLOSOS AL
"
BUTLLETI OFICIAL AL PR:12:ENT I Cl
COTITZEN A BORSA

Cotització oficial de la
fcrsa de Barcelona

Dimites, ra de ttorer 1823

urindriet. Ronda Universitat, 14,
principal, dc 3a 5. Económica, de 7 a E.

l • rtieuays, 510 P esse tes-

Chilpes. In 5 &saeteo.
Itrallenys. 055 pessetes.
Pollvians. 155 pessetes.

Peruana, 2000 pessetes.
Paraguayos, 010 pessetes
Japonesas, 275 nessetes.
Argelina, 3820 per 100.
EgIpte. 20'70 pessetes
Filtpines, 975 pesetas:
OR
Alfons, 12100 per 100.
Gases, 12350 per 100.
4 1 5 duros, 12350 per 100.
1 duro, 12350 per 100. •
Isabel, 12750 per 100.
n'anea 19350 per 100.
Lliures, 3100 pessetes.
Datara 640 pessetes.
Cuba, 653 penates.
Mexlea, non 12550 per 100.
Venezuela 102110 per 100.
Naves, 14900 per 109.

(matuteas sobre beneficie a tate aquella industrials que empresain aquesta quantitat de beneficia a minorar i augmentar
el seu utillatge industrial.
En efecte, treguas estadIstiques alema- SOCIETAT ANONIMA "LA PU,
BLICITAT"
La qaestió del próxim Orient amb mo- nyes, de 3 20, 525 fähriques amb un total
de 7.351,173 obrers que existien en 1913,
tiu del tracio de la Conferència de LauD'acord amb el que preveuen
sana i l'ocupada de la canea de la Ruhr queden reduides en 1920 a 300,434 fábri- els estatuts d'aquesta societat,
pele franceses eón dos fets de capital im- fines, amb un total de 6.967,970 obrera, queda -convocada Junta general
portancia per a les finanees mundials, ja O sigui que en 1920 les inchistries en ac- ordinària d'accionistes per al dia
tivitat repreßenten un 927 per cont de
ale sí desgavellades des de la gran guerra.
28 de febrer, a les quatre de la
l raparacions, les de 1913) el nomine crmbrers represen- tarda, a l'estatge social, per proa
En efecte, el problema de co
ta
un
013
per
cena
en
competencia
tracbe
els seriosos problemes dels deutes intercedir a l'aprovació del balanç del
amb 1013. A primer con d'ull s-embla,
aliats, aixf clan el greu problema que refinit exercici i altres afers rfs
presenta l'esllavissatla del more, es eran- dones, que Alemanya ha sofert tambe de glamentaris.
la crisi industrial, encara que ea tan peplIquen seriosament i es complicaran
Els comprovants estaran a dis.d
tila escala que no seuibla haver passat
dateeentuaree les divergéneies surgidos
posició dels senyors accionistell
per les vieissituds d'una guerra i
entre les lodosa anudes.
a partir del dia 25.
Ene trobeni davant de g ueS ilüesaions ne surtit vengada. Perú si el total indusPer assistir a la Junta caldrà
que sembla que no tinguin res que veure trial ha* disminuit quelcom, lii ha eine que els senyors accionistes pres
la una amh Peltre Orient i la Iluhr, pe- cla.s ses d'intlüstries (preeisainent les més sentin el resguard provisional de
ra bu teoria dels vasos comunkants pot importants) que han guanyat considera- les accions.
aplicar-se a les financies. El diner es, pot- blement. lieu's-bo acl: Les entitats miPer acord del C. d'A.—R. Closa,
nores, metaLlOrgiques, de maquinaria i
ser, el factor mes internacionalista de tots
'utillatge, de productes quítales, i d'alis, secre taxi.
1 leo repereussions tinancieres i etetinamicom una osada, s'estenen per tot el gra •ees i sabons han augmentat a ra6
atan, envara que provocant situadons di. d'un protuedi d'ira per cent quant al
nombre d'entitats i d'un nrumeili de 19'50 SOCIETAT TRAMVIA DE BARVersen a eada lloe, per6 alterant la marCELONA, EIXAMPLA I GRACIA
na normal de lobs els afers i de tots els quant al nombre d'obren neupats.
I fixem-nos que aquestes ind0stries stan
mercats; i aval podem pensar que Pata els
La Junta directiva convoca els
les
que
majorment
poden
contribuir
a
la
probletnes int e rnacionals queden rdluits
senyor accionistes a Junta gene4
prosperitat
d'una
nació
i
són
altrament
al problema de les reparaelons, certament
ral ordinäria per al dia 2d del
aquesta es una qiiestia que complica i di- les propulsores duna formidable máqui- corrent, a les onze del matf,
na guerrera. Hi ha més eneasin, La reinte- local de les oficines, Ronda Sant
ficulta la resoluei6 de les' altres i
dels bornes al trehall, degut precrea a cada moment de aoves i mes diffPau, 43, principal.
cils.
1 cisament a la sittraeiö de la sera indasPer assistir a la dita junta 65
tria, s'ha fet a Alemanya fäeilment, gal- indispensable, segons estableix
En tant que el problema de les repara.
'robe
autornátirament,
i
sial ens trobem, l'article 13 dels Estatuts, dip04
cieno no s'ha pogut resoldre i França ha
segons les estatitstiques, que el chomage
ocupat la Rular, en cerca de garanties
sitar, almenys, 25 accions, cin0
afectara
soladent
en
1922
un 14 per dies abans de l'assenyalat per
per salvar la &esas M'unció financiero i
a
eent
del
totRI
de
la
poblacie
itbrera,
usen.
econemice, en tant que Anirlaterra sita
la seva celebració.
tre que a Ealgica sobre un total olirer
qmalat al marro, abandonant a Franca en
Els depäsits d'accions hauran
molt mes reduit, represeatava un 3'S
espera de Vettre venir de esdeveniments,
de fer-se a la Caixa social.
Per cent i a Anglaterra un 1E2 p^r cent.
la nota de N'arara al Gavera ¿'Ancoro
Barcelona, 10 de febrer
Ara ba e , pnaileanient a tole la ronce
provnea una eomplienció al problema do1923.—P. A. de la Junta direcli4
. rielar. que sembla talment una forma de de !a Hube, o aigui a la regi i1 del carliA va, El secretari, P, Haas,
represalia per Eaditud de Elmperi Sri- dal ferro, de Pacer, on ha augmentat 1
tánic, 1 agrieta sembla arenare represälieS\- sIms desenrotllat fortament la indastria
alernanym Ocupada, dones, aquesta retantb4, provocant vendes seriases> de
COMPANYIA BARCELONESA'
frasee, que provoquen una mareada bat. gia pelo francesas, la indastria alemanya
I1YELECTRICITAT
rep un cap mortal, tant mes quant les alxa d'aquesta moneda en relació ami) la
ees regions industrials es techaran malaHiera esterlina.
Es posa a coneixement dels see
cedes de la materia prima ferro 1 carba, nyors posseidors de les obligas
Tinguem en cumple tambe que el problema del praxim Orient no Os un pro- pels ualo productes han d'asser tributa- cions al quatre per cent mese?,
rirs forço s ament de la Ruhr. La (irisa Inblerna
M.`manya, Turquia 1 Rasper aquesta Companyia 191 de
sin no es doisaran pes fäcilment de la duatrial delsarM dones, sentir-se violen. maig de 1907 i 5 de juny de 19"
tament a Alomanya, com s'ha rb: mat sen- que el dia. 28 dels corrents, a dos
tnä mentre subsistirà san el problema de
les repararions, que per a Franca as auni • tir als paisos veneedors. Toreo h., nar n on, quarts d'onze del matf, al domis
que estan atravessant per una agadIsal
un problema de vida o OlOrt mentre que
cili social, Plaça de Catalunya,
erial financiera es fritheren tnn11. 4 FO--ma
per l'Anglaterra fa poyo importäneia
2, davant el notari d'aquesta cius
interessarh molt reas preoenparse del do- ta una seriti g a crisi industrial. Alematiya tat, don Miguel Martí i Buya, se
es trsibava sota el pes de la primera, ha
inini absolut del mar del Nord 1. tina.celebrarà el 10 sorteig per a las
ralee ja sota el pes de la segona, que
del petroli de M'osera.
.mortització de 490 titols de
1 n'entre tantea qüestiona alteren la será alas dura, perquè Ii han pot tala viomissió d'II de maig de 1907, i
normalitat mundial i Eumpti gira ella 11115 lentan/Kit.
15 sorteig per a l'amortització
La manca de catira es &ira ja sentir
envera Pis Estats Units d'Arn¡rire en
de 480 tituls de l'emissió de e
cerca d'una et.obrida per raid de la nació a tetes les regions no ocuparles, fins a de jur.y de 1003.
que paridera titular capitalista, (retuesta l'extrem que cornearen a temor-se les faBarcelona, 12 de febrer de
porta una politice que ene fa, pensar en briques; no en va FAlemanya no ocupa1923. — El director gerent, F4
el mute d'tuluell lord angtél que durant da ahonda diäriament més de eent
Fraser Lawt
molla anys seglal el pelearinatge d'una tonel:Mes de carbó d ola Ralla S . l dura
rol.le e e i 6 de (eres per tenir la seguretat de reeArrer a les compres a Anglaterra?
do trobar-slii pntsent el dio que un tigre Difirilment sera pii s sible, desat el preu
del more d'ami dia I la puja cada regada
O evora/in e! domador.
mes fartrridable de la Ilittra esterlina. Sen•
Davant dr lants eadevrnimenta, les fi.
ISPON IB
matees tiumiliats trontollen fortameat @e tenir en Mande l'eneariment que nirepreseninria per al earb6, al qual
Ilein de tenir en rompte que l'intereanvi
CAMIONS
niosdial de la producido que parta apa- urea Si ha que surnar-hi rds gastos de
fletament. etc., peril aixf i tot Al:maya.
rellat l'interránvi monetari es case/Irisd
midria titilear solament una patita, una
per a la vida i prograte de les asiduos 1
aval ni els centres productora preduel- IneigniHrant part de la indasteia.
França, pero. ha tincad que recti rrer a
Zen el que neeessiten, ni el diner pot tetar Muro el nroviment de eireulaeid. 1 es una mida extrema, perqua es traba en un
moment trägic per a la Itera econoznia
indubtable que l'ocuparla de la Euhr seg.
lee seres fin:tares. Les reparacions erina.
sienta tala dificullats.
Certament quo Itälglea, rtälia, Fran- titueixen per a ella el be or not to So,
ca, pniSOR veneedora, es!nn traveß,ant, peió de no obtenirdes era podrä, rompenattr-ho ainb l'Acopada de la Ruhr o !taudes del fine] de la gnerra
industrial profunda. La reconst :merla de
rä fet un mal neg,oci fianneier? Lraixe
amb bescutant 1 sense
lea regians indnettrials devrestades, la re- i de les rep e rcussions. als ennvis en direm
Graus esistencies de tetes
queleern a la propera crónica.
integraeid deis latinee al treball, els mina
Inos dentem armittulete. Eangment cada
Cesar Piu
les Pec e.,s de rez.anvi de les
vegada creixent de la rimaba-1A fiduciadiles marques
ria snn 111,1MPrIen q/IP nn es reenden
ment ol ràpidament i que per eonseenirA . ANT1CH
['PAYES 1 PiiGGERT S.
ho seis fa inillspenimble elitanir l'import
Negociara tata ole caparle vemalde lea repnrariens, mentre que Alemanys,
Provenca, 110 Tel., 517
ment 1 gener prrialm.
fant per no haver-se crent denles exteRambla del Centre, nürnero O
rnos. com per no l'a yer sofert destrneTeMotts 1 230-1 23 1 A
elan, de cap alean dintre les seves fron"M.su
tereg, ha au g mentat 'en proporcione conaiderablee 1* sera rignesa induatrial, pede carn 1 da
ra quina eriA no repr•senla per a ella la
GELATINA
esllavissrula del mere, que as per a mo ll a
ment poderós per a persones de»
dels seas sdbdits la misèria mas espanQUALITAT SUPERIOR
Iicadas. E. ~Monote, Eienieed
toas!
J.
FabrIcant:
ALERRI
MATARO
lloro, 10.
Alemanya alta premrnpat constantment
d'augmentar la sera rientes, induetrial
amis vistes a dominar nevament eis mor'
Poll I ve:
cato, rine el ;nube d'eneeptaar del paga- D r. m ontafi& dele Hospitals de Parla
nerl. Sant Pau, 28, rincioal
ment deis Impostoll extraordinaria 1 eses.
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A PUBLICITAT

Conterencia d'Eh Rafel Caml CRONI CA DE
palans al Centre de Dependents1 CULTURA
El Socialisme

i el problema de Catalunya

Dimans passat a l'Ateneu de
Diumew ee , a tras quarts do
otae del mata, al Centre de De- Barcelona i al de eladrld es parlä
: enlatas del tomere i de la In- contra Catalunya. El &irrite de
dústria, En Rafel Campalans do- Santa Maria de Ponles
ta la seva anunciada conferencia -Peabra Rebas, 110MaS oposäts, resobre el lema: "El socialisme i pecte al nacionalisme tenen el
mateix esperit. 1 que no es post
j1 problema de Catalunya.
cefoi el company Fibra Ribas
;res chis treballadors".
perquè tenia tant de públic; ca. El local eslava ple de gom
gens, bavent de romandre molla da mil) en tindra mes. Fabra Ribes
prei el conste de Santa Maria de
-geat a peu dret. Ocupava la
dencia la Junta del Centre de Pomes aviat seran els dos única
catalana que no faran dci seu
pmendents.
las meves primeres paraules ofici, i això sempre es un espeedient -- han d'esser tecle nvelt eternice
De Caries Marx i de Vailentl
'una confessió. A la nieva conscien
'ele hi ha el pes, el remordiruent Camp ençà la idea motriu de los
kelniver fet dues interrupcions teories econbrniques han canviat.
;mentre el meu aneto i company Del socialisme, nomes s'aguanta
Areeni Fabra Ribas parlava el di- i s'aguantärä siempre l'ideari de
dels homes i dele po:Marta passat a l'Atenau Barcelord. Em cal sincerar-me. Les Mes, i el de justfcea. Només hem
idees no es vencen amb les er- de perdre del sosialierne ço que
mee, binó amb idees mielors; pe- mira endavant. Per nosaltres.
r?, Guau jo vaig veure anunciada com ho era per Caries Marx, el
una conferencia a Barcelona del marxisine es la illibertat; i encacompany Fabra Ribas Ii vaig de- ra que no llagues existit Caries
nme:ir una controversia. Tenia la Marx serfern sor:alistes i interarete/16in, i encara la tinc, que nacionalistes per justicia.
El naeionalisme s'acaba antb el
les nieves idees eren millors que
les d'ell. En Fabra P.ibas no ac- (terrier pehle que vulgui la Ilibereepee la controversia. Avui veig tat. Són d'una pätria tots els que
qua no la podia acceptar; ell no tenea la voluntat d'esser-ne. Els
‘ ens liaurla pogut etzivar tedes socialistes volem que la Cataluau die; COS2,3. 1 jo hauria per- nya de denle., areb tothora qui
vulgui esser catete, pugui donar
'del el temías.
Deneä de l'any 1910, quan Fa- el seu eruit intel.lectual al món.
'bra 11.bas eslava a la Redaeció Aquesta es la riostra Catalunya.
Des de Jueves a Plexanow,
do! -11unianité' amb el gran Jaures, jo Ii servo una gran admi- passant per tots els socialistes,
raren. Tole doe, pene, hern se- es proclama la Ilibertat deis poptl lloa cansina ben distints, ben bles per poder anar a l'internaoposite; ell pertany a Eastructu- cionalisme.
Cree que la millor contesta que
e ra eees bornes estäties que sei•greaxen els doctrines d'altra i jo es pot fer la conferencia del
company
Fahra Ribas és la frase
,a I velt: uclura dele dinàmics que
que va pronunciar dimarts pase
err: aleu conèixer més coses.
lit ha oradora que comencen de sal un conegut sindicalista: "No
parear fent professió de la seva Iii ha dret!' Jo només Ii volt
erlocheena, i com si prediques-sin mostrar les diferencies d'espera
l'auteittienat d'uas torron9 de nacional entre Espanya i Catalunya.
Xiauoa„diuen que lea seves
Perb, em penso que si li espli1FF as seran exactos que les d'En
Tal o Eta Tal. I el que es raes emes amb idees no m'entendria.
arnb aneedotes.
inst, molta ho compleixen. Els Li contestareun
rei català cnsat
Hi havia
herees qua pensen amb el cervell
la
germana
d'un rei de CasOltra, eón bornes que no pensen arieb
lene. La reina tenia una marcada
E.s socialistes cus parlen amb deferencia amb el fill segon per
darnunt de l'hereu, i el poble, inilevoett; religiosa de
i de la reivindicació dels digital., se n'anà a queixar al rei.
bornes. Als socialistas catalans La reina digné al si:u espós de
misticisine ens enutja i volem bale en haix montee els ciutadans
la Ilibertal de les pätries abans li parlaren: "El me/1 gennä i cunyat vostre, rei de Castella, ja els
9/10 la aluna de classes i que l'internacjonalisme. Els misties La- hauria fet tallar el con a tots",
i el rei ii contestä: "Aquí som a
y en änima de coupletista i avui
,an d bracet amb En Martillas. Catalunya. A fatalunya el darrer
'nido i demä amb el Noi del Su- vasall es gerinä del rei."
Al segle XVI un rei de Castoca. Sant Pau ha dit que callen
beretges, ningd, pecó, ha dit que Ila nomenà una corniisiö -- les
farsants. Tornera a parlar tionnissions sempre han estat una
de s nieves iiiterrupcions al com cosa molt espanyola—perque espany Fabra Elbas. La Fahre Ri- tudies si podien fer devenir nabes s'eacruixia de la doctrina vegables els rius Tajo i ManzareEei lila', de la Riba, que ja sa- nares. 1 els individus de la cornis)net que no és la nostra, perque sita, despres d'haver-ho estudiat,
era Ens citara una contestaren al rei que "essent
pareeraf del gran patrici, i jo no per obra de Déu que els rius
estar de e:rielar-1i: Tajo i Manzanares no fossin naStr, vai s
"Er Carlee Marx deia igual". El vegables, fóra rebel.lar-se contra
taleix Fabra Ribas, en altra oca- l'obra de Deu volent-los-hi fer
eenfessava en un article qua tornar".
Es poden definir els dos nobles
Marx parlant de la guerra
Crinma era imperialista. .era, dient que Espanya es dominadoea, f-r constar que Carlee Marx ra i autoritaria i Catalunya fran.rea mnertalisla. cereant ulla ex- ca i antiautoritäria. 1 si es din
tusa per enganyar-se a all 'tutela que cada català té un rei al nos,
entre tots no en volem cap. Nosaltres no m'ejem en les reces; tan
aquf pugne vaig inespanyol es En Graupera corn En
lire a Fabra Pdhas. Cree en
.rie fe, i 11 volla fer en- Luca de Tena, i en carne lii ha
molts espanyols que són cata:e Ii mancava membria. lans. Si En n'abra 111ba no sent
'va conferencia, el com_ l'opressió, pitjor per ell; es que
libas ens &maya
• crque ernpree.eirn la es un espanyol. que si ell /le•Salmeron deia
parla i la de l'Esta', gues
estat cataiä seria completaEns citava el cas dele
ment separatista, porque Cata• :..15, que molls cops usen
lunya es un pala, d'Europa set..1 .2epatlynia. Perquè,
mes a les Ibais enderreridee d'un
:s? Per vendre mes maEstat arrice; i afegia que -es tearatiar i per parlar amb nle que Catalunya es volg.ues
le pn?
emancipar dTspanya.
la ¡lengua espanyoAjornare la segura port. de la
.a que la francesa.
nieva conferéncia per a un altra
R . :a : oliere per sego- die.
Perú acabare contestant les
lar un perllongat falses afirnineions del company
' de nietic. Calen l'abra Itilms quan dele que con)
, ei a lee idees; a liCS més conseient és Pelarme mis s'ao. Es pelusa l'ami°
Ilunya dial neeionaliate, itiab es
eee ]a llengua ne'is feas. Una torta intelligencia
eni pele me- acosta forrosament al naciona: :eles de la lisme. No bun dit diversos sindi• 111(
culta
que accepten el fet de la
té ea .. aneluds pel e-alistes
Ilibertat deis nobles? Els clu•ers
que no aún nacionalistes. es que
tibra espanyola mai lit no senten la sa y a eselavitud; els
res. Quan
gossiis que van IligaLs darrera
ledueefla bu cerco en els carros tampoc se senten la
franeesus, anglesos, cadena que els esclavitza.
aiemanys. I consti que
Comerme una nova epoca—va
'Le •a amb eatiefaccia; desnacionalismo catalä.
gr iu•
1 i; nt S'eedareriiimet d'Ee
fleneits sien els enernies que ens
Parea
ha arrosb;cgat a nos- han donat tareal
La Itengua i • epanyola é.8
d'esquerra, deixeu els
tala s'oliera i !me:abalea . cum
republicanisnies morts i endarreNe lguie, perb, en la seva única
Obra p9siliva sehl ataca a aeuest rits! Hornes de Galicia, i d'Euz"hi daige` que avui encara es pas- kadi i de tutes les regions cepanyolee, ajudeu-nos. que si vuleu
se.ia per Castella l acta de sang
ritle verautlyst. 1 no cm parleu de ésser catalans lambe os MimeObrers, defenseu el naaulon i Cajal i Ortega i Gaeset, n-cm!
cionalismo per poder esser lateeque aeuests lambe s si jo.
nacionalistes! Catalans, unimAr a sentem la posició deis social SIOS del problema de nos!
Visen la Re/al/Alca social de
. atalen ya. Socialistes i nacionaj
istee c erquen la Ilibertat. Tenint
efl
c ompte qua la nació és una inEl conferenciant fou molt
alvi dualitat collectiva, els sosiaaplaudit i felicitan A fora hi hajistea lama d'esser nacionalistes. via remites parelyj de guardes
Afirm o a Fabra libas que éeeee do seguretat, que tingueren ocaaplica
c. onalista vol"
dir 4 er a"- fila d'apreciar l'ordru que regnä
1111tberat
a la ennidee
.

Ateneu EmPorcianes
Aquesta iantität anuncia per a

data molt propera la celebració
de dues conferencies de l'eminent historiador senyor Josep 111.
Roca, sobre el terna: "La Reina
Sibila de Fortiä". Les esmentades conferencies han despertat
gran l'iteres entre els devota de
la Història hostrada, puix born
diu que el doctor Ruca, al seu notabilíssim treball rectifica cillaris deli tot equivoes que havien
emes alguna erudita tractant d'aquest personatge ampordanes.
Un aolariment
L'Ateneu Empordanès ens ha
trames la aegüent nota:
'Ilevent estat interpretada
equivocadament en alguns nuclis
la manifestació de l'Isern 1 Dalmau, en la sa y a conferencia de
Torroella de Montgrí, de que ele
Jocs Florals de il'Empordit celebrats a La Bisbal assenyalaven
un moment de decadencia, cal
fer el següent aclariment:
A . l'exposar Vestudi critic
les obras que han estat premia.des en els Joes Florals de l'Empordä, integrant-lee dintre l reeviment cultural de Caealuaca, el
server lsern 1 Daenaii d ene mi a
es dolia de no poder assenyalar ni
une eola de les premerdes a La
Binbal oer éSbdll inbe grada; (pe
eumment tenia a esmeetee, 'no
feet amb gust. qua s'hagués endctonat con', a prosista
Jssrp
Pta prou conegen a Mires d'ara,
i que això assenyalava un momime de decadene: i que va
cieeurnstancial. ja que Itireeven
a reeixir L'U Joes Florals de l'Empordà a Torrroea de elontgri. Pene el no haver-hi en un certamen composicions, al jul del conferenciant, de valor absolut, no
cticlou cap censura a ningú, i
mena a la ciutal de La Bisbal
que acaba da donar a -Catalunya
un altissim exemple de civilitat.Associació Protectora de
l'Ensenyança Catalana
L'Assoclaceó Protectora de l'En
senyanea Catalana ha rebut un
donatiu de 70 pessetes del senyor
Josep Calderon de la Barca, amb
destí a la sera obra.
El Consell Directiu de l'Asso(decid Probectora de l'Ensenança
Catalana a proposta de la seva
Saddló de Fumen( ha acordat
publicació d'unes ful .les de propaganda contenini un artieSe original d'En Lluís Benran i Palman
sle si Gomita
A l'objecle de revestir aquesta
actuació de la niäxima autoritat
possible, cl Comitè prega a tots
els ciutadans que vulguin cooperar a la miss:te que sha aseenyalat, que la mformin i l'ass1staixin arnh l'apurtaciú de dades,
projectes, ducuments, etra, que
serveixin a documentar-410 j ui cumatjar els seus propòsits.
Les oficines de secretaria de
l'Emenbrnica (Sant -Sever, 5, principal), recolliran hala la documentació ralali%a a aquesta eampanya.
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PALAU PI DE LA.
GENERALITAT
LA COMISSIO D'EDUCAGIO
GENERAL
A Tarragona, divendres 'anear, din Pl.
donará aun conferancia In l'ere Corominas, parlant de in "teorirt del canvi internacional". Actuada confereacia, pi'
nuera d'un di-le de tres, as erg:taimada
Pe r la Comissiei d'Educada General.
A Malgrat, el dijous, dia 22; tindrä
lloe la clausura del ciele de ennférenrirs
que a la societat "La Barretiaa 1'elute11a" colme* la mateixa Comiesitt. Agitesta contera/ida auirä a canee d En Ventura Gassol, parlant de "El naatre Renaixement : els eläsaics a Catalunya".
A primera del vinent me.s atara, !a
tualeisa Gonaitsiú començarà Ile 'icle de
conferencies a Isleyda, els temes de 1..
quals seran oportunament ananciata.
SERVE1S TEIGNICS D'AGRICULTURA : CULtSET DB DIVELGAGIO A
FIERA
terres dels rebotas de Plera estan, en la sera major part, plantadeele
vinya i olivers, no malcant algun que
Ire camp on es merecen els cereals.
Abundant-li l'olivera arbequina, no tal 'Sir
que els seas olia sdu extraordinäriament
afinats. La collita de vi ve repataida entre vine remes i vins bbri.nts, representant aquesta dafrers lar tres (martes parta
de le eollita total,
roques poblaciona catalanes Igualen a
la de Piera en la seva antigor, pera sisa
no vol dir que sigui 1,101 lila- tablean. Ei
camf de l'antiga poblacia a restaria
anat poblant de modernes construcciona
rimatitaint un rural que Ii dúna tina
entrada de poblada moaerna.
Els pagar." aeguint el movitaent de
sindicas-46 s'han agrupat entera de dites
soaietaM: El Sindicar Arritmia Catillic
del Sant Grist, i la Cooperativa Aci j ela. Aquesta constitueix una cooperativa
de com p ro i la primera hi ha coustruit
lii nach d'oli, al qual els associata aporten les olivas i del cual retiren l'oli despras de l'extrarcib.
El senyor baffle, Lltrts Ealart, raolilas els desigs dels agrieultors, va sol'
licitar de la Mancomunitat un carnet de S
Ilkona es va encerrarar de rerranitznei6
de tata els detalla relatius a la propaganda. Certament va éssser seeundat pie tols
els eiements de la poblacaa, grAü:es a la
qual cosa. la sala de Esetcola. an ea donaven lee lliçons quedara atapaiila de pagasos, frisosos d'esmaltar i d'aprendre. ro.
sein alguns nata., arnh parid d.:wat-1'er
en lamentables omissians.
1.1u1s Ealset; revareni rector
iesssial Josa Roo; ugidors J9sep Vezdaynls. Gabriel Cras, Josep V(1 9 -4, Jaume
Reventas, Jusep Sateristi denme Guisa.
Josep Mata, Juan Valls: eeeretar; :Dome
Ferrer; sastres Joan Serra ,Joan Penetra i Angel Fricara ; mieses i propiitaris Jordi Rabió, Vial.. Jeep Ferrer, Vireas Martí. ['ere GeS, J .,sop Tarrida,
etcétera; presidenta de lee eamentades
societats, anzubruses representaLiona
pageros de Sant Jartnie, Can tiailera. Hadorc. Can fina. Can Calcinen, Can Cayot,
une san lee principals barriales anexes.
le lliv6 d'avié:Mitra. encaren/ida al ?ata
papillas avirultor En Salveaor
lia. fou donada la sala del Cae.fl Sael,"«
naista, i a ells van concaarrer riestreases
pagasea en-te nombre, qae tinama el eavi< ter d'ona ieritable solemnices, prnjectant-se en ells eigenes peameees.
L'orare de les conteréinies los el seraent
21 de gener, dimmentse, eon l'eran ei tt rrerarkeria, pel director del Serreis TerMes d'Agrieultura.
27, 2 5 i 29, disaabt e. (llamear i .201,/ns,
esnreu i avdslties de la viuya. Professor,
Erasnie Maria d'Intleut.
30, dimarts. ametilers. Joan Salara.
21 gener i 1 febrer, diai.rres i dijeus,
eleleiracia del vi, prideasor, Jaume Vas-mitas.
3 fobrer, dissabte, arbres Injiero. Professor, Joan Salam.
4 febrer, diumenge, alimmitacia humana i clausura. Professor, J. Ramtils.
Durant la set-mana es Tema prfae:imes
de laboratori, ni caerme de l'enginyer agilcola En Linfa Guitart i de l'opetedar En
Salvador Deneit.

A l'InsLitut de Cultura I
Biblioteca Popular da • la
Dona
Diumonge, a la tarda, dona una
festa a ea qual assistiren inembroces i distingides famftes, tut
el professorat de i la
rnajoria d'associades.
Obri Pacte ol senyor Lluís Masriera amb un (iiSldlICS desenrotIlant el tema "Teatre familiar",
mpresentant-se seguidament una
comedia colmen en dos actes, original del matera senyor Masriera. Els aficionats intèrprets ele
l'obra com els artistes que interpretaren la pan musical, foren
misa aplaudits junt arnb l'autor
iMIBIMn11n1113/0.9
de l'obra, el qual després les(
una composieiú titulada "Ballet
CCIIFERENCiA
deis compliments", inspirada en
una gavota de Lully. La interpre,
tar:6 escénica daquesta composicid anà a cäerec de quatre pare\
lles que executaren els ballets
amb molla gentilesa.
regidor de la ciutat, a
La (esta acabä amb una visió
quatracentilda, Retaule de la L'Atzneu AteonomIsta del
Flor", interpretada per tots els
rcte 1"11
que havien pres pan a les ubres
anteriors, La ílistingitia concurCavador,
4,
pl.
(I t taea de S. Jaele
rencia celebrà el bon gust i ericen del senyor Masriera 1 deis
flACIOSIALISMI:
1 ELS PARseus excellents coNaboradors, "FI..
premiant Ilurs performanees amb TITS PCL1T1CS A L'AJUNTAlittENT DE OKYizzi.513NA"
vius i unànimes aplaudiment bona part dels quals eren dedicas Dijoes trinen, die 15
a la infatigable .directora de la
A las deu del vespre
cultural i popular institució,
senyora Francesca Bonnemateon,
vidua de Verdaguer i
i publicat a "La Veu de CataMoya", fer un cartel-1 de propaganda per llançar-lo aprofitant
el perfode electoral, enviar a las
Comissions delegades una circuDELS AUTOMNIBUS
lar demanant la intensifleació de
Sr. Director:
la seva acció i celebrar actea de
Desitjaria saber (Mías motius lii ha
propaganda a Santa Coloma de
que privin a la Companyia d'Auremnie
Gramanet i a Vilanova i Geltrú, bus
d'anunciar al eblic rus ala Matee
i a proposta de-la seva Secció Edii els terrinenels de
torial la publicació d'unes falles els punts de parada
de materia eacolar, encarregar trajecte.
Tal con va. sentida discreció dels crinals senyors Ricard Duran 1 Alsiductors el parar en un lloc o altre. O bé:
na i Ramon Tobella la impressió
que lii ha !loes dcsignata per la
de la biografia d'En Jaume I el ¿Ea
En aquest cas cal que aquesConqueridor, i les Ciencias Na- Direcció? saber públicament, pida que
turals aplicades a la llar, i ac- ta ho faci
trista gricia l'esperar-se un temes i
ceptar els originals de la Geo- és
quan arriba el cotice, trabar -se que ha
grafia General i Universal i Arit- estat perdut el d'esperar-se, parqué un
mética i Geometria, de Tornés
equivocat datas quants nt.tres.
Muerte i ¡luís G. Cagtellä, resA. MIllä de la Sorra
pectivarnent,
•
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El lector

diu...

A

l'entorn de l'Exposiéió
del Moble
—...«n •• • • ••n—

- V
Una de les secciona de l'Expoaleló que cornentem, mea simpatice i àdhuc mes necessària, social i artisticament parlant, es
sena dubte la batejada amb el
nom de la "Gasa Humil".
Potser aquest Mol no escaigui bou be a l'idea dels organite.
¿adore, ja que una casa pot asee
mol!, etionämica i r.o tenir res
d'humil i al revés; de lotes maneres, si np hern encertat a ',robar ben be la paraula, cree que
tothom está d'acord admetre que..
del que es tracia es d'uns amoblaments confeccionats amb el
menor cost possible, tractats,
pene, anida el mejor bon gust, sobrietat i sentit pràcticFou sobre aquest tema que el,
nostre estimat amic En Jaume
Marco donà, a última de ‚gener
passat, una conferencia a
teneu Barcelonf, que es
que nosaltres sapiguem, que s'ha
dit en palie per orientar els industrials que vulguin prendre-hi
pan.
El senyor Mareo dividia en
dares parts el problema de l'habitació popular, les quals natural'sien( es completen: Primer. Estructuraeió de la casa. Segon. El
seu amoblament. La disposició
corrcnt actual de les cases de lloguer, i moltes de les que no ho
eón, reparteix la planta en diferente cambres i recarnbrons ine:n.11s que no cbeeixen sine a prejudicis i mitínes heretades. Miflor que no dissipar el poc espai
concedit a la casa ectonbmiza en
salons i robadora innecessäris,
seria l'aprofitar el lloc per a fer
una gran "sala d'estar" on pingues desenrotllar-se còmodament
teta la vida resolana. a mes d'una
dormitoris prou grans i ventelats.
Aquest es el bon sentit de la
casa anglesa i alemanya per a
obrera i de la que tant partit
n'han arribat a treure. 131 mal
crònic, en la planta de les cases
eitades, As degut, en part, a les
disposieions de les parcellee llargarudes, .qua no dónan lloc a
combinacions präetiques cona las
anomenades. Caldria posar en
alee una atenció gran per part
de, qui poi i ha de preocuparsen. Es clan que es dificil, sí ro
impossible, extirpar l'especulacd del terreny, pere, si els mateixos pams quadrets entren en
una planta de 9 per 4 medres
quadrats, per exemple, com
una de per G metres quadrats,
nerque ami) un xic de bona voluntad no és possible remeiarho? Aquest sistema establert
parcellas fa que es donin, ordinariament, la mateixa disposició
a la casa del ric que a la del pebre, amb rúnica diferència que
a la primera. les habitacions FAn
mes graos i a la segona mes esquifides. Aixb sol ja delata una
rutina i una manca absoluta del
sentiL de la realitat- A la casa
modesta cal eliminar tot ¡'arcesson i i tot l'inútil i anar de dret a
la part präetica i higieniea; sols
alai pot fer - se una estada agradable que obeeixi a les necessitats dels que han d'habitar-la.
Respecte er mobiliari, trobern
la mateixa absencia de sentit comú i, en lloc de senzillesa, i discreció, ens surten al pas arreu
falses riqueses i xorques pretensions . Les botigues han industrialitzat aquests mobles amb
tanta desaprensió que han inondat les liara (Ameres de un mal
gust deplorable . Quant nailio no
fiera una decoració a base de bigues, enlloc dele guixots impossibles, parts emblancades o pintades al tremp, rajols hidräuli-s
asirse dibuixos enigmàtics que
atormentin l'esperit, un senzill
respatller de saca pintada amb
Historia divisoris de fusta vernissada... 1 a dintre, collocar-Iii
un arman o buffet sense pretensions de fusta natural o bi pintada, un•a tanta simple rectangular, aten) coberta de tela ordinäria rihetejada, i per completar
nintimitat unes cortinos do tela
estampada i uns plats o gravats
serial:1s a les parets!
FiNd 3QIII el criteri del senyor
Mareo. aire nosaltres comparten!
en absolut. Liapirat en aquest
inateix sentir el Foment de les
Arta eDeorativ e s ha Ileneat entre
efe seus associats unes bases de
Coneure per a (Mente els prejee,tes d'unes lialtitacions amb les
guata prendre part a Peltre Concurs . antinciat pel Comile ceceartiu de l'Expoalció i en el qual es
coneedeixen ir-Jipo:42rib promis.
Creiem en l'entusiasme i valer ele
la gent del Foment, 1 is d'esperar
que es presentaran enajenes dignes d'esser executats. eorn lambe
is de creure 0110 sortiran d'Ares
Sectors enItisinetes ene aportaran Ilurs talents per a la resolu •
ció de l'embelliment de la "Creen

Peda ens rosega un dubte
que entela ele nostres entueiasmes 1 es el de si aquests 15;
foros desinteressats pro la "Casa l'unir!" es veuren traduits en
un exil, st podran aseer adaplats
a la realilat. Agrade.ran, en priiner boa a la gent senzilla a que
van dirigils? ES que fine Ud'

s'han proveit de males en eld'
magatzems o botigues
ques esteran en condiciona, de fer
una virada en rodó i pel mirada
d'uns mesos d'Exposició adquirir
aquests mobles i ordenar la casa
segons les normes noves?
Si examinem fredament les
causes perque la gent de pocs
recursos compra els mobles de
manufactura, fabricats a gran sé-'
rica, trobarem que, ultra llur ecoT'orilla, te per llur falsa aparien-'
eje que els atraucn; !a ,gent es
paga mis d'una riquesa i sumptuositat ficticies, que de la be,
nesa del materiale, i una sons-'
trucci6 sblida• Són els fdelzoa
dels plomalls i orines de les tribus que es troben en les capes
d'escassa cultura. El vestit Ilameant i el moble "bazar" es com..,
Meten. Mal que la cultura es filer
tra encara que sigui per una es-,
cletxa a casa de l'obrer (com a
casa del senyor), hi entren a l'enserns la discreció que ja es un
principi deichen gust, i be pot
dir-se el sentit
Nosaltres considerem, per tarife
un problema d'educació aquest
de l'amoblament humil, aparellat,
naturalment, amb l'economia.
L'educació els farä estimar les
formes senzilles i modestes i
aborrir les exhibicions vanitoses
del falsos estils. El problema
econòmic ha de resbldre'l
quina; un moble mecänic pot o
ha d'ésser bell sempre que hi
hagi un borne de gust i d'ideals
per entremig. Cal dignificar el
moble de remesa. Potser aixb
na el mis immediat i el de resul,
tato mes positius per a la gene-.
nació actual. L'intervenir les mea
nufactures establertes on es proa
velexen la gent de pocs mitjans
econòmics. El restant cal infilSrar-ho a les escotes, cal propae
gar-ho ' en revistes, crear un Patronat, com reclamava el senyor
Mareo en la conferencia alludida.
Tot aixb, que és canviar tot
un sistema, regirar tota una
idealitat, per dir-ho aixi, es un
altre dels aspectes que planteja
aquesta Exposició. Celebrar el
"Concurs" de la 'Casa Humil" i
deixar-ho liquidat un cop plee
gada aquesta, fiara haver 0M-I
plert solament un número mes
del programa. _La tasca dificil
vindrà després per impulsar-ho,
per fer que aquests interiors
s'imposin a les classes modostes; per això no n'hi ha prou amb
els enlates, calen arquitectes,
economistes, sociòlegs; cal, en fi,
molt bona disposició i una gran
dosi de bona voluntat per poder convencer que una modesta
cadira de boga, senzilla, pele) ben
proporcionada, está mis be, artistica i pràcticament parlant,
que no una altra d'estil terturat
amb seient de pegamoix i tetxes,
de llauna...
Antonl Badrtnes

Crónica Social
ELECCIONS DE VOCALS
OBRERS
Per a tractar de les Fi:mimes elecciones de vocals obrers per a la Junta
local de Ilumine de Reformes Socials,
la Societat de Professions i Oficis diversos ha convocat als seas associats a
l'assemblea general extraordinaria que
se celebrara demà, dirnbcres, dia 14, al
seu estatge nodal, Sant Simplici, 6,

principal.
ELS PATRONS FORNERS

Una comissió de pausas forners va visitar ahir al mati el governador civil
per a queixar-se de les conmines que,
segons els visitants, exerceix en el Rata
un determinat Sindicat.
UNA VAGA
Per no hacer estat ateses les peticiona
de millares que tenle!' formulades, ahir
al metí van declarar-se en vaga els
obrers pertanyents a les brigades de la
•
Casa Mir6 i Trepat.

Els vaguistes, que' són uns tres.
ccnts, claven ocupats a ks obres del
nou camp del Club Deportiu Espanyol
i en el canvi de eles dtls tramvies a la
Gran Via Diagonal i al cerner de Mais-

taller.
Les autoritats han adapta! algunes
precaucions als llocs esmentats, per tal
d'evitar incidents.

PER L'INDULT D'EN VERDA- •
GUER
El Club Escocés CorporaciA Cultural
i Filantrópica ha capean el següent telegrama:
"ExceLlentissim senyor ministre de la
Guerra.—Madrid.

El Club Escoces Curporacie Cultural
i Filantrópica s'adhereix a la humanitaria campanya, sal licitant justicia nevia
dicatbria de l'honorabilitat dc Luis Verdaguer.

AL FOTOGRAES
• El Sindicar Lliu se Professional d'Arts

Grafiques (Sccciia Fotagrafs) fa avinent
a Ilurs asssciats cate el Dimacres de
Cendra es testa, per acurd de la comissié mixta, segons les bases viramcks
totes dues parto.

DARALLA
Per qüestioes del treballa diemerge
es barallaren Rani-)11 Piques, da catamala %al l í huye, i Angel Niilagritsaa, de
tren% mal.
El Piques resale ami) tina f.erida penetrant a la reg'.6 'occiaiial i usa altra
al pómul.
:Tots dos treta:alee a la fábrica de mixits del senyor Francesc Vas.
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L'OCUPACIO PE LA RUHR

Diumenge

,

sera prhibidaI joitaó datInercaderie5 .1Eis turcs anuncien un notrultinlätum referent al tali
.,cament dels ports
_ ha l'Alemanya no ocup

Les sentències del Consell de Guerra.francés
'valors.n.alemanys
BELGICA I FRANÇA NO DEIXEN
EXPORTAR CAP :: ALEMANYA
'NO OCUPARA ELS PRODUCTES
METAL LURGICS
París, 12.-Els Governs francés i belga han Inurat als representases d'Alemanya la nota seguent: "En vista de
les ordres donades pel Govern alemany
als seus funcionaris a la Conca de la
' Ruhr i dels disturbis dc tota mena que
el Govern intensa suscitar, els Geverns
lselga i trances han decidit no deixar
* exportar cap a rAletnanya no ocupada,
'des del dia 1.2 de febrer, els productes
hinetal.lúrgics fabricats en els territoris
ocepats."-Radio.

E3 PROHIBEIX L'EXPORTACIO
DE MERCADERIES A L'ALEMANYA NO OCUPADA
Dusseldor, 12.-Per tal d'assegurar el
control i prendre mesures contra la resistencia dels alernanys, les autoritats
franceses han publicas una proclama,
comunicant que a comptar del da 18
del corrent, quedarà prohibida tota ex. portació de mercaderies a l'Aleinenya
no ocupada. Aquesta prohibició sera absoluta respecte a l'exportació de materies colorants, Ilevors i adobs. Les de'
Inés mercaderies podran ésser exceptuades en determinats castos i mitjançant
un permis d'exportació.-Rodio.
EL PERQUE ES PROHIBEIX L'EX
PORTACIO DE PRODUCTES

METALLURGICS
s París, I2.-Les notes franco-belga notificant al Govern alemany la prohibició
d'importar a Alemanya productes metallúrgies de la regió de la Ruhr, estan
motivades per les ordres donades pel
Govern del Reich als funcionaris de la
zona ocupada i pels disturbis de tota
mena que tracta de provocar-Hayas.

ELS FRANCESOS S'INCAUTEll
DELS FeNs QUE SERVIEN PER
ALIMENTAR LES VAGUES
Dusseldorf, 1 2.-La situació ha can•yiat. Pot dir-se que la resistencia so: Istment s'acusa als funcionaris i als
minaires sostinguts amb fonds alemanys.
La resposta dels francesos ha estat incautar-se dels fonds que servicn per
alimentar les vagues. Recentment slan
incautas en el Banc de Descomptes de
Magúncia d'una suma de 6o milions de
mares destinada als vaguistes ferroviaris. En altres localitats han estat incau,tades altres sumes menys importants.
1 Les indemnitzacions extraordinàries
>nades als funcionaris en vaga, provoquen en els elements obrers gran; pro' testes. A Dusseldorf els tranviaris efectuaren dissabte una vaga de protesta
de dues hores.-Radio.
MES INCAUTACIONS DE MINES
, 39 FABRIQUES PARADES
Coblenza, 12. - A Magemcia

Saben efectuat tretze detencions,
entre elles la del director del
Barre de Descomptes, per trametre diner als vaguistes. En un
Banc de Treberis els francesos
.s'han incautat de 200 milions
'mares depositats com a bestretes als vaguisaes.
( Ha 3essat e. .reball a 30 fabri',ques textils de Barmen i Enserf feld, situades prop de la Ruhr i a
, zona no ocupada, aL causa es la
manca de carbó . - Radio.

Al director de Duanes Niemana

Consell de Finances Neuenburg, de Zell-sur-Mosselle, a un
any de presó per negar-se a -ensenyar llurs Ilibres de comptabilitat a les autoritats franceses.
Al doctor Sehroeder, fiscal en
el procés contra Tyssen, a un mes
de presea per paraules ofensivea
per al Consell de Guerra francess•
A tres anys de presa a un ujier
per haver pegat a un inspector de
policia flamees.
I a un obrer a dos mesos
presó per la seva actitud hostil
als franceses.
El Corisell de Guerra francés
de Coblenza ha condemnat a dos
pastors protestants a multes de
10.000 i 20.000 trames respectivament per haver incitat al poHe a la revolta en (Ilurs prediques . - Radio
i al

FIS TRANSPORTS : L'EVA.SIO
DE CAPITALS : : INCAUTACIO
DE VALORS I IMPORTANTS
QUANTITATS
París: • 11. - Els ministres
franedsos i belgues, en els curs
de les converses que tingueren
loe a Bruselles i a París, examinaren detingudament els detalls
relatius a l'organització i fune:enamora dels transports a la
Ruhur.

Es traetava d'establir una tram'Osa normal de carbons als paises aliats. i aquesta delicada organització es troba actualment
ea lit za da.
Els vagons allistats a les estacions particulars de les explotacions mineres foren reunits i
agrupats a les estacions, constituint-se amb ells combois hornogeni• s de carbta o de CO2. Els remoleadors abandonats per Ilurs
tripulacions, foren rearrnals, i les
xalanes agupades en comboi.
Els ministres aliats aproaaren
el programa de les disposicions
adoptados pel general Payot, el
qual, disposant d'un nou contingent de ferroviaris voluntario,
podrà intensificar molt aviat el
trällee.
LE decisia deis Governs francas i belga prohibint l'entrada a
la Ruhr dels ministrea alemanys,
no implica l'obligaició de tenir
passaport per aentrar a zona d'o3upació, puix això seria materialment impossible; pera els ministres que poguessin penetrar
en ella seran reconduits
dialament a Alemanya.
Les autoritats s'han apoderat
d'un tren, en el qual hi havia quatre caixes blindados contenint valore de Borsa, expesos per -un
Banc d'Hamburg, destinades a
America.
Aixb confirma l'organització
de re y :Isla ele. capitals alemanys
a l'estranger.
Les autoritats allades s'han fet
càrrec igualment de seixanta un
minó de mares dirigits a unBanc
dc Magüncia desalmas a afavorir i fomentar les vagues.- Havas•

LES SENTENCIES DEL. CONSELL DE GUERRA FRANCES

sessió de

, convorateria
Es reurteix la sessió de segona
a les sis i cinc mi-

DESPATX OFICIAL
1.

Ofiói de l'excellentfssim

senyor Alcalde demanant permis
a absentar-se.
2. Ofici de l'Alcaldia; "En
compliment del que es disposa a
• l'extrem Hu y e de record de 6 de
novernbre de 1918, Une l'honor de
comunicar a V. E., pel sen correa: ment la relació (d'alimento del I
• al O) dels assumptes compresos
• en l'esmerdat acord consistorial
que foren informats per la Cornissió 4e Govern en Junta del 8
del mes que sorra els quals han
estat aprovats per aquesta Alcaldia".
3 . Eleceid del senyor tinent
d'alcalde quart. Despees d'haver
cedit el senyor MayneS la presidencia al senyor Finja, s'anit a
votació secreta per Pelechó, Resultä elegit tinent d'alcalde quart
• atril) caräcter definan', el senyor
1 Tusell, per 21 vota contra 10 en
!blanc.
per

son.

El senyor Viza se solidaritza
amb les manifestacions dels senyors Santarnaria i Maynes . El
senyor Quirós demana que es repartexi immediatament les regles
complementàries del pressupost
amb el fi que no hi hagin equivocacions. Els senyors Santamaría
s'hi adhereix.
El senyor Maynas din que en
soncedirese el treball intensiu als
empleats es creta es trehallaria
mes i no ha Mal. aixf. Ara, amb
el treball 4am-isba hom té mas
temps 1 cobra el metete sou, la
qual cosa significa un augment
de son. Sempre que oalgui, els
empleats entran a treballar a les
tardes, i els que tun vulgnin o no

1

LLOYD GEORGE VOL QUE
FRANCA RESTI SOLA EN LAVENTURA DE LA RUHR
Londres, 12.-Lloyd George ha declarat que intervendrá ala debats de la rambra i que domanará al Govern que se
sepanl de. Prensa, per tal que aqaesta
resti neta en l'aventura de la Ruhr.Radio.

ELSSENYORS JASPAR I THEUN1S SATISFETS DELE ACORDS
FRANCO-BELGUES
Brusaelles 12.-Ahir celebraren una
detinguda conferencia els senyors isspar
i Theunis, declarant-se futimament satisfets dels acords franeo-belgues.
A la tanta Ii fou donada una nota a
l'Enearregat tie negocia d'Alemanya note
ficant la prohibirle diereis dels ministres alemanys a la regló de la Ruhr.llaves.
UN ALT PERSONATGE ANGLES
COMPLICAT EN UN GREU AFER
Londres 12.-La Premsa d'aquesta capital publica sota tota (lasse de reeerves, la noticia que els tribunals nietela instrueixen un mocea en el qual altareix complicada, segons el "Reynols
News Papen", una personalitat politice
de gran relleu.
Sembla que al dit personatge se ti la
fer la prometença de Iliurar-li
Ilhirgs ceterlineaPer convèncer al (-l'oyera
britänie que hacia d'apelar les pretensions
alemanyes en la tifi estia de l'Alta Sile.
sia.
'Eamhé sentida que catan complicarles
e n ae ueetes maquinacions abres PersonaHilas caracteritzatles d'Anglaterra. algainrs de les quals han intentat inatilment.
ofegar l'assumpte i arranjar-lo amistosa- a -(
ment.-I Iavn s.

DESMENTINT UNA itiwonmac10

Dusseldorff, 11.-Estä naneada en abselut de fonament la informació publicada per un perióelic comunista, segons la
qual slavia sollevat, negant-se, a :garuar, un esquadró
cavalleria francos.
Es igualineut falo per complot que ¿la
soldaba francesos hada fracturat el eraui
a un rneeänie, en Asee tholugut un tren
de carbó entre Wanne i fleme.
L'aztica (sosa corta es que force meriendes requises ea aquesta regió, pene els
ineidents per aquista causa originats, no
tinguen-n, ni mott menys, el trästie caire
que assenyalen els periódica alemanya.
Només force detinguts dos empleats:
un per realitzar netes sl sabotatte, i
altre per injúries a l'exenite-Ilavae.

l'Ajuntament
SOCIO

nuts, presidida per l'Alcalde accidental senyor Maynés.
Di han poca regidora, arribant
eis anees de mita en mira.
Es Heme lacte de la sessió
anterior, que es aprovada, i
Irassa al

¡Ame-

per secretaria on se'ls doscomp,tarä una part del sou, i aquestes
mirrives serviran per a extraordi-

El senyor ,Santamaria protesta
d'un anide publicat en un diari
local, en el qual s'ataca a la minoria radical per la seva ahitud
en els pressupostos aprovats a la
sessió passada. Ea constar que
els pressupostos són obra de tots
els sectors potajes del Consistole.
El senyor Maynes dóna la ra6
al senyor Santamaria i explica
com els empleats municipals han
vist amb disgust el que no se'ls
hagués concedit un augment de

puguin anar-hi hauran de pasear

.&t aixells aliats davant d'Esmirna ' Eis extremistes tures voleri
de l'aeord.de..Mudänia

evuteim dimportageiLL programara iefr• • ni Tunos ANUfeili
1
daf fa deu dies. , o
NIATUIR
Referent a la giket16 . enottetäria no etut
Londres, 12.---Aquesta nit ha
adlinstae cap decena& Aquesta eiiesa4 iarribat un missatge dels turca
este en estudi per una (3(1mb:taló de ball- comunioanta que presenten un
gueto franeo-belgues ,no fent-se sentir ea.
nou ultimaturn per tal que els
cara amb urgencia la eres! monetària.
vaixslls de guerra aliats surtin
S'estudia el eobrament per lee Danesa
d'Esmirna en el termini de tres
abades dels drets I beneficis que corres- dies.-Radio.
pon a 7a Comise* de reparacions sobre
els productos de l'evtranaer a Sur entrada ELS VAIXELLS DE GUERRA
•se Alemanya.-Ifavaes
ALFATS DAVANT D'ESSURNA

Parlo, 12.-Telegrafien de Ileussel.les
al "Temps" que les (Mimes mesures adoptados per les auturitats franco-belgues
constitueixen una part del programa de

FRANCO-BELGUES

alassüneia,! 12. - El iConsell
' de Guerra francès ha pronunciat
les segents sentencies, 3ondem.nant:

ineautació de eapitals

LA RAPIDA REORGANITZACIO
MINERA PELS FRANCESOS SORPREN ALS ALEMANYS
Berlín, IZ-ELs diaris no amaguen
la sorpresa que ha causat a Alemanya
la repitiese amb que els francesos han
reorganitzat rexplotació minera, malgrat les dificultats de tota mena amb
que han topat, especialment les procedents deis sistemes de senyals a les vies
fèrries i les d'organització interior.
El Wormerts protesta de les informacions falses i exagerades sobre su-

LES DARRERES MESURES

•

La

Ate* le

naris per als que treballin a les

tardes. Respecte aquest punt,
dones, no hi ha cap equivocació.
Es passa a
L'ORDE DEL CIA
El senyor Plaja
novament la presiden2ia al Sellyor
alaynes.
Damunt de la taula hi ha diversos dictamen que san aprovats
per unanimitat i sense discussió.
Un dictamen de la Comissió
central demanant que s'acqrili.
coneaclir 1.950 pessetes pee a
confeccionar 500 carnets d'identitat per als regidors perque puguin acreditar quan calgui la seva condició; suscita alguna P ati
-tadisrmó.Fnaletésproval. També suscita unadiscussió
entre vis senyors Olivella i Floja el dictamen de la Comissió
d'F,semixadors 1 Mereats concedint tres mesos de termini pels
concessionaris de !loes en ele
merzats per a poder canviar
d'artihe de venda. Tambó es
aprovat a! cap do por.
En donar-se lectura del dietamen de la Comissió de Cultura
perquè ea paguin algunes compres, el senyor Marial protesta
que les compres liasen estat fetos
per la Comissió de Cultura 1 no
per la de Compres.
El senyor Bordes din que lea
.911Morea /lb J'abano _de record

París, 12. - Els vaixells de
guerra 'aliats que estan davant
d'Esmirna san ele següents: anglesos, 11; francesos, 4; italiana,
3; americans, 4; cal afegir-hi un
vaixell de guerra angles que
s'espera d'un moment a l'altre.
Tots aquests vaixells tenen
Esmirna a l'abast de llurs canoas.-Hayas.
ELS EXTREMISTES VOLEN A
TORT I A DRET L'ANUL.LACIO
DE L'ACORD DE MUDANIA
Londres, 12.-La situació a
Angora s'agreuja per demanar
els extrernistes la immediata
anualació de l'acord de Mudänia.
El general Harrington s'esforçarà en induir a Ismet - paixä a
signar la pan, però l'èxit sembla
Subtes a causa de l'estat d'espera de l'Asseniblea Nacional i del
desmereixernent personal d'Ismet
paixa a Angora.
La marea precipitada d'Aralof,
representants " dels' SovreCs a
Cunstantinoble, per a Angora,
sembla de mal averany.-Radio.
LA CONFERZPICIA 011afteET PA! XA 1 MUSTW-, A KEIVIkL SE CELEI3RANA A ESMIRNA
Con.tantimAile, 12. -

s'espera a Ismet-paixä a aquesta
capital.
Es probable que la conferéncia
que ha de sustenir ami) Mustafä
Rema! se celebri a Esmirna.Radio.
ELS TuFec s VOLEN EL -nucartl Eorr- r) ELS PGRTS 1 LA REALa=ac.0 DEL PACTE NACIONAL

Londres, 12.-Segons noticies
arrruades de Constantinoble, les
auturitats turques mantenen

pceats crims i actes dz violencia comesos per les troves franceses d'ocupad& i cita les suposades ae,resions, algustes d'elles seguides de more de que
han estas víctimes alguns funcionario.
entre ells el cap d'un tren a restació
de Wanne, i Eassassinat d'una nena a
Dusseldorf per un sergent trances, (luan
mimes es tracta d'un accident fortuit.
Termina dient el Worwaerts que és en
interés d'Alemanya mateix donar solas
ment noticia dc fets provats i miss }lavas.
ES NORI71,ALITZEN ELS SERVEIS
FERROVIARIS A MAGUNCIA
Magnetita, 11.-Els esforços realiteras per les autoritat militars di el
que es refereix als ferrocarrils, donen apreciables i satisfactóris resultats.
Dissabte passat sortires de Ifegúncia
20 trens en totes direccions, conduits per
personal essencialment francés-Hayas,

TRENS DE CAREO
Dusseldorf, r2. -Ahir sortiren cap a
Aquigran ii trens de carlee-Radio.

consistorial en el qual es digné
que totes les compres han d'esser fetes per la Comissió de Compres. Intervenen en el debat els
senyors Palau, Vilaseea, Capde-

vila i Degollada, essent finalment
aprovat el dictamen.
Queden alguns dictamens damunt la taula.
PROPOSICIONS
Es presenta la següent, signada
pels seneors Tusell, Blajot i Matono:
• 1. Que s'a3ordi fer constar
en acta la protesta de l'Ajuntament per tots els nomenaments
d'alcaldes de Reial ordre.
2. Que es comuniqui ala
Ajuntaments de Catalunya, victimes dels dila nomenaments,
pena amb que els ha vist aquest
Consistori i que es comuniqui al

Govern d'Espanya l'extrem anterior."
Fou aprovada.
mocio

El senyor Capdevila protesta
que entre l'ordre del ella hagi estat aprovat un dictamen de l'Agrupació de Veins de les Rambles
demanant que s permeti a (l'empresa constructora del Metropolità ampliar fins ocinquanta metres la longitud de les tanques
protectores do les obres de les
Ramblas. Diu que abre es revocar
un acord pres pel mateix Consistori.
S'aixeea la sessió a tres quarts
de ytlit,

- Hure preteneions'en eo que es re-

fereix al tancament dels porta
d'Esmirna i Ismidt als vaixells de
guerra estrangers. Malgrat abre,
fina ara no han renovat
Als centres política d'Angora
hi ha molla agitació i es reclama
del Govern la realització integra
del pacte nacional. No obstant,
als cercles Miele es té l'esperanea que la unió completa de les
potencies, que ja ha impedit que
eta dirigents turca precipitessin
els esdeveniments, els mantindrà
dintre de la via pacifica seguida
des de l'armistici de Mudänia.Radio.
EL. TERCER ULTIMATUM DELS

TURCS
Londres, 12.-Telegrafien de
Constantinoble assegurant que
els turcs han dirigit un ultimàtum als representants de les potencies aliades donant-los un
termini de tres dies perque abandonin Esmirna ele vaixells de
guerra estrangers ancorats en
aquell port.-Havas.
NO ECRA REBUT ENCARA
Londres, 12. - Al Ministeri

d'Afers Estrangers no s'han rebut encara noticies sobre l'ultimäturn dirigit als aliats pels
tuteeeaaaRadio.
a
,
MATERIAL DE GUERRA PER
ALS TIMOS

aris, 12.- Sepas noticies d'Atones, d'origen britànic„ i que
publica "Le Batín", e/1s diaris d'aquellla capital confirmen que ha
arrabal a Esmirna un vapor italià,
deserbarcant tres avions, nombroses peces ele eampanya i cinc
cantes caixes contenint mines
subarines, el squals foren immediatament concedes a (l'entrada
del port.-Havas.
CONTINUA LA TRANQUIL.LITAT
A ESMIRNA

Constantinoble, 12. - A comptar del moment que les autoritats
aliados renacieren al governador
militar d'Esmirna el documenta
donant-li conipte, que els vaixells
aliats romandrien a aquees aigües mentre no rebin de /tacs
respectius Governs instruccions
en sentit contrari, no s'ha regise
trat cap nou incident a Esmirna.
-llevas,
ES CONFIA QUE UNA GRAN MAJORIA DE MODERATS VOTARA
LA REPREGA DE LES NEGOCIA-

CIONS
Contantinoble, 1.- Als círcols
luces es xifren grans esperances
en la reunió que se celebrarä probablemmt, a la qual assistirà Kea
mal i Ismet Paixà, i enea que qtrea
darà establerta la unja de con,
duela relativa a l'exposició que
es presentarà a l'Assemblea nae
cional d'Angora a favor d'una soa
lució rápida i favorable de l'actoa(' confliete.
Als cireols d'Angora segueix
d.isentrotleant-se una Cuita ardent entre moderats i extremistes,
confiant-se, no obstant, que una
important rnajoria de moderats
voti a favor de la represa de les
negociacions.
La delegació sovietista dóna
mostres d 3 febril activitat.

Darrera hora
DE BARCELONA
EL BALL DEL CIRCQL
ARTISTIC A NOVETATS
En sortir (Iel ball del Circo! Anístic, hom s'aduna amb sorpresa i alhora
amb un xic de desesperaci
ó, no multa,
per& que el temps, que és una de les
feres que més costa de matar, ha quedas mort com tots els morts, amb [terció del senyor Pujols i l'hora ha fugit
de fer censideracions i dir coses cona
alió que es diu sernpre, és a dir, que
Son el ball mes tkuit i el mes esplindit
de la temporada, que les disfressee eren
originals, que les senyores tapades tren
bellissimes i les destapades extraordinarios, totes coses que es diuen per tapar l'expedient. Nosaltres, en l'emitir del
ball, no direm res de tot aistó iierque
miau es diu és que és Incluida i nosaltres ces :rebele en l'extraordinari cas
d'haver de dir que alije, es a dir, aval,
tot aisló era veritat.
Entrant per unes fantàstiques peixeterks d'un deliciee grotesc, amb uns
impossibles pcixos grotescs i unes peixeterca indiscutiblement t'endoses, es penetra en el fons de la mar-una entrada rie l nieto& inductiu, com diria el
doctor Daurella, tècnic en ambdues materies-; el fons de la mar mil corals.
meduses, simas, estrelles de mar i tosa mena * marisc, dissortarlament incomestibles, i presidint-ho tot, solemne,
laalicament
charlotesca, l'Arca de Noé
_

Es creu que molt áviat s'aa4
bar/1 a una saludó favorable.
la qüestió trEereirna, en ei (14
port no s'ha registrat fins
cap Ineident.-Havas.
DECLARACIONS
XA -:- ES ENELNIC DE La pAy

PER SEPARAT -:- ESTA al
8ENT1T DE FRANCA
Belgrad, 12.-Interrogat Per re
dictar del Pnraula, Ismet - pai„d
darat el que segueix:
-Soc enemic, en principl, de me
separada amb. una o amb altea de is
potencies aliades. Es possible,
probable, que el nostre sego d,ist
hagi fet als delegats an glesos cm*
clareció que lord Curzon integres%
a suggestions de pau separada; ppq
mcu col.lega obre sense saber-le a;
acose comprometrq's amb res
delegació británica.
No cree haver comes cap error
servar l'actitud que sabeu. ¡Betune,
gut mes, després de llargues ndi,
cions signar a dArrera hora,
quan hagués tornas a Angora
blea es negues a la ratificadiút
sorprendre desagradablement vetee toi
els alisto no contestaren a h cruda.
reraproposició escrita, relativa ea Se.
glosar del tractat certes desueles re,
nómiques que haurien pogut iuer
sobes ulteriorment. Per a ésser :;„air
haig crafegir que els meist remede*
es dirigeixen més contra els frasea
que contra els anglesos.- Radie

TANT A PARIS CON A LOND3SI
LA SITUACIO A ESMIRNA NON
NI FRED NI CALOR
París, I2.-Tant a París O= a Le
dres la situació a Esmirna no issiee
cap inquietud.
El lamentable ultimatum siuuigit ä
alisto no tindrà probablement cap e
te, malgrat que ele turco continuee

locant mines en el port d'Esmirra
Les autoritats britàniques han ved
a les Companyies de Navegaría quz
preferible no trametre vaixells a Es.
na.
En quant a les perspectives de res
als cercles oficiala de Londres :era
optimisme. Sembla creure's que ZWil
del regrés d'Ismet-paixà a Aseen
Govern turc decidirá signar e ;re
te de tractat que li fou prestUt
31 de gener a Lausana.
El ministeri de la Guerra brin
desmenteix els rumors relatius a 'ah
mesa de reforços militars britiaia
Turquia.
Els moviments de tropa consisten
solament al rellevament normal ece
batallons anglesos a l'India i a Cal'
tantinoble.-Radio.
HA MORT EL SAVI ALEILIII
DOCTOR ROENTGEN, DUO>
BRIDOR DELS RAIGS X
Berlín,
sabi alemany Gelia
Conrat Roentgen, descobriece
raigs X, que ha mort a m.ieb,
nascut a Lennep (la Ruhr) ei ierik

1845.

Estudie a Zurich i tau preparad./
Kundt, al qual acompanyi ei diva
Universitats.
Mes tard fou professor le Eisidell
nitres diferents Universitats. A el
deuen una serie d'investigaciens cor
rimentals sobre l'elasticitat, la coral'.
eibilitat, la capilaritat, l'abserc si &•
raigs calúrics pels vapors i el gut'
poder eleetro-dinämic dels ousee ele
tríes i altres i els célebres niel 0
porten el s ei nom, descoberts a *el
de Eany 11395.

navegant per rescenari ame un te
bastall de música i llamps i trew
(fregada: el Diluvi.
I en ésser mitja nit, calma el toatt
s'obre l'Arca i la profese') inereet
ble deis animals conservats va sonad'
la capsa. Precedits de municipals
les trompetes d'Aida, surten les er
mides girafes i els austrugos Asa
amb ros de boga i un cap amb
de copalta sortint-los de l'eArtll
uns elefants blau-cel i unes eloisso
color de rosa, i lloros, i llcrnl5
els dimatis, perqué el pale Í0c
misericordiós amb totes les benrs•
Petra impossible fer la histea
ral detallada de tanta talstla Wee'
nul. No dircm pan que la rireeri
tos sobrenatural: mes aviat eLei4
sobrenatural rahra la prinxisa: les it
mes deis animals que sortiren de r
de Novetats estaven molt tun o": 1,s
mes amb la coneepcid que
moderna de lee especies i
produircn als concurrents dentostd
tothom hi recorteexia algun pares
time
Passä la cavalcada i les cases
fetes dels autors de la festa,
En Nogués, En [abasta, En C'
mane, En Ri go ls En... En... lt
sabem que ens descuidem, Per6D"'
<orden/ el nons pogucren restar
fets, amb justicia. Fou una lila
la perita i preciosa quantitat de
que t'e el tresor més gran de II'
atrahirä sempre que la record;
cordarä setepre.
Carnaval. rany mol ha res5i'i'g
Paredones
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PREMSA ASSOC1ADA
: CORRESPONSALS :
D'ESPANYA
El

plet

militar

Govern consulta
is-caps de les guarnicions
Diu 1" Heraldo":
Ha cicculat avui i s'ha comentat entre restament militar un rumor, el qual
reeollim amb les naturals reserves.
Segons aquest rufoor, el ministre de
1, Guerra havia trames un telegrama
circular als caps de les diverses guaricions, interessant ropinió d'acuestes
es relació amb els problemes d'interés
actualitat palpitant que a l'estament
pjlitar interessen.
Acuesta determinació del ministre es
comentava entre aquella als quals efecta en forma apassionada i diversa.
LA "GACETA"
1.2 "Gaceta" publica:
nlisenda.—Reial ordre aprovant les
rases per a la constitució i funcionare:tu de les Cambres de comInsació,
Be Governació.—Reial ordre declarara
que poden ésser admesos a la circulaci'a
• correu els valors declarats ine!
tu els sobres denominats "sobres acoT43tS".
D'Instrucció pública. — Reial ordre
disposant que s'entinen el torn d'opo;i•
ció lliure a la provisió de la plaça
professor auxiliar del quart grup vacant a l'Escola Industrial de Vilanova
GeltrúNOTES PALATINES
avui s'ha llevat per primera vegada,
completament restablerta de l'ame grippaIque patia. la reina Victória, que per
Fescripció facultativa ha estat tot el
dai d'asen en les seres habitacions.
- La Cort ha vestit acial du rnitja
gala amb motiu de celebrar la scva t'esta onomástica la infanta donas Eulä- El Rei ha rebut els ex-captius
clAxdir, tinent Juli Nieto Zub.liana i
'alteres de complement Joan Mototo
Pérez del Pulgar.
- En la nombrosa audiencia mi!'ear
' rebtula avui pel Rei, in figuraven els
general Ruiz Trillo i Orozco, els co; rondo Bprguete i Espi de Sänchez de
'Toledo i alguns tinents coronels.
- L'arnbaixador d'Espanya a Brusselles, marques de Villalobar, ha conferenciat extensament arel) el Rei, do‘,tant-li cumple de les entrevistes que ha
.telebrat amb el rei Albert i el Govern
eeka, referents al viatge que els
tes espanyols projecten realitzar a
'ralla nació.
di marqués de Villalobar espera que
d viatge constitueixi un tri mtf, naix
si p.ble belga vol tributar uns manifatació dc simpatia al rei d'Espanya,
,ea la tasca humanitaria que raalitzä
ez:nt la guerra.
- A dos quarts de sie, el Monarca
1.1 anal a l'hospital militar de CaraLeche', visitant la salat d'afimais, amb
li quals Migué una llarga conversa.
Ternbe parlà amb els feries de la
tampanya que allí es trobaven, fen-se
lea bona acollida al regt visitan', al
;val terco honor tots els que formen
'H personal de l'esmentat establimmt.
EL QUE DIUEN ELS MINISTRES

: El cap del Govern ha dit avui que
aetrrr despatxat solament amb el Rei
, 6 ministre d'Estat i ell, no havent-ho
fet el comte de Romanones per passar
' el dia al camp.
Un periodista ha preguntat al presi-

dent sobre la diraissió del senyor
nueva.
—El que passa—ha manifestat el marqués d'Alhucernas--és que en Yffitima
visita que Ii vaig fer, el senyor Villanueva en digué:
—Ja veu com em trobo. Aixó va per
llarg; així és que estic a la disposició
del Govern per deixar el cartee i que
designeu a qui pugui exercir-lo.

Davant d'aquestes manifestaciens, el
Govern ha deliberat i hern decidit que
en el Consell de demi, dimarta, sigui
nomenat YAlt iConsistani definitiu.
— El ministre d'Estat sopa acuesta
nit a l'Hotel Ritz amb el representant
diploinatic dels Paisos Baixos.
— Parlant el ministre del Treball del
problema de l'habitació a bon preu, ha
dit que preparava el Congrés de les
habitacions o, millor dit, una conversa
per escoltar opinions d'obrers, arquitectes, propietaris de terrenys, suministradore de materials, capitalistes i altres elements que intervenen en la construcció de finques.
—Vull donar-me contrae exaete--afegi—, del problema i aviat, a primers de
111a- • C, se celebrará a Madrid aquest
Congrés, per al qual he convocat, i en
el mateix escoltaré oposicions acertades
de tots i prendre coneixement de dictamcns que espero seran valuosos pel fi
proposat.
Es necessari que els obrers arribin
a produir el més económic possible, per
a viure a les cases que edifiquin i que
els altres estaments s'obliguin tumbé a
preus baixos.
Un dels problemes consisteix en si
la casa ha d'ésser d'un pis o dos, o si
la millor construcció és la casa amb
pisos per als obrers i la classe maja,
peró tot aixó es dilucidará en la conversa a que em refereixo.
El desig és fer aquí ço que a Anglaterra, on s'han construit nombroses
cases amb especials concursos, la grial
cosa ha minvat la intensitat del problema de manea d'habitacions.
El projecte es portará a es Corts i
vol el ministre que aquest any s'inverteixin els quatre milions de pessetes que
la hei autoritza per aplicar-los a cases
barates.
— El metge de Barcelona Antoni Pagador ha celebrat una llama conversa
amb el ministre de la Governació. traetant dels medis legals que al sea entendre poden combatre l'expendició d'estupefacients que tants estralls fan a la
capital de Catalunya.
DEL DEPORT FUTEOLVSTiC
Ahir jugaren al camp del Reial Madrid, aquest equip i l'Atletic, guanyant el
partit aquest equip per dos gola a un.
— A París se celebra, ahir el partit
internacional entre les sekccions francesa i guipuscoana.
Els francesos guanyaren el partit per
dos gols a un.
Un dels jugadors espanyols resulta lesionat.
— A Valencia han jugat un partit de
futbol els equips U. T. E., de Budapest,
i el Valencia F. C., quedant empatats a
un gol.
— A Sevilla han lluitat el Sevilla
F. C. i el Gimnästic de Madrid, quedant
vencedor el Sevilla per quatre gols a
zero.
ENTERRAMENT D'UN AGENT
Aquest matí s'ha efectuat l'enterrament de lagerst de policia dos Amali
Rueda, víctima del crim ocorregut dissabte passat al carrer de Ríos Rosas.
OBITUARI
Ha mort el catedràtic de la Facultat
de Filosofia i Lletres de la Universitat
de Madrid En Caras Ortega Mayor.

LagilestiddelMarroc

Oree gas ruede militar I la ei41.11 completen 1 entena que ea que harem de ter
an errare teta reseennbilicat ala militara.

Cercant tUfl nou Alt I
Comissari

Bu zafe
Tecla alapeeirt: .1888stesr,e1P
tat al Garean; de tal maneen, lene en
el aupesat que desagradas el nonsensanmat

Aquesta tarda ha celebrat una extenea
conferencia imb el ministre de la Guerra, seupor Alcalá, Zamora, el de Menee,
mayor &hala.
Encara que han restat importancia •
reutrevista, 8e supuse que ha eenent sobre
la desigrutele, de l'Alt Comiaaari, que ha
de reten al Consell de detun.
Ea pandble que el inarquja d'Alhucci
yi d'impressions amb-ma.elbriun
tota ele ministres, per anunciar-los ame,
teneos del vot de eentiança que 11 ates'gasen, ha decidit prooedir a la designada
de l'.41t Comissari, despees d'haver obtingut l'aqueseencia del senyer
va, '<tul, pel seu delicat estat de antut, ba
presenta la diluirme.

d'En

Silvela, na diria al una Paiddlet-

UN PROCESSAT QUE S'ESCAPA

MEIÁLLA.—Une nota de gran
s'ha escazipat avui per la maça,
leed* ja ala 'cotral oficiala.
L'oficial de la reserva En Sana An.
¿eso, eneartat • pela eedevenimenrs de fui:rol, 1 es• satera a la peekie de Sainar

1 sobre el goal pesa una aren
ha fusa_
E5 trabara detingut al fort de Marta

Cristina 1 a la platinada d'ahir es feu
pol,burlant la vigiläneia dels fetal
ca
ari
guardiana.
Tenia el pres grana amistats nah diverges moros notables, que el Asilaren

molt sorint i iba escapat amb indtunen-

L'APAT DE LA LLIBERACIO
Ahir, dinmenge, fou obsequiat el senyor
López Ferrer, amb un apee a l'Hotel
Ritz, organitzat pela seus corapanys
la carrera consular, per celebrar Peca
que l'acompanya en les seves geations per
al rescat deis presoners.
El senyor Echevarrieta obsequia fem.
las amb un eemorsar Indas el sermor López Ferrer.
LES RESPONSABILITATS DE...
LA PREMSA
El fiscal ha denAciat el ntlmero publicar dissabte per "La Acción", per un
artiele titulat "Los cargos se concretan
ast", en ei qual ea dirigeixen ataca al ministre d'Estat.

*ceba exeltant-los a qué irametin delegats a l'assemblea
magna que aviat es farà a Madrid i agyjpar-se per a la defensa
legltima-dels interessoegue sempre l'oren preterits peas poders

Urja moreno".

S'ha refugiat a la zona francesa.
acous REGISTRADORS PER A
CATALUNYA
Han estat nomenats registra-

dors de la propietat:
De, Barcelona ( Oceident ) ,
Faust liernandez.
De Vilafranca del Penedès,
Josep Erratz.
De La Bisbal, Josep Conejos.
LA CASA D'EN COSTA

Les entitats agricoles de Graus
han trames al president del ConSeil de ministres una instancia
demanant que es decreti l'adquialeje per 113stat de la casa en la
qual visqué i mor( el gran poligraf Joaquim Costa, perquè a
la mateixa puguin intal.lar-se
les corporacions que ho demanin
1 que sót. seguidora de les ensenyances de l'aitomenat 'Lleó de
Graus".

OBSEQUI A EN RAMON I CAJAL
L'ambaixador de Franca ha fet
remesa al savi doctor don Ramon
i Cajail dial Utel academia "Honoris causa" de la Universitat de
Bordeus.
L'acte, que ha resultat molt
•
s'ha celebrat a l'Ambaixa da de Franca, assistint-hi mollee personalitats,
UN NANO UNIC Dersissio A
MEMO
La Legació de Mèxic ha fet pt1-•
•
aquest telegrama:
*Minio, 42. — En et, pedo&
extraordinart de sessions de la

Campra leglslativa s'ha aprovat
el projeete per a la creació d'un
4anc únic d'emissió. Aquest
acord ha estat rebut amb gran
entusiasme pel país, puix la circulació del paper mane% des
enrotllarä i facilitarà les trensancions mercantils i les °paraeions baneäries."
• CANVI DE PROCONSOLS
Molt aviat se signará una pe-

tila combinació de governadors
que tindrà per base el Govern civil de Biscaia, puix el senyor Ledesma, que el regenta, ha significat al seta cap, el comte de Romanones, el desig que singui rellevat per poder, amb completa
llibertat organitzac les forces
lliberals de Toledo, on ha ostentat la presidencia de la Diputa-•
•
ció provincial.

EN SILVEL.4 ALT COMISSARI?
La desanimació ala circule politice es
total.
Entre ele escasos concurrente es citaven diversos notas eme a candida ta a rAiLA REPRESENTACIO PROPORta Cotnissaria.
CIONAL
•
Pe pe ele rumore d'avui eoin eideixen en
Contestant
a la consulta que
que el futur Alt Comissari será En Sil- i
EL. REI NO VA A BELG1CA
dirigi a diverses personalitats,
vela, actual ministre de Marina.
El viatge de dan Alfons a Bèlgica,
sobre la representació proporPer a aquesta vacant es citava el nora que eslava assenyalat per a primers de
cional, el diputat socialista N'Ind'En Rosado,
mere, ha seden un nou ajornament.
daleci Prieto ha trames a l'OsL'ambaixador espanyol a Brusel.las ha sorio i Gallardo una Iletrzt, en la
EL COMUN1CAT D'ANIT
conferenciat. amb el ministre d'Estat, qual diu, entre altres coses:
Zona oriental.—En virtud del descante manifestant que el viatge devia ésser
"En efecto, soc un convençut
ajornat fins la primera decena de maig de la conveniencia i justicia de
accordut han arribar l'esquadra de cava
Ileria de Lusitänia_ una batería de 111 a causa de la situació internacional.
reformar el sistema electoral viEn el despatx que aquest matí ha tin- gent, donant-li per base la reprelleuger i una anca del 14. Sense mes noha
quedat
rei
l'Alba
abrí
el
gut amb
vetar.
sentació proporcional, però no
L'aviaeiö fdu reconeixements des de acordat.
pile compartir el criteri de vosTini-Azza a Afean, observant sois un
Li ministre d'Estat ha visitat el martes que 13 modificació es faci
qués d'Alhuccmas per a fer-la sabedor per decret, perquè aquesta es
grup d'indlgencs a leber-Uchlia.
A la zona occidental, rea de particu- d'aquesta determinació.
funció -de les mes essencials del
lar.
Parlament.
, MOVIMENT BURSATIL
Es evident que en les actuals
EN PAARTINEZ ANIDO AL R;F
La Borsa es veu poc concorreguda
circumstàncies la reforma sols
En el Consell de ministres lel dimarts en general els valors acusen baixa, per- es faria si la imposes un formiquedará designat C'ombeari Superior del dem la partida d'Interior 75 cèntims al dable moviment d'opinió.
tancar a 71'15.
Si aquest es fa, la unanimitat
Manee En Silvela.
valors industrials estan molt en l'assentiment permetria obrir
Tamhe es fará el nomenament de coofertes 2es accions ferroviaries, baixant les Cambres, encara no dissoltes,
mandant general de Melilla.
per fer a plena llum variació de
Ea quasi segur que es nomenarà el ge- Nords i Alacants tres pessetes.
La moneda estrangera, irregular. Els tan notòria trascendencia."
neral Martínez Anido.
frailes, a 3955 contra 3980; els d6lars, a 6385, davant 640, i les lliures i
INTENT D'ACRESSIO
EL CRITERI DE L'ALBA
lires piteen 6 i 5 cèntims, respectivaPamplona.—Dissabte a la nit, els eieUn periodista ha preenntut aquest ves- mm:, quedant
quedant a 2991 i 3065.
tnents esquerrans, soliviantats pels serpro a l'Alba respecte c.° que pot passar
mons del magistral de Cädie senyor Naal Consell de dernà amh el nornenammt
DE MARIUflk
ASSEMCLEA
varro, intentaren agredir-lo quan sorde l'Alt Comissari si mar,
NERS
tia de l'església.
—Malgrat el que dicten els nlannistee,
la r Aesociació de Sindicals d'oi no obatant ayer demá vigIlIa del dimeEL SINDICAT SARAGOSSA
eres de Cendra, no passarà res—ha dit brers de mar ha dirigit a tots
treballadors de la costa un maSaragossa.—En la reunió celebrada
el ministre d'Estat.
Jo no m'oposo al nomenament d'En nifest excitant-aos a 'acabar amb per la Federació de Sindicats Unics, el
Silvem. En eanvi, poso dificultats e que l'apatia que els separa, unint els president exposà la crítica situaelí ecoesforços de lots i arribar fins a nómica per que travessa, per falta de
hi vagi com 'ministre delegat.
Ara hi va com a definitiu i a aix4 no les grades del tron per sol-licitar cotització, tenint la caixa un déficit de
atenoió que mereiren
7.oco pessetes.
hi tine res que dir.
Després d'ampla discussió, el Comité
També van equivocats els o ye eritrea rri:mt nacional i les aspiracions.
de La Federació acordà dimitir.
que estie oposat a toca 11,16 militar. de la gent de mar.

DE

CATALUNYA
GIR111111

Lai- Biblloteoa Popular de"Flgueres -:- Un lerrouxleta alcalde do
Relal ordre -:- El Centro CatalanIsta de Giran,
Igl propvinent diveadree, dia 16, a 409
quena de deu de la al; •'inaugurorb •
la Biblioteca l'opular de Piruetee la Ca-

lera d'Empordaneso• ilaustrea, deseobriat-oe el retrat del gran cronista nacional En Ramon Mantener. Anal: aquesta
avinenteds Las t'artes %hola tionarb
una conferencia sobre "L'Empordb,1

Crack' d'En Montaner".
— A Viladenaula ha comenot ora

intensa carnpanya a favor del esndidat
nacionalista En Nardo Pla ' Carrerag, la
cndidatura del que l ha estat 2colVtla amb
gras ainapatia per teta els patriota: del
distrIcte, augurant-vell una brillant -siete

fia.

— A Pignoren leha rebut una nota
del ministre d'Instes:celó pública, .'spot

Salvatella, dient que té rerperançe que
aviat sera repatriat el tatalló Sant
Quinti,
— Ha estat nomenat alcalde del mi
a Palamós un altre radical d'En Letra:a:
En Josep Gafas Maruny. Aquest nomenament ha fet pèssim etkete en aquella
poblarle.
— Ha mort l'ex-alcalde 1 ex le:missari regí de l'Institut de Figueres, En Basili Alegret Giralt.
— A la primera sess 16 del uostre
Ajuntament es docutra eompte d'un projecte de les minories nac. analista 1 republicana ,que será. de eeritahle transcendencia per la ciutat.
— La Junta Directiva del Centre.'
Catalanista de Girona : la sera comarca
ha publicat una ami! daderant que acuR
1 acollira ami, place a tots els nacionalistes, sigui el que vulentl llar malte, mentre tinguin eom a finalihn el reeoneigement de la personalitat nacional de la
riostra patria.
—
celebrat al palau episcopal
una assemblea general de la Federaei6
enclical Agrada, haveur estat elegits
president i secretad de la Junta Directiva En Jaume Rossiehl En Salvador Gispert-Sauch, respectivament.
— El diputat a Corts senyor Albert
Ira rebut co telegrama del ministre d'Estat assabentant-li que aeollirä atrb tot
interés les aspirarions de la Caianra de
Comerç de Sant Feliu de Gurzols en be•
nefiei de la indüstria surutapera. en les
pr6ximes negociacions ami) Alemanya;
tement; per6, que no serä possibe aren.
seguir un dret inferior al de trenta .uareat
concedit en el recent modus viumd..
BADALONA
Conferäncles
L'Orfeó Badaloní
Els periódico locura "Fe i Pätria"
"Aubada" han dedicat un homenatge al
doctor Baldomer Sola, degà del ces de
Metges i poeta patriota, preadat el molts
Jota Florals.
— Seguint el costura d'altres anys, a/
Cfreol Catalic es donaran les següents
conferencies quaresinals, en profit de 1,1 e
Casa Empar
Dia 18 de febrer.—Doetor Pera Gines
bra. Tema: Impressions d'Orient, Palee
tina i Egipte.
Dia 25 de febrer.—Doctor Josa Mon 1
rumana Tema: L'economia, l'ética i 14
Madeja social.
Dia 4 de març.—Ivon l'Escop. Temas
Faluencien del Ilenguatge.
Die 11 de març. — Doctoor Manuel
Trens. Tema: Evolució del temple cristia.
Dia 25 de març.—M. 1. doctor Alfons
Riba. Tema: Esport, Ciencia i Merantat.

— A l'Acadèmia Vila el doctor
mon Sánchez Guillard (enginyer induce
4

La rifa espanyola

;

Al sorteix de la Rifa Nacional
,ee trbrat ahir resultaren afavu-

Cro els números següents:
. Pr emiats amb 120,000 pessetes
13,871 Madrid-Granada
Premlat amb 65,000 pcssetes
2 7,.128 1.a Linea-4Salarnanca
P remiat amb 25,000 pesetas
12,934 Barcelooa
Premiats amb 25,000 pessetes
2 5,606 San Sebastian
4,674 Itarcelona-Almeria,
7,821 Barcelona-Madrid
.18,612 Barcelona-Aguilas

147 Barcelona
17,513 Valencia
5,803 Bilbao-Madrid
31.667 Torrelavega
25,225 Puebla-Sevilla
0 :927 Barcelona-Valencia
P remiats amb 400 pessetes

CENTENA
007 014 Ö28 041 057 107 148 161
194 206 232 265 289 293 298 315
392 397 398 409 449 450 455 461
500 505 619 632 635 660 669 704
733 746 750 751 768 773 783 789
8 28 857 895 91 i 927 935 950 959
MIL

832 051 056 062 079 091 095
140 209 238 255 300 302 329
n 336 420 471 481 519 530 555
6l0 611 660 . 671 675 745 760
70 5 797 816 820 832 860 867 869
4 04 913 900
DOS MIL
827 037 084 167 145 153 183 't1,5
2552 67344 378 421 429 451 512
11 0 542 555 592 663 697 746 765
6 888 924 937 950 066. P.9 979
'99 g
•

TRES MIL
000 014 021 039 107 120 121 132
152 164 166 192 241 246 274 304
311 321 337 347 364 409 421 428
451 461 462 500 519 546 629 669
677 697 700 701 743 777 778 823
825 838 878 871 951 884
QUATRE MIL
015 018 015 051 058 072 157 188
193 204 234 211, 291 283 308 316
334 337 363 369 383 384 399 409

440 465 474 482 487 500 508 514
561 639 704 706 725 756 772 775
757 794 810 873 879 882 890 894
937 953 963 967
CINC MIL
006 035 055 061 065 162 166 182

201 209 241 272 281 299 303 327
313 361 384 406 414 452 451 460
473 489 513 555 585 583 586 595
613 614 617 649 661 668 671 703
712 739 749 791 824 835 846 864
913 918 954 961 986 992
813 MIL

071 076 166 179 188 217 188 217
231 279 307 312 361 368 387 433
451 494 515 570 584 599 620 647
693 697 720 749 824 842 900 910
920 960
SET MIL
046 055 094 105 108 109 135 142
18 1.183 203 207 21e1 216 214 250

267 275 317 379 427 429 434 448
450 460 483 508 541 546 568 578
590 750 751 754 794 822 826 851
871 881 892 021 924 937 957
VUIT BU=
013 069 101 121 139 196 232 275

338 342350
362 305 421
- 434 435
_

464 501 526 542 657 643 649 675
716 723 791 805 830 826 880 891
904 925 971
NOU MIL
001 076 082 098 108 122 123 154
162 170 215 218 252 289 291 302
328 350 282 285 432 438 521 524
557 585 632 655 668 693 724 826
873 892 904 932 940 981 999
DEU MIL
015 023 026 039 056 096 140 201
203 212 347 368 273 393 402 428
440 471 500 521 554 569 640 661
665 670 690 806 813 818 829 840
849 852 913 949
ONZE MIL
001 067 075 079 143 148 205 235
334 337 348 404 420 456 552 605
608 612 641 659 666 812 886 891

933 950 991
DOTZE MIL
033 051 076 095 127 138 166 324

378 393 452 461 484 516 531 540
542 546 557 562 598 645 651 654
687 718 720 756 747 754 778 785
829 878 893 900 904 911 945 971
980
TRETZE MIL

001 015 019 074 086 090 177 228
234 254 259 320 329 339 344 525
533 536 574 580 613 630 733 738
754 780 823 839 844 885 921 923
927 974 975 979 984
CATORZE MIL
003 057 099 114 213 236 288 293
300 347 354 386 439 497 512 572

577 728 748 762 774 779 795 804
831 834 835 837 945 978 998
QUINZE MIL

033 050 072 107 129 182 174 217
271 274 319 326 362 373 378 401
416 442 471 517 518 525 451549
552 555 597 723 738 750 761 779
800 810 oi 866 904 030932 948
967 999 .

SETZE MIL

• -1

002 073 082 101 192 207 220 316
378 425 474 484 484 608 616 630
637 643 710 926 981 993
DISSET MIL
140 181 183 220 243 308 331 369
375 390 530 538 591 641 647 722
791 792 821 838 929 940 947
DIVUIT MIL
005 011 035 049 072 079 119 146
299 361 393 402 403 413 447 461
491 517 550 563 606 618 620 636
658 661 671 672 681 695 709 733
761 788 801 830 842 851 906 944
978
DINOU MIL
006 012 019 024 028 011 125 240

171 244 255261303 318 319 330
331 380 393 462 468 491 493 513
536 591 623 629 684 703 776 836
1346 862 865 877 883 932 033 935
952 996
VINT MIL
020 034 043 058 061 972 076 077

082 091 223 239 246 268 287 300
316 321 359 369 391 410 412 420
429 443 406 516 573 600 649 681
102 103 128 136 788 791 829 835
838 856 869 877 888 •
VINT-I-UN MIL
000 031 075 084 093 134 234 312
323 423 425 576 583 638 694 708

720 757 803 815 827 86 1 881 953
VINT-I-DOS MIL

011 037 045 180 295 397 474 540
642 721 756 853 910
VINT-I-TRES MIL

971 077 088 101 131 139 148 170
205 210 212 222 233 234 245 264
310 316 318 322.324 403 407 423
530 659 687 700 712 716 774 784
809 812 824 826 827 872 897 921
986
VINT-1-QUATRE MIL

117 173 182 199 201 215 219 253

274 326 328 340 429 440 464 488
503 526 551 557 563 566 577 597
607 627 630 668 697 729 723 841
894 988
VINT-I-CINC MIL

022 040 056 062 072 084 103 158
176 228 262 280 307 314 329 339
350 358 393 412 438 479 490 556
668 679 684 687 690 735 139 797
808 834 870 872 929 938 951 952
974 997
VINT-I-SIS MIL
021 030 057 121 205 236 259 310

315 326 330 343 352 359 373 408
439 453 523 544 551 568 570 581
622 633 688 691 709 712 757 773
807 839 842 853 867 927 979 989
VINT-I-SET MIL
080 087 102 187 199 256 264 275

301 320 396 439 545 550 595 650
663 671 675 678 698 728 749 755
762 763 778 794 828 847 884 900
905 916
VINT-I-VUIT MIL

002 026 027 060 064 081 142 153
158 166 219 , 236 240 244 246 254
276 285 290 314 322 333 347 354
365 380 401 409 441 494 512 525
538 551 579 586 612 613 622 635
695 725 740 749 764 859 871 902
922 931 955 965
VINT-I-NOU MIL

004 005 054 087 122 159 162 184
165 178 219 253 263 314 345 360
390 419 497 522 526 539 547 556
591 622 688 723 739 744 750 775
790 799 834 846 850 877 932 947
072 978
L
TRENTA MIL
039 054 103 122 125 145 153 215
222 227 276 282 301 303 313 324
432 440 464 471 483 499 508 511
533 578 591 626 629 638 641 656
670 712 788 800 810 830 877 885
890 891 924 939

TRENTA-UN MIL

038 071 079 115 158193209219
227 239 253 389 394 472 484 537
581 607 625 642 654 657 661 710
759 785 798 802 817 820 822 844
847 859 867 886 888 903 995
TRENTA-DOS MIL

032 039 062 070 096 098 .099 139
153 154 156 203 208 213 233 258
272 288 345 348 255 360 378 391

393 394 399 449 484 499 536 .557
565 567 575 644 666 672 875 683
7'0 742 760 767 777 798 828 884
886 893 922 930 946 953
TRENTA-TRES MIL
.
013 018 038 Oil 051 054 101 111

129 152 158 169 227 266 312 320
321 341 359 380 403 433 503 511
534 548 558 575 603 605 623 641
651 652 681 687 710 727 739 740
770 774 770 823 928 033 944 947
952 9(39
TRE N TA-QUATRE MIL
000 045 052 085 095 099 138 189
'233 345 281 303 354 382 412 442
467 488 532 551 554 562 597 665
689 693 721 744 756 784 814 839
843 862 892 924 951

99 aproximaeions de 400 pesbeles cada una per als 99 númea
ros restants de la centena dele
premis primer, segon i tercer.
2 aproximacions de 1,500 pessetes cada una per als números
anterior i posterior al del premi
primer.
2 aproximacions de 1,000 pesA
setes cada una per als números
anterior i posterior al del pro4
mi segon.
2 aproximacions de 820 pes -e
Beles cada una per als número,
anterior i posterior al del premi
terca>

Ed marts, 13 de febrep tan

LA PUBLICITAT
donarà una Pede de conferencies
präctiquee de M'Oblea.
— Diumenge, dio 25 serà solemne
ment beneida la senyera ele l'Orfed DadaIon! a la parrequia de Santa Merla.
Despees de l'ofici, que cantar l'Orfeó,
ea bailaran sardanes.
— Ras Siudicati dale i Muto aeguei:en repartint fullee impresea en espanyol,
que san rebudes amb multa fredor pela
treballadore.

VILAFRANCA DEL PENEDES
Una oonferancla -:- Nova Junta
Adhesló
El dia 0 • a la nit, mossén Antoni Navarro va donar, al local del -Niu d'Art",
una conferencia sobre la influencia dele
cdOssitm en el poble. I ho ligué tan bellanieut, d'una tan agradivola faisd, que tdre impossible douar-ue una idea en una
nota tau breo.
La Joan Eatelrie, director de la "Fandacis Beraat Metge", esposä el plan d'aTiesta instituel6 i els aventatges giro
oferia l'edició dula elässies greco i Ilativo
a la nostra llengua, wat des del punt
vista intel.lectual corrí de neconómic.
Tojo dos l'oren molt aplaudits.
— L'Esbart Choral "Catalunya Nora" ha elegit la següent Junta Directiva : President, Joaquim, Senas; viee-preaident, Eraneese Gallard; secretad, JanEle Guitarg; aieseseeretari, l'Aire; Bátele; tresorer, Ramos Cuyás; comptador,
Jaume Ganen ; bibliotecari, Feliz Canela; cocerla: Antani Carbd 1 Pero Mas,
• Servil& que hi ha l'intent de fer bona
tasea.
— Ha mort N'Ende Sàbat i Candis,
el qual esmereä bona part de la seva vida ea el dearedlament de l'afiebS al tea,. tre nacional.
Stin a la memdrin de tots els rilafranquins lea seres gestes al davant de la
companyia d'aficionara de l'amiga
on havia assolit merescuts ex i t o . Que
en pau reposi.
— L'Ajuntament sita adherit a l'homenatge a mossèn Baldiri Rexach, en -virtut d'un acord pres en la sera darrera
sessiö.
REUS

Reformes urbanos -:- Les cases
baratas -:- L'actuacki de l'alcalConcert Ltobet
de de R. O..
Hora sao que s'ha celebrat una reunid

a Casa la Ciutat per tal d'acordar redilterrenys de la Pelea e_e la Llibertat per
ejemplar la caserna que ocupen ela soldato de cavalleria.
L'ideal per a la cintat seria que la caserna desapar,guds del cèntrio 'loe que
ocupa, per convertir-lo en un magnIfic
• parc o jardf, cosa que tanta manea fa
a la clutat; pepa lluny d'ala& es donen
facilitara pequé desaparegui una de les
/roques places que bi ha.
, — Da quedat constituida definitivarateas la Junta local de Cases baratea, so: te l a Presiden ci a de l'alcalde i formantne part el regidor na c ionalista amor Cabra Borren.
— La Joventut Republicana del "Círculo Posibilisea" ha renovat la seca
Junta.
— Es parla que p ar aquesta eircune
eripcia presentarà la seva candidatura a
diputas el senyor Colom i Cardany.
— Ile celebrat sessia l'Ajuntament.
En aquesta sessid, que es la mona que
gtresidaix l'alcalde de Rejal erdre, treu el
gen: amorestant, acose motiu, un regidor
na,: ionalista.
A la asataisa sesstd, en parlar les tainories de l'es-enaarsa d'aigua, el ¡Idee de
la mejoría republicana-radical- autonomis
te-ilion:Sondea dia que si el Susto Hacedo" no ho remeta, no tindrem nigua, percute de teulades en amunt no hi arriba
el sec gavera.
— S'ha celebrat el enn e ert a eàrree
del guitarrista sanyer Miquet Idobet. harem omatizuit un ¿alt cona tots els eeiebrata per l'As,socinei4 de Concerta.

DEL

MUNICIPI

L'ALCALDE S'ABSENTA UNS
QUANTS DIES
Per haver-se absentat uns quants
senyor
dies de Barcelona
marques d Alella, s'encarrega accidentahnent de l'Alcaldia el senyor Enric
Maynes, primer tinent d'alcalde.
BENEFICENCIA
La Junta Berefica de Sant Andreu
i La Sagsera repartí el mes passat
89950 pessetes en vals entre famílies
nec'essitades.
LA FESTA RELIGIOSA DE SANTA EULALIA
A la tradicional testa religiosa que
en honor de Santa Ealalia se celebra
ahir al huid a la Ser', hi assistiren els
regidoss senyors Blajot, Janycnt i Viga,
.en representació dc l'Ajuntament, i el
sots-cap de la Secció d'Eixampla, senyor Manresa, en represeutació del se•
.cretari de l'Ajuntament. També hi arel
la Banda muuteipal.
RETORN
Ahí: torna de Madrid, on ha estat
per a assurnpics particulars, el regidor

tenyor Olivella, el (leal tha encarregat

accidentaimmt de la lina.ucia d'Ataddia del d:ildele 52gon.
MOCIO FORMULADA A LA COMISSIO D'EIXAMPLA
' El vocal de la Comissió d'Eixampla,
senyor Gassó i Vidal ha formulat una
=oció dzmanaut que la dita Cemissió
sol.liciti da la Cernissió Municipal d'Hisenda que es ,suspengui el cobrament
de l'arbitri sobre conservada de les claveguera de les finques de la zona de
'Eixampla, dient que 1 . 2O112;11: aibari
illegal
La Cornissió d'Eixampla, tenint en
compte
que larbitri esta comignat ea els
'
pressupostos municipals d'encä de l'any
I
traslladar la inociG a la
d'Hisenda.

Gaseta local
OBECAVATONI SIBTIOIKKONIC DE EA
UNIVERSITAT DO BARCELONA
Dia 12 de febrer de 1023.
7, al, as
Dardmetre e seise i al nivel' de ta
mar, 7608; 7613; 7619.
TerinOmetre tase, 7'9; 15 6 : 12'2.
TermOmetre Immit, d'O; 9'0; 91.
l'omitas (eentesiimes de saturació), 00;
35; 70.
Direcció del vent, N.; N.; NE.
Velocitat del vent en metros per segen, 8; 10: 7:
Estat dol cel, quasi seré; nuvolOs; quasi seré.
Classe de navols, denla, stratus-etimulus; einans eirrus-atratus; eirrus-stratus.
Toneteatuna extremas a Pombra
Máxima, P.3.4.
Mínima, 05.
httnima erran de tema, ea.
Oseillacid termométrica, 99. Tempenatura roltja, 11'4.
Precipitada m' ame, deis de les 7 hores
del dia anterior a lea 7 hores del dia de
la data, 00 ratillmetres.
ltecorregut del vent ea igual temps,
'232 quilómetrea.
Noma d'alienad:de:

Altament simpatic va resultar el ball
de disfresses que llague 'loe el dissabte
passat al "Salut Sport Club", en el
qual abundaren precioses disfresles vestides amb molt de gnst.
Es donaren premia a les acayoretes
Pilar Estere, que anara de "Fada"; Maria Pasenal, d"'Hongaresa"; Maria
Rius, de "Pell Roja"; Pepeta Tejero,
de "Valenciana" i Angela Fuentes, de
"Japonesa".
El saló, artísticament adornat, olerla bell aspecte.

GRANS REBAIXES
de 11 al 1 5 del corrent
Joca de pots, olle, casseroles.
cassons, etc., en alumini EXTRA.
Llorens Garmans, Rambla Flore,
número 30.

LiljUNCIO I
de abrics endosas
AM( xeviot 77150

P 1LIBLICITAT
PREUS DE SUBSCRIP010
Barcelona: Dues pesseters cada
mes. Catalunya, Espanya i Por-tugal, 750 pessetes tres mesos;
t5 els sis idem; 30 un any.
Unió Podad: 25 pessetes tres
mesos; 10 els sie; 90 un any.
Els pares i mares deis soldats
quota de 192o, els fills dels quals entren
al tercer any de servei el dia 24 d'aquest mes, han dirigir sengles instàncies al ministre de la Guerra, demanant la immediata repatriació de liara
fills, fonamentant-se en el Reial decret
existent, que ordena que el tercer any
de servei té de fer-se a la Península.
Per vigencia d'aquest Reial decret,
varen éaser repatriats els de 1919, i mis
tard els el.legidors de Cos de 1920, aixt
com també Ito . han -estat molts reclutes
de 1920, que el gener passat entraren al
tercer any de servei i que ja estala
llicenciats.
Entenen aquests pares de soldats de
1920 que si no s'els até la sera instancia es cometrà amb ells una altra Injusticia mis greu que les que tía han
fet fins ara, i que, emparats en lesmental Acial decret, que és llei, no estan disposats a suportar.
Adueixen liara fillils que porten dtsset
ITIZ. SOS de servei a l'Af rica després de
set mesas aquí a la Península, i que
no poden suportar per mis temps aquest
gros sacrifici mis que mes havent vist
que foren Ilicenciats els quotes de 1920
i 1921 que no anaren a l'Africa, alai
coro també els del Tete, per "acabament de la campaaya".
Aquestes diferencies han co.locat en
situació d'inferioritat als de 1920, que
són a l'Africa, que havent sofert tots
cls rigors de la guerra mereixen que
no s'els hi exigeixin mes sacrificis.

Comas i C. Di
Passeig da Gracia, 2
Tolafon 4592 A

Gran assortit en ame.,
ricanes punt,
El.:5 pessetes

• Nous =deis ea abrics
gabardines
Ine:MieMMIMI•

R T LJJANO
CAVi blatte,
085 amp. lit.
Callara Ani10

MaRISTANY

Fets els examens dat curset de mecanografia, taquigrafie i Ilengües a les
Escoles de la Federació Sindical d'Obrers, s'anuncia l'examen d'ingrés pel
segon curset de les estnentades assignatures, que es fara el 15 d'aquest raes, a
les set de la vetlla, a l'estatge
Alt de Sant Pese, 18.
La matricula, Cense abonament de despeses, cona per a tots els ensenyaments
que es donen a les daes Escoles.

R1BA
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Ha-Jets!. diversos productora dernanat noticies
d una projectada Pira de
Illearld a la Direcc:O de
la Fina Oficial de Mostres de Earcelona, aquesta fa públio que es una
empresa de c aracter particular situada al "Pelele de 13face" quo roaUtza un guany perfectament !foil, poeta que res té
que votare arre les grana
Manifestaoons Espanyoles 1 Europeos que celebren rounlons de productora I comerciante,
Cot2 CI nom de "Pira de
Mostres", cagona h a n
«Marra la 'Cambra do
Cometa; I la de la Indústria Junt amb totes les
Corpccac:ana Eeonarai.
quee de Madrld.
EZ=E=:222,/MIEZM

CAMUS petsera piqué,
850
15
CASSISES seda popelyn,
VE8TrT8 russos masae extra 1035
PIJAMCS franel.la,
1025
Guante, /Eliges, Sueters

Gran doicamites
MJS

ØYA
P E LAYO:
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Ha mort la distingida senyora Na Josepa Fortós Ferré de Carbona mare
de nostre company Francesc Carbonen,
secretad de l',Associació de Periodistes, de Barcelona.
A en i a la seva familia encierra l'expressió del nostre condal.

CUARTO UE...e4M©
PGR

co,

360 I"(
Ptas.

---

cid d'Indústries Rièctriques acompanyat
del goveneador civil, de ('alcalde aecides•
Ud I d'altree senyora del Confité.
A la tarda feu una exeund6 pez ta
costa de Llevant, arribasit fina a Dabletes, on fon obsequiat amb un té al Casino. A don quarta de van del vespre va
mamar cap a Palma, embareant en el
Rey Jaime I, ~wat acomiadat per tetes
les autoritats I nitres personalitata ms•
narquiques de Barcelona.

MOLEN
PER A PISOS

Gran assortit en dibuixos
ample, l'83 m.
el metre lineal, 16 ptas.
al dIpéelt mes
IMPORTANT D'ESPAilYA

10UNI iigS1111

of es

d'Esports

LAVV II -TENNIS

Eis Campionats del món
Han acabat aquests Campionata i la
darrera jornada ha estat, certamen t , la
mis soiemnial de totes. Cal dir que el
programa era fosca atractiu, malgrat
no ésser molt difícil preverme el resultat
dels partits anunciats.
El públic hi acudí nombrós, com cap
altre dia, donatit un bell relleu a la
testa.
El primer match va tenle lloe entre
les anglescs Mrs. Beamish i Miss Me
Kane, disputant-se el tito' de campiona
del nión, i ambdues jugadores lluitaren amb veritable ardidesa per neonseguir la victória. Aquesta corresponene a la simpática Miss Mc Kane, amb
tot i haver perdut el segun set, peró
les seres entrades a la xaras li donaren molta, superioritat sobre la sera
digna contrincant. Fou un partit que
deixi un bell record als sera nombrosos

espectadors.

A la tarda va efectuar-se, en primer
lloc, el partit entre C:eschet-Coiteas, francesos i Tegner-Rovsing, danesos.
Ronda 51. Poro, 7
Aquests Serreta començaren jugant
amb la mes inseguretat i tambo amb
1Plava Sta. Anna, 9
un xic de desgräcia, eo que va ter que
a
33
Tapineri,
els dos primers sats fossin resolts amb
facilitat a favor dels francesos.
El tercer set fou mes intercssant,
Eta danesos aconseguiren avantatge,
.0323=53ammemEer
marcant-se 5 jocs a 3 al seu favor,
peró els francesos, imposant-se amb la
Por a Corriere I idlomes, Ta- SeVa varietat de joc, van guanyar 4
qui-meca, etc., estudieu, senyor o jocs seguits i, per tant, el set i el parsonyoreta, a ¡'ACADEMIA COTS, ta.
carrer Aros, 10. Teilt. 5041 A.
A continuaeió es va jugar la final de
La més Important d'Espanya.
parelles mistes entre els equips integrats
per Mrs. Beamish-Gilbert i Miss Mc
Es prepara per al vinent dimarts, Ea
Kane-Crawley, tots dos ungieses.
20, un concert de la tanda de Concerts
Fou un partís molt discutit i durara
Intims, que tenen lloc a dita Joventut.
El programa de la qual s'enunciarà el desenrotnament del mateix no decaigué gens hinteres despertat des del seu
oportunament.
Començament
Primerament dominara la parella
PAR A IGUES
CARDUS
Mrs. Bcarnish i Gilbert, essent per a
Portaferrlsa, 10
ells el primer set, penó despees es destaca de tal faisó el joc de la campiona
Miss Mc Kane, princiPalment a la xara
xe, fent infructuoses totes les escomeComas
C.
ses dels seus contraris, remuntant el
Passeig de Gracia, 2
partit i acabala per guanyar-lo per al
seit equip, en ring d'ovacions ininferToafon 4592 A
rompudes.
Resultats tecnies:
Campionat individual dones. — Miss
Gran assortit en amehfc Kane guanya a Mes. Beamish, per
6 -3, 4- 6, 6-2.
deanes punt,
Campionat parelles homes.—CochetC.ossiteas, guanycn a Tegner-Rovaing,
a 115
per 6-1, 6-1, 7-5.
Campionat parelles mixtes.—hfiss Mc
Nous models en abrics
Eane-Crawley, guanyen a lefrs. Beai gabardines
mish-Gilbert, per 3-6, 6-2, 6-3.
Tot seguís ca feu entrega deis premis als guanyadors de les diverses proa-es, escoltant els campions II. Cozbet
JOIS V,ILANOV A UNID,
i Miss hic Kane l'himne nacional de
Ilurs respectius paísos, mentre el m'AAvui, dimarts, a les deu de la vetlla, bhc, a peu dret, tributava xardorosos
tindra lloc a l'estatge de l'Academia de aplaudiments a tots els guanyadors.
Joventut Católica, Bata de Sant Pere,
I per acabar, vagi de neu la mis
números 1, 3 i 5, una "sessió íntima de cordial enhorabona als orgenitzadors
projeccions del Perineu cataiä arago- d'apesta Campionats mundials, que a
nés" (Muntanyes Malaides), la qual será,
tan alt nivel' han sabut posar el non,
il.lustrada per N'Emili Casanovas, amb de la nostra ciutat i de Catalunya—
la ressenya d'una excursió efeztuada a
D. S.
aquelles gegantines muntanyes.

F
P5-2
PAI,E0 3. t.:11JAN 4,4

CORDILLERA
Ni :alance 075 ansia li.
Cellers ARNO & MAr$31-4:1Y
Ha quedat constituit definitivament el
Comité d'Honor de la Fira de ilustres
de Barcelona a Sant Sebastià per les
següents personalitats:
President, excellentissirn senyor don
Julia Elorza, presiden; de l'Excellentiosima Diputació de Guipúzcoa; ricepresident, excellentissim seneor don Fetip Maria d'Azcona, alcalde; vocals:
lustre senycr don Joan Córdoba Picavea, president de la Cambra de Cemere;
illustre senyor don Ramon Alonso, expresident del Circo! Mercantil; il.lustre
senyor don Ende Pérez Egea, president del Circo] Mercantil; illustre senyor don Miguel de Legarra i Oses, de
la Fira de Mostres de Sant Sebastià;
il.lustre senyor don Eusebi Zuloaga,
president de l'Associació de la Premsa;
secretad, ;Ilustre senyor don Angel
Manterola, secretari Iletrat . de la Carabra de Comerç de Sant Sehastia.
H aquedat tambi constituit el Comité d'Honor de la Fina a Arévalo; el
formen les següents personalitats:
President, illustre senyor don Asnali -García-Lozano, president de la Catolira de Corriere; membres: illustre senyor don Arseni Alonso Fernändez, tresorer de la Cambra de Comerç; il.lustre senyor don César Maroto Gutiérrez,
comptador de la Cambra de Comerç;
secretari, illustre senyor don Vicens
Pérez Cabezas, secretad de la Cambra
de Comerç.

PAEAleilES
Ferran, 1 1, casa

rara ;.7

i

Gran fiestaural Vila
Passatga

RESTAUZIANT ROY
Sala do Te
cada die te dansant de 5 a a/5 de.
8 i dinar a l'arneeicana de 9 a

ute‘a

Ga3 91»,;:tt Z.2

s 131

Pu cuba zutet GAS
Per kifi-Aria gasten GAS
Fer caacci) pelee GAS
Pe u
gasten G.;S
Procediments maderns desconeguts fine ara a Espanya. Aaarellt casuMint un
CO par 100 manys quo els
similars

Visiteu l'exposició de
Gas Apl:caciones

e...t..r.ruo
7.:151.3ffl

onda, 5 i 7

J. Saldas Rei:el. eng.

Plaça Santa Anna, 17
BARCELONA

CARVI DE PEOP/ETA1-11
COBEHTS RECLAM A 2,
3'75, 4'50 i 5 paseata*.
Servoi a la carta. Mon a-

mente mensuals I quin z enals. Caló por a banquete.

CADBURY
Barnbana, Xacolata, cacao
Diamenge al mall l'infant l'e s oin de
Baviera va asaistir al Iteral Polo Jockey
Club i a la una de la tarda va assistir
a l'eamorzar amb qué va obitamiardo
el Comité dels Camplonats del mea de
tenida, presblint despea el repten:neta
de premie ala guanyadors, camploits del
usen.
A la nit ea traslade n1 ball que en honor seu co celebrar-se al Ritz.
Abir al watt va ahitar el tlipasit de reramita del regiment de Numäncia. Al
misa& n visite lea obres de l'Exposi-

penalty contra els sui ssos, del u ei
tr
prezn
otesqtauren
c ci en
cap
ergitäicalent,
mi al
fiasmre ter,:
retirar-se te la porta. Entre giulas,,

aplaudiments bou rebut aquest

gol.

quIn

En finalitzar rencontre, al
tzp,
poca estona, part del ablie
•eti cs.
jede d'una sorollosa pr otesta ah
gadors suissos Pels patita
incido:1U css,'

regata en apresta darren fase del
tit. Aixe MOtivä una res posta tele,
fora de lloc d'un jugador
Mis;
si l'acte d'aquest individu es
ho és encara més l'actitud deceasurss‹,
cen
blic de futbol, que de seguir ea
pas, embrutirà per c omplet usa e.
en la qual el concepte " c ultura" {i
en primer terme.
Com el dia anterior, la pa ta dere
siva del Scrvette va ésser la millar;
començament, En Grosdidier ense,
bla no tan segur ten en el dia ala*,
despees va asar refent-se.
En Pache tingué mes ocasions
demostrar-nos la seva valor de aislar
Dels locales, be En Pieta,
Sarni. Els demés " arr odonint" ejc,
junt.
Arbitra En lfarini, fent una ee,
molt gnsa, com tot el parta en 3

BARCELONA

pessetes

Lile; MA

bol a tal desteta. L'ar
bitre cca,„¡.,

Degut als treballs i preparatius indiopensables per a convertir l'escena en
una pista gelada, l'Empresa del teatre
Nou s'ha vist obligada a ajumar per
vint-i-quatre hores la presentació de la
companyia del Ballet sobre gel. Per tant,
el debut tindrä lloc, definida:u-asna
doma, dimecres, dia 14.
En torea les funcions populars organitzades per la companyia del Ballet
prendran part La Charlotte i Kreckow,
eis dos colosos del patí, que tan meravellosos i canocionants exercicis realitzen.
aw.•n•n•n••smemprI

10 per cent descomple
FINS EL 28 DE FEDRER
EN TOTES ELS ARTICLES
DE LA CASA, Colas vain,
porcellana, eristalla-

rtes, Jocs de café, II i alumini; coberts d'alpaca, ob-.
jactes per a presenta, etc.

CRISTALLERIA M. ESTEVA
RAMBLA CATALUNYA, SS.

FUTBOL'
EL BAR=ONA BAT NOVAMENT AL "SERVETTE",
PER QUATRE A DOS
Si be la primera pare va ésser com el
dia abans, bastant cusopida, en canvi
minora molt el jue després del descans,
en aquest segon partit ente% barcelonistes i ginebrina.
Aquests varen estar mes prectsos que
en la aura anterior exhibició i en moka
moments es mostraren molt perillosos
contrasta aixó amb l'apatia que, excepte alguna moments, demostraren els
nostres equipiers. Com inmesats per endavant de Ilur superioritat, el sell joc
es ressenti visiblement de manea d'entesiestita Selament a aixó pot atribuirse la tasca molt fluixa dels davanters.
El palie, en mmesta tarda, era bastant més nombres que cl dissabte i els
equipa es presemarut en la mateixa
forma, a excepció d'En Martínez, cl
oral ion substituir a la semana part per
En Vinyals, per sofrir encara d'una
lesió al genoll.
Com havern indicat, la primera part
transcorregué poc animosa per a uns
i altres, desenrotllant-se un joc bastant
mediocre. Cal cenvkair que els blaugrana dominaren molt, encara que la
defensa suissa va catar sempre afortunada; el primer gol l'aconaegui En
Gracia amb el cap, en rematar una
bala d'En Blanco; el parar havia interceptat be, pecó se li escurregué la
pilota infantívolament. Continua el joc
amb notable avantatge per als nostres,
als piale fallaren diversos ocasiono propicies. Ja prop del descans, una pileta
ben dula per Ea Patine, no pogué deturar-la En Pasqual, per trobar-se
bart pel scu defenaa. Aixó fou l'empat.
La segona part, començada fogosamutis pele suissos, mas fía preveure,
si no una raes gran qualitat de jac,
almenys, un partit de mes viu interés
a tot alió que haviern vist fías atesharcs.
En Vinyals, cn una valenta estrada,
feu trontollar al parten i la ¡lata travessä el mare per semana regada.
A continuació un superb xut de N'A Icantara, aprofitant una paseada d'En
Gracia, tau el tercer gol. Aixó no feu
desmatar al Servette; pel .contrari, dona una excessiva confiança als nostres
defemes i anab ocasió que Ea Sur-

MARTINENC, 3.-ATLETI
La importancia d'aquest matra e.,
deguda pel cas que els de Sabadell Se
nessin urna sorpresa: pa es, una de;
So als de Sant Martí.
Els les no han volgut, donce
var-nos d'un partit Martinenc-Ten
sa, el qual forçosament huna d'Ue
de grid emoció, ja que en di es
dirá definitivament el carapiottat al
Grup B.
-El partit de diumenge bou nstasm
guanyat per l'equip roig, el qual,
bell antuvi posa tetes les seres maza
per sortir-ne triomfador.
El primer gol fou obra d'Ea ce
aprofitant una centrada (ya
al cap (le poc, En Vitae n'acastp/
un altre, d'un encertat
A la segona pare netament fan
ble als de Sant Martí, aquesh
taren encara im altre gol pel
d'En Rodríguez.
L'Atletas juma amb coratge i
en certs moments s'imposi al seo co.
trincant, si bé els davanters muga
d'energia davant de la porta.
Fls eqttips estaven formal; pa I

dre següent:
Atletic: Minyana, Llorera, Pajel, Ca
fresas, Baldeó, Feos, Granies i, Gin"
Rojas, Pons i Gallofeé.
Martinene: NasPleda,
rtae, Comorera Montfort, Be,as. eo
só, Vitae, Cata, Barreta:tu i Reia
& ex.
ESPANYOL, I. — U. E. SAlf,
Ceneixent les característiques ad
Unió, 110 podiem esperar un messorprenent de gola. Hi hacia dret, te
a creure que sortiria victoriós,
sense dubte que es tracta d'un ccmis complet que el del seu
cant.
Peró amb tot i que els jupa,dars s
sistes actuaren bastant encestan, 5
particular a la segona pare la asil,
sels travessà de tal faisó, que Di elt
eleixà guanyar ni empatar ton sobrad'
quan menys, Oficialment. I sito neta
L'encontre, molt decaigas a la
mera part, fou, en canvi, molt anee
sant a la segona; els del Sara
traten mole si be poc decidas DI
ter els daventers. Els espanyolistes.
cara que dominats, desenrotllaren a
joc mes conseqüent i van saber
en perill la porta que tan adaarab
meta va defensar En Pedrea Ac
guiren un gol, de casualitat, encara
vistós. Fori una bella a d emada 5
des eell':
ual pel!, t‘ä„.4ide
OlaprirLiatag,apoer
, l da
iN'la
portada a
"
.nan'g'tal.ep°s°d1Seineren"'
ba aerxt-a'S reexiadgetPc
s'acoirl.loca
atPreoldr
teraemel
u ; caesrtot rasame
rondsuisi tesn
g ul
ies psa
enAecLuersetrig
,egr2
d orniina
hreess aperpoc,
abpreruo sfitainren
stanetsls. ali

va poder relee-se i dominaren 110W..
els de la Unió; la dzsgrac ia ene
tan, aix.1 cern la desesperada de!
que feren Montesinos i Canals,
ísts l'Espanyol d tma derrotar
Un free-kik tirat per Ea Sarixo
boté al pal i a cop dtdl scraalan
la bala era treta des de dias. Foho
tengue d'aquesta manera l'arbitre
decisió motiva un aldarull, leal e':
partida..
n 'excita3
reata dee 'telassin
L'heroi de la tarda fou
jugador que cada dia va comeleta'
i d'Jveas`
gma
sniteonss; amalag pitiriqmuce sra; ape lrat sscaIs
Esre pilotes de gran comprom is.
sorollcsos aplaudiments etc acaluel,
partit. Tambe es Iluiren forc a reo
räs, En Sanan, En Ladal i
Eta
cix, equips esteren integran co5
guE
Guanyadors: Vilarrodona,
Montesinos, Trabal, Eles,
0
1Tonijoem Garulla Ve'.
U. E. Sane: Pedret,
Badal, Ea-jis-o, Berratxina, m aan.seuriu.Cc11:ages: e 5,
.säeli,
Co,bir
Nu..eFrarr

roca dubtä, era novament En racha
.
el tett segon
Fea llavors' que cl match prangta

tre
a er,7-,siaegic imparcial
i
poaseanrciaicael;drtes

viva emoció i en qué ca dos equipa
van treure totes les forras i'recursos...
no sempre plausibles. El jene esdevingué

toles metieres feu ['ra y a d'aOn•""

in fMtl;a

dur i cl
a•

El Campionat de Cata'

públic,

cu llar actitud, cemri-

molta imparaialitat, sj g

4

t'et•

es

t.

▪

1?
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porte, 13 de febrar 1923

xer

el suposat gol
so
e, n reconéi
:79a ha estat protestacLa pels
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LA CLASSIFICACIO
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GRUP A
amb 7 partits: es punta.
"
so
"6
-

8

7"
s "
4"

7 "

EsPan51

7

545

"7
"
4"
GRUP B
Teaassa i Ma sien; empatas., amb

,e1;11

• Pgls.

amb so partits: so punta.
7 ".
"
" 8
"
" 8
4
3
"
" to
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pARIS BAT A GUIPUSCOA
PER DOS GOLS A UN

vant

d'unes 20 , 000 per12.—Da
es juga ahir tarda, al cama dc
• partit Raris-GuipUsla' lantammt
e, parara el primer temps, els
• dominaren quasi sempre, acabant
za gol a zero a favor dels par-Els basaos jugaren en un terrena
iKr.13s. Ropres el joc i per una talMon . N'Arrate tira un penalty,
ssal és convertir en gol.
, ambdós equipe domies
J igual
i desenrotllant un
alternativ
x el portar Eizaguirre. El par
un abre gol deis francos-zaà
e sia 2 a e a favor mm—Radio.
• ••

y

atsantent

eqtrips estaven constituit_s:
Chayrigues, Mesesy, Gamblin,
kr... licores , Bonnardel, Desagua.,
Caiiet Mercery, Boyar i Sentubery.
Arrillaga,
asipúsua: Eizaguirre,
pire. Garaborena, Amarante, Amador ;
fete e, Urbina, Urquizu, Azurza i

g

HOMENATGE A EN GA2.1PER
paaiat Eacord pres en la darrera
"Lcs acacral de socia del F. Club
.. a ates: Club faca el dia 23
at, un grandiós acta d'afecte
.1 al seu fundador i actual
Ea jaan Campen, corn a boa: constant, abnegat i
sa. a prmit del seu Club
en general.
aain aaagurar que la fasta que cls
gaUrad..as preparen a honor de Istexcedirà en importee
i ..::antesa totes les qua des
• ero a:adació, porta celaboadas el
(a. Ea prepares adiciona asas'mara als nostres Ilegidors deis diti 21:U3 que integraran el festiva],
tal t...asten albariza cals,i tos eh
Catalunya i la totalitat dels
pes que han desfilat pel cansa del
Casa
Imats que, ultra les manitestaao s .ires que els organitzadora
i es, en tindran !loe d'allres
artístic i patriótic, a cirree
populars de primer ordre,
sl a. ronameat de toses elles una
.la al teatre Eldorado,
, amb un desinterés digne
ai. ha volgut associar-se al
7ació i aprect que el Basa a la relevant personalizat
-issim presidenL

.

9ANQUET A EN DIERA
simpatia que organitzen els
- aa1 famós jugador barre(mal donaren compte a la
anterior, ha estat fixat
- . 22 i tindrà lloc a l'Hotel

.: 2 i

' 1

Pailebot espanyol "Josefa Glasee",
*I'esmolet" (cal fixar-ft en el mal gust
de les denominacions), etc., s6n punta d'Alrneria, amb
Vapor espanyol "Navarra", de Clo moviments Lora de ilei.
Quan soleo fer-se més faltes és en die, Almeria i escales, atcb carrega general
i ige passatgers. Amarrat moll
LAEUA'
el saltar; sí els salis aún fets amb med'Espanya NE. Gansignatari, Compasura, si no són bous, no perturbaran el
Diumenge, primer dia de Carnaaal,
rítmic movirnent de la r9dozea, per6 si nyia Transmediterrenia.
tranecarrer poc animar, malgrat fer un
Vapor espanyol "Ciudad de Cadiz",
bonic dia de sol. Al Passeig de Gncia, on són fets d'altra manar tiran en orne
de Cádiz, en 1Mst. Amarrat moll de
a'hi reunien anys enrera multes disfres- tota l'estètica de la rdana.
Hi ha una con= bastant estesa de Baleara Oest. Consignatari, A. Ripol.
ses, que donaren alguna sorpresa a les
Vapor noruec "Atle jarl", de Lonsenyoretes, s'hi velaren amis prou feines saltar els passos curts; la creiem dodres, arnb càrrega general. Amarrat
una dotzena d'emmascarata, i encara de lenta.
moll de Barcelona Sud. Consignatari,
Altres salten els llargs, de cap a cap,
gust poc recomanaWe i poca solea. Tan
Condemines.
sols van acudir-hl algunets criaturetes quart només deseen saltar-se aquells que
Vapor espanyol "Cabo San Scbasla
música
ho
indica.
Iluint les diarreas premiad% al 1.11 inRes més bonic que una rodona sal- tiän", de Marsella, amb camcga genefans?! del teatre Novetats el dia de slijous
tant quan la música ho diu; res més
ral i 7 passatgers. Amarras mol( del
eras.
Altrament, a jutjar per la quantitat de Ileig que una rodona saltant guau la Rebaix. Consignatari, Ibarra i Companyia.
disfressea que es velé per la eiutat, gii- música es pausada.
Entre les diferents menes de saltar és . Vapor espanyol "Ceferino Ballestereba hom no s'adonava que fllasim en ple
preferible aquella en qué se salten eis ros", de Gijón, amb carbó. Amarrat
Carnestoltes.
rnoll de Ponent Nord. Consignatari,
A la tarda van augmentar el nombre de quatre punts amb snenys extensió de
terne.
Mantea regados una rotllana,
Ballesteros.
disfresses, sense abundar, para, iii molt
que
saltant
fa
grans
moviments,
perd
el
Vapor italiä, "Castore", de Genova,
menys. Tan sola la Rus, eeebrada a Moutansb càrrega general. Amarrat moll de
jala, pot dir-se que ie'a resultar most een-- rilme i l'equilibri.
Horn a l'entrar a una rodona dett
Sant Bertran, Consignatari, Manan de
correguda, sima per l'espleudidesa, en 'daamotilar-se a ço que fan els altres; un la Torre.
dornament delis colzas ni prl gast deis
que balla diferent deis altres, fa el ma. Vapor espanycl "Antonili de Satrfisdiafrassos, almenys per la gran quantitegui", de Gijón, arnb carbó. Amarrat
tat de carruatges i de públic que va acu- teje efecte que un cirneti o un fiacorn
=Al de Ponent Nord. Consignatari,
dir-hi, donant ocusia a que Els passeijos desafinarla
Un jora veiérem una rodona que els
Argimón.
i Pare de Montjulah oferissm un afecte
'Vapor espanyol
"Mar
Blanco"
esplèndid, durant la lluita de eanfotti i seus elcments, a cada vuit compassos
d'Houston, arnb cotó. Aman-st
sarpentinas fins mes tard de l'entrada de feien un acatament de cos i cap com
si
fessin
sena
salutació.
Devien
tenir
una
d'Espanya Sud. Consignatari, Regato i
fose.
Fonlbona.
Entre els carros anunciadora retar- hora tonta.
mas
d'una
parella
de
baHem
vist
Vapor espanyol "Rey Jaime I", de
n
da la monumental pino Vilardell;
Pira de Mostres, la cuina nacional, es- Iladors obstinats a bailar ells dos sols. Palma, amb carrega general. Amarrat
moll de les Drassanes. Consignatari,
panlenyes Papellona (Mariaosa), etc., i Aquesta es la més gran incorrecció, ame
entre les carrasses larnades hi hacia : sois pot atribuir-se a un cas d'espanyo- Companyia Transmediterrania.
Pailabot espanyol "Caridad', de Car"Una gansada" (un Mil d'anecs", .Un car- lisme o a un cas de demència.
ro de margarides",
galliner", i d'altagena, amb mineral.
J. M. G.
tres.
•
Pailebot espanyol "Antonio Sorolla",
A Olot, els Pomalls de Jovantut han de Castelló, arab garrofes.
Entre les disfresses cate mes van rescelebrat
un
festival
sardanislic
a
profit
eortir Id hacia un bandoler muntat a caLlagut espanyol "Virgen de los Des,
san i una nombrosa comparsa de moros del monumcnt a En Pcp Ventura.
amparados", ele Gandia, arnb taranja.
• • •
1 cristians, que marxava al pas d'una arVapor finlandés "Bjerm a", de Swan
queabas portant la següent bandera indoEl Foment Sardanista de Sant Mar- sea. amb carbó. Amarrat mol' de Poxifrable "Carla-Maamo- 1 92-1".
tí ha elegit la scgüent Junta:
runt Sud. Consignatari, Agacia WitLes nitres diafresaaa no pasearen
President, Llorenç Pla; . vice-presity.
correas: dominas, pierrots, vestits d'un- dent, Fatal Llonc; secretari, :Ramo!)
Vaixells -sortits
dalusa. mantons marnarrateos ea grua Fuster; vice-secretari, Pene Costa; calVapor espanyol "A. Cola", amb carabundancia.
xer, Joan Pia; comptador, Jaume Ca- raga general, cap a Valencia.
El Comite Pro-Carnaval va atendre a sanores ; vocals: Joaquirn Rossell, AnVapar espanyol "Cabo, Sacratif", are!)
t a ta ola detalla de la Dala, cssa t deatit 1 -ni Ribes, Miguel Ferran i Jcan Mocarraga general, cap a Bilbao i escalas.
gran part de l'exit qua va asablir a l'ac- llotre.
Volair espanyol "Cabo Torinyana",
••.i,ana• .
tiva gestib del sen president, senyor §:las
ands cal-raga general, cap a Marsella.
tre, i deis senyars Aguilar, Martan Ii 1
Del mas de mara cialran a Barcelo\eepor espanyol "Torras y Beiges",
nitres que forma Easmentat Cainita. .. na La Priaripal n !..1 Calma La PrinciLa destilada pel can-, de les CarLa ea-. pal de Sama Colorna de Farnés, La an.b carrega general i trànsit, cap a
\ Corta i Liverpool.
talanes, Polai i Ramblas va resultar malt
Principal ti .. l'E c la i Prisas',
\ ..;•tn- francés "Circassie", de tratepac Halda.
pal de La Bisbal (nora).
si . , eap o Ma-iana.
Atila sama dia de Carnaval, degut
Vasair ital "Giovanni Battista", aenb
pots.,. r al vent I fred (res aS recsar,
P.UD1.7.0NS
carros general i trImsit, cap a Cette.
la,s,t al matt, les dIsfr,,es que van aus. i
n,!:
Asvi,
'aper e tr.nyol "Ctev.lejas",
dir al Passaig etc Gra ia t'aren tinas caca•.
Centre A, D. C. I. Cilla Bu: Gil,.
cartaaa genotal, cap a Cartagaaa i es1i eS el dio tnfP7e. Malamt niaa, el
d'3:.-rres, tarda:
Comité organitzador va situar-se al l'as,
Panya'. de la Da - ose . . aiardanos p
Voaer espanyol "Marzo", en l'ast,
sala, de Gracia. entr a ala Narrara de la Dia AzuilaS.
putael2 i Con ell da rana rebent les las- Cabia Barcina, a les g., a:: e. Uiti rsiif
"Castore", antb earrata
eri l iairms de les tli,ra -,:es (le obten a tat Noca.
Agruaació Sa ianista. pl.lça de nan- g . .. - l i transit cap a Alexandr:a i
prerni.
gel. Col:la Calude'atta.
Sa'n prascataren blatantea, casant
Vap cf cspanyol "Rey Jaime II", 111:1
parar que avesi ro nnitaaristran ala-tres
cartaaa &mural, cap a
mas ab-sen rata el jarat el,eni el cm fallaVe o ar espanyol "Rzy Jaime I", ama
ment, 99 que tindcl 11,e a rni,:di.t.
carraaa gencral, cap. a Pahua.
A la tarda tinguel lloe la nce, rtasb
Va-por alamany "Kommerzienrat Barla mateixa animaciä cpte abana (Falda
para amb coneurrancia mas as asaa. La Moviment
n rn bar', atab carrega general í transit,
batalla de paperets i serpcmines i la
c a a 3.ialenc.a.
&afilada van durar fina l'ea tard.
Vaaar espanyol "Antonia", arnb citrVa xails ea:rats.
Aval, en acabar la Rita d'aqueo:u/ tarraga parral, cap a Gandia i escalas.
Vapor
belga
"Ioner",
d'Anvers,
da, es tara pflUe el fallatuant del juN O NIES
rat i cenan repartita ala premia ais tase carrega general. Amarrat nauil de Sant
Bartian, Consignatari, Caso-una i
en resultin guanyaaars.
SINISTRE MARITIM
El eapitä del vapor sute "Dritte",
Vapor espanyol "Rey Jaime II", de
arribas ditancage al mati d'Anglaterra,
Mahl, arub carrega gcnaral i 48 pasantb carregamant de carbó, ha deelarat
satgers. Amarrat moll de •Muralla.
que dissabte, a les non dcl vespre, troConsignatari, A/mamut.
bant-se a mees setanta m:lles del pOrt
Llagut espanyol "Pepito", de Visa- vcié un gran vaixell, d'unes dotze mil
DE L'ESTIL DE BALLAA
mg, amb garrotes.
tolvas,
tomplctament en flamea de napa
El primer dia que parlavem deis mals
Vopo norme "Tarje", de Newcastballadors dèiem que n'hi hacia algun que le. amb carbó. Amarrat Ilion de Punent a pita.. Per Mis que el capita del 'Britte" s'aprapa tatst com va poder amb
si no ballava tal com era de Ilei era
Consignatari, 11. Enberg.
el ecu vaixell al vapor sinistrat i reparque encara no se donat comaVap a. suca "Britte", de Cardif f.
te. Cal, donas, qua els In diguem les amb cada/. Amarrat mril de la Qua- corregué les imtneiliacions del 'loa on
es trobava, no veié rastra de la triincorreccions que cometen.
raructsa. Consiguatari, Enberg.
pulació. creicnt que totalment o parSi les volee trobar ben detalladas i
Vapor espanyol "Antónia", de Palcial degtlé &ser recoaida per dos
amb damostracions, els hi recomanarn
ma, en llast. Amarran moll d'Esas:vaporo que anaven en direcció can radas articles d'En jacint Mata i Ferrer,
nya NE. Consignatari, Companyia
Ha, amb els quals es arena rnitja hora
apareguts en els números 77 i 78 de La
Transmedi terr
abans.
.tardana, en els quals posara l'elogi a
Vapor
espanyel
"Sadta
Cristina",
de
la sardana d'En Maragall eiern a das:
FOC AL MOL'. DE rAnc-F.,la mar, amb peix. Aniarrat mall de
trina sardanista.
LONA
Lievaut. Consignatari, Martas.
Nosaltres intenta:Tm una breu aya°.
chiluns, a tres quarts de sat es
Pailebot espanyc/ "Casandea" d'aslas t eil de les faltas i iacorreccims que
cant, amb sal.
cala loe a una estira de bales de alalai.' ha ad apta: caz:1 a ncrma„
nam que es traba al moll de BarceVapor alemany "Ca cl", de Ba.avia,
Tot pont, seguit de punts o movilona. El tac, donada La naluralesa d n I
arnb carrega general. Antarrat mal! do
In( ut de polis que porti una denominacambitstible, adquirí de matuant u:a.)
ció que no sigtd la de "curta", "Ilargs", Sant Bertran. Cut:signa:ara Torrabuilain:trame:la Avisats els bombees, canear"poistajats" i "saltats" sera un pum o na.
Vapor espanyol "Ampurdanes", da reataren amb la puntualitat aros:lanaun moviment toma de Bei.
Sant Feliu, amb carnuza general.
da, dominant cl fe als vint minuta d'ImPer lo tant, la "relliseada", "el snit
„ Pailebot espanyol "Parodi Harmaver-se iniclat. Les pèrdues sembla qua
del pardal", "la barca", "el nomino",
na són molt considerables.
esos", de Cartagatia, amb

'EL CARNAVAL

p6ga.dels partits d'ahir, la situao gane Campionat és la que se-

ite:Ta

a que es vénen tiquets al
'a,salitata de la Plaça de Caa las oficines del Club.
cicur.mr.

AL VELODROII DE BALaLa)NA
Badaloni va cele. ia fasta d'homo:11:ga al
ex-rn.2mbre dircmiu, En
a, resultant un progrittua
va'...,citat (cinc vol.es),
i",1 Duran, Lada',
ala re! iCar/S-e PeitS,r
a 'ras Carbonell i ter-
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MUSICA

LICEU. — FUNCIÒ EN HONOR DEL MESTRE SCHILLINGS. — FI DE LA TEMPORADA D'HIVERN
La vetllada d'homenatge al notabilissira mestre i compositor akmany Max
Schillings, se celebra dissabte passat
amlf cl teatre molt concorregut i brillant, palesant així l'interès que ha despertat entre nosaltres la figura d'aquest
meritissim músic.
Per a aquesta funció i as/lb el fi de
donar tus rués gran mellen a l'homenatjat, segons costum establerta, es conju, mira un programa mosaic, compost del
scgcn acta de "Tristany i Isota", contad per l'orquestra i el segon acte de
"hlona Lisa", la bella ópera de Max
Schillings, que tan exectlent acollida ha
obtingut al Liceu en la present temporada.
• De la interpretació que ha valgut a
les dues esmentades obres n'Itera parlat
ja en anteriors comentario i a son degut temps; res podem afegir en elogi
o detriment dels' artistas. El principal
interés de la vetllada es concentrara,
donas, en el concert que ocupara la part
central del programa. El mestre
Ilings ens fea sentir, sota la seca inte/ligent direcció, el preludi de "Parsital",
"La fasta de la collita", intermedi del
seu poma trógic titulat "Moloc", i
"Lecnora", obertura número 3 de Upara "Fidelio", de Beethoven.
La rcconeguda capacitat técnica i coraixement artistic de l'autor de "Mona
Lisa" fan d'aquest músic san exceLlent
director que sap donar vida i emoció a
les obres que se Ii confien, essant les
seres interpretacions, en ço que li havera sentit, ajustades a un serien criteri que eleva i alarma la sera personalitat musical.
" La testa de la collita" és una pagina d'inspiració amable i fàcil, optimista, la qual cosa la fa contrastar amb
l'esperit inauiet,. turmentat, qualcom masoquista, que dornina tota la partitura
de repara "Mama Lisa", ma h més interco-mil mi la seca valor musical.
El mestre Schillings va poder
canstatar, en aquesta vetliada, Vol l apreci que qt:as:bé espontiniararnt ala fat
a Barcal, na d.21 seu valer. L'ópera "Mona Lisa" ha estat una revelació esalén.liila par a nosanrcs; les seres condicians de ,Iraaaor cc:tse:cut han obtingat raprovació jus:a del pObl:c
Llargues i xardoroses ovacions
dentastraren l'entusiasme de fauditori
per a 1 titcLI:gent mestre alemany, al
qval esperma tornar a veure entre nosateas en tetnparailcs futures.
L'empreoa Eiu senyor Max Schillings un valals preacnt, consistent en
una artística ba tuta. A aquesta retnada
hi assistí Einfant d'Espanya, En Fanran de Baviera.
Amb.la fundó de diuMsinge a la tarda acaba la temporada d'hivern. Aguas.
ta temporada ha estat interessant per
nt dts conceptes, donant-se a conèixer
les ¿pares "La Dame de Pique", de
Tcheikowski; "El princep Ig,nr", de
Ti o,. inc i " Mma Lisa", de 'Mace Schillings, lotes ellas respanant a un veritable mérit artístic. La reposició de "Les
n,ccs de Fígaro", de Mozart, ha estat
tumbé an encert digne de lloança L'escamoteig sensible de Eópera "Marianela",
del mestre Pahissa, saambla haver respost solament a dificultats irmarevistes
sorgides a darrera hera amb els aatistes encarregats de la interpretació; se'ns
assegura que l'obra del nostre adrairat
amic sera la que inaugurará la vineut
tentporada de primavera.
La calar deis artisan qua han passat
per l'escena del nostre Liceu en la lempo:mala acabada, ha total queicorn desigual; una interpretació acabada, perfecta, d'alguna de les obres que sisan
muntat, no l'havetn trufela; en totes ha
dominat la no:a gris a, saleant, aixtí si,
valuases excepcions. El teatre de Wagner, éspecialment, no ha estat gaire ato:
tuitat aquesta
Es curiós observar el tal de l'evident
indiferencia que el públ c ha palesat
enguany per la "divolagia". Aquella atmosfera calida de certes nits de l'hivarts pasear en cardar ttn celebrat tenor,
aquest any no sisa produit. Els tcnors
flipólit Lazara i Caries Hacket han
tingut arcilladas brillantissimes, parí
l'entusiasme per la liar actuació no s'Ita
manifestat amb la sinceritat esperada.
Reacciona el palia davant l'art dols
moderna "divos"? Aguaos escepticistne
el causa la &ranció o una erolució en
el gust artistic? Assegurar Eúltim Vira
una creença massa optimista.
De tota manera cal felicitar l'orts-
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Ganta nacional de política, d'ari i de literatura

tia sortir el n.° 1 de l'any
TEXT:
Política nacional, per J. V. FOIX
frícnitor I el discurs d'En Carnbi, per JOSEP CARBONELL
Estudia do literatura, per TOMAS GARCES
Estudia d'arquitectura, per J. A. R.1ü0LS
Estudis d'acronautica, per ANTONI ARMANGUE
Estudis 'rnIlltars, per •••
Les arta I les expocicions, per M. A. CASSANYES

„gana Ari s a dsses voltes, i tercers,

ariari' , a maatre vohes.

PILOTA BA3CA
re

Al. ERONTO COIITAL
etat d'Esport P.asc feu diuels e,r,its
que segueixen:
Cercan tic segona categoria, a

GRAVTAS
Pinturas de NONELL, CAMPS, ROCA, SOLER, VIDAL-GALIC LA, VENTOSA, IGLESIAS
BeproducciOns de BRUNELLESC III, ele.

•

guanyaren a Esper guarra.
mendi a Arana-C. Stsnyer,

Tiratge únic : 300 exemplars

4;

en general. foren mol;
Piusa donar, pszó, maMss d'en-

j

,

o; iilOmetres darrara
pasa tres equipa.
molla duresa, peró da, en aranaar la Iluita.
aui primar es destaca.,
Rius, guanyador,.
i:- :171,,n una formasa
a le, fins que, en fer les
II-eta féu suspendre la
st -oc la classificació que

id. na
j:)113C'"n ia. nat i a
l'Ahalli i Ragtian 1aren a Ferrer-Bargtmyó,
ka Pral
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CrónicaJudiciäna n
AUDIENCIA PROVINCIAL
A la Seeci6 primera ha ~parara'
Joan Cabello Cailabate, menor de 18 flavo,
proceseat anteriorment, acusat d'un tul
de baralla valorat en dinou pesante*. El
fiscal li ha demanat quatre mesas d'arreat
major.
A la Seoció scpona 1 acusat d'atemptai
n'ha santat al banquet Manuel García
Cros ,e1 qual estant recl6s a la Pecad
Model i en ocasid d'Ases- registrat per
l'oficial Rafael Maten Quirant va (llaparar una pistola, mensa fer blanca
El fiscal ha soLicitat la pena de qua.
tre anys, dos metros i un dia de premie.
corraccional i. multa de 500 pessetes.
Els procesaste que van comparaixer
la Semi() guarra, Antoni Ferrer i Dos*
nee Baptista, abusant el primer de la
confirmen que If tenia dipositada la Como
panyia del ferrocarril de M. S. A. 1 a la
qual feia de factor, valent-se de les (ladea
que per tal eircum.stäneia Ii eran caos.
pides, falsifiraaa els bitnets de sortida,
consaguint que ele c e a s de is agatzems Ii remetessin expedicions de di.
ferents gene' res 1 välua. A dos quarts de
dues es va suspendre la vista fina MILI
a les den.

en arr g t

re

ASSENYALAMENTS PER A AVUI
AUDIENCIA PROVINCIAL
Semita primera.—Audiencia. Dos orals,
par estafa i dispara.
Beceitl segana.—Oest. RabatorL Jota
Tipes. Jurar.
Sea-vil tercera.—Sud i Hospital. Quatre orals, per amenaces, furt i estafa.
Un accident, per estafa.
Sec-ció quarta.—Bareeloneta. Conclueld
de la vista per falsedat contra Duménee
Captista Antoni Ferrer. Jurat.

Fets Diversos
BARALLA. UN MARINER GREUMENT FERIT
Al carrer de Pallan, entre els de Marina i Sardenya, Rafel Cardel, marinar,
es barallä amb un desconegut.
El primer fou curat a la Casa de Socor del passeig de Colomb, on se li apreciä una tenida d'arma de foc al coll,
amb orilla; de sortida, de pronóstic
gran.
S'ignora si l'agressor fou detingut.
CAIGUDA
Llorenç Gamban Borren, de cinquanta•
cinc anys, va caure des del sostre d'una
safaretxos público, trencant-se les cos-'
talles vuitena 1 novena.
ATRORELL.
Un auto, que fugi, atropella, al pas-,
steig d'Ea 3faragall, a Ramon Orttaiya,
treneant-li el braç esquerre i les costalles lo i ir i produint-li ferides a tot
el cos.
CAIGUDA CASUAL
Calma Cavisol García, de quaranta
non anys, caiga.; al carrer de Consell
de Cent, trencant-se la cama dreta.
DESGRACIA
Ahir, a les nou del vespre, fou auxilias al Dispensari de Sant Andreu,
Pau Oliva, de sziaanta un anys, vidu, habitant al correr de Jaume Giralt, número 47, quint, venedor ambulant, de
conmoció cercbral I magollamant general greu, cansadas al caure al pasme
par la via del ferrocarril del Nord mentre travessava el Pont de Can tiras&
Després d'anxiliat, fou traslladat en
el catxe de rAmbulancia, a I;Ilospital

%.2
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L'ASSOCIACIO DE MUSI.
CA DE CAMBRA
Solventados les darreres dificultan
per a la vinguda deis artistes Serge,
Prolcofieff i Diran Aleicanian, entre leo
quals figurava la tramitació de llurii
passaports, queden assenyalats els dies'
17 i 19 del corrent per a la celebració
dels dos concerts a l'Associació de Música de Cambra, en els qual; ultra
aquests dos exteLlents concertistes, actuara també el distingit pianista Ricard
Vives per acompanyar a Diran Aleas -5
nian en les obres de violoncel i piano.

r" rat
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higiènic amb SOLA DE GOMA marca FORD, Boxcalf, tall angl es , doble sola de cuiro
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Ptes. prell

n VENDES AL DETALL
Carrer ANSELM CLAVÉ, 9

(Final da le3 Ramblas)

Malo de la pell. Vies urinarios. Raig X. Corta Catas
Dr. Huna
lanes, 642, de 2 a 4. Clfnica da Sant Pau, 44 de 7 a if)
U

damunt paper belga satinat.
Hi subscriuen i el Venen:1-11larerla Nacional Catalana, Corta Catalanes, 613;
Galerics Dalmau, Portaferrissa, 19; LlIbrcria Verdaguer, Rambla del Mig, 6
Wi LiCIGEE13/21

presa per la temporada finida, agraidIi aquell sincer desig que remarquem en
ella de qué l'encert ardstic domini 96s
bre llur dificil tasca de poder acontert.
tar ele gustos de tot liceista per divertí
que sigui el seu matis filharmónic.
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REGAL:

Fins al 1 -9 actual
amb catura
colors amb costura i espigueta trodada

Mitges seda [legres 1 colors

Mitges
n••

seda

negres

i

CAMISES BLANQUES

CA MISERIA-CORBATER1A-GENERES de PUNT-MITGERIA
24-26-PORTAFERRISSA-24-26-TELEFON 1574 A.

a 7'50

pessetes

Pessetes
a 6 pessetes

a 3

tres per 2150 pesseles

CONFECCIO I MIDA : ESPECIALITAi

af.

ESPECTAC LES

— TEAT RES -Telèfon, 3,500 A.
Avui, dimarts, tarda, la famosa comèdia anglesa

L'admirable Crichton
Nit: Les joies de la !toser
i Les bodas d'En Cirilo
Molt aviat, reposició del
grandiós espectacle

Aventures d'En Massagran
Els dies26,27 i 28 d'asqu ast me s , cinc
funcions per Gernier. Es
despatxa a comptaduria.

GRAN TEATRE DEL LICEU
Avui, dijous, 22. Primer conteh, pel genial pianista Emil
Sauer. Continua obert l'abonatnent i s'admeten encàrrecs a
comptaduria per al primer i sr,
gon concert.
mulizzunezuninanualum

LA SEGURA NIT DE NUVIS

Empresa Serrano
Espactselee Iris-Palmar
DLCUT — DEBUT
liftnerres, 15 tle febrer 1223, a les den
de la nit. LA CHARLOTTE l KitECKOW,
anib el seu meraveilds Ballet sobre gel.—
Direcció, Paul It, Kreckow , — Director
d'orquestra, Joan 51. Lernbert. — Programa. Primera part: 1. Obertura "Die fledermans", Stratiss 2 "Una escena ChiTora a Saint Nana", Lista. 3. "La noleta",
SenydreleS Gertrud I Flirtet), Erlerner. 4.
"51arsa militar" (senyor Paul Kredkow),
Taubert 5. "Pierrot 1 Morralla" (senyoreza ladra Wischer 1 Est Derksen), WoltFerrarl. 6. "Truchlinisstimmen" (Veu de
Primavera) (La Charlotte, Púnica el mdr1),
Strauss."Nines de llana", Goesl. g.
"Flirt en 1; r1rnavera" (senyores Dora Wischer, Eist Derksen I 51r. Kreekow), %Atantonttel. 9. "La papallona de llum" (La
Charlotte), Delhes. 10. "Ciaran" (Oertud Erich I Boli Lanar), Brahms. 11. "Paradia excentrica" (senyors lloras I Charles), Kern. 12. "Danos apatxe" (La Charlotte 1 Kreckow), Oftembach. — Segaba
part. Els germano Ferronis, clowns exchufles musicals. — Tercera part "Carnaval", música de Roben Schumantl, arceFiada per Paul 11. Kei • ekow. Coreogratia,
Jan TroJanowskl. Director artIstic, Paul
II. Ereekow. Primera bailarina, La Chaolote. Colombina, 1.5 Charlotte; Arlequi,
Paul II. Kreekow; Pierrot, Gertrud Leudekl; Ploresian, Bol) Laedge; Chiarina, Dora
Wische; Estrella, Else Derksen; I.a Coqueta, Else Rackow; PaptlIon, Gertrud
Ehrick; Eusebi, Kurt Neuman. "Gran Ma3carada", per Ella Kreckow, Fritzl Boato,
Hilda Rosenthal, Betty notiert, Atice Speck,
Marg Karney, Claire Foetzte, Marta Kollet,
51arg Bell, Gerda Plaumann I Ebria Clammeck. federal exprés (lelo esdendgrats
Germans Tarazona, de Nova York. Riquissdn vestuari contecclonat exprés per a
aquest hattet en els tallers de la rasa
llago Raro« I CO. Ile Berlin-Nova York.
Preus: Butaca, 3'110 pessetes. General,
0'50 pessetes.

TEATRE NOVETATS
Vuit elegants
Palis de disfresses
AURIGENIMA - CAGADO
Avui, dimarts, dia 13, úllim dia

500 representacions a Paris
Exclusiva de l'Empresa per Espanya

Gracia. — Elegancia. — Enstinclo.
— clic. — Luxoses toilettes. —

—

Decorat
Presen tacha, esmerada.
nou.

•

•

•
•

fl
Notables quintet lerda 1 tercet N
• Torrents. Avisi, dimarts, gran halt,
El el theta nos gran oe la colossal
pernIcula histórica
El
LUCRECIA BORGIA
5,000 metres (2 (ornaties), prujentoba; mes (le 30,000 persa- ."
If] nes a l'escena; presestacmt Mal VISes ¡enjertara a do:
• la; tarda
TI quarts tte sir; ni', a un quart de"
• deu. Exils: Sacritiel del Riu Jim, I al
la de gran broma El nevell. — De- Ch
mä i lois els dies, l'Oxit thls bailo. ri
Lucncia Bórgia. Preus comenta.

111113-Meill

Dinna-Argentina-Excelsior
.tv iii, 3 Roger La Honte, 2 La
caravana de la mort, La dansa
de l'idcl, Cor d'Arizona, Paraula
d'or.

Teatres Triomt i Marina
I CINEMA NOU
Avui, La caravana do la mort,
1; A misas dites, Acer fred, Carlota Corday, L'epopeia d'una dona, 3 i 4.
RIEBB111313111331111IGRellisusall

d'adeu a Barcelona
111

Avui, dimarts, tarda, a les
• cinc, i nit, a les deu, grans
• funcions.—Es despaIxa a
• comptaduria per a les fun•
•

cions, fins al dijous, tarda
i nit, comiat de la compa-

•

Iwzmulezunzmumenurnia;

Molt aviat, estrena de dues
grano esclusives

•
111
•
Pl
•

ELENA PAVEA.

Pl

ARISTOGRATIC SALO
PALAU DE LA CINEMATOGRAFIA

gran conli•dia dramàtica
• •

EL MON I LA DONA
per Geraldina Farrar

N

Gran Teatre Comtal i •
èia •
Gran Cinema I311rn

ei

u

u

diosos programes . La caravana de

Pl

la mort, d'emocionant argoment;

u

Parauia d'or, Pote oposats 1 els
gran talts tercera Jornada de Roer

9

La Honte I La dansa de ('Idol.
Pl

a

TIVOLI. Jtî

1

a
•
u
u
•
u

Companyla de comädla
GUELL - TUDELA - ASQUERINO - CORTES
( T elèf o n 4131 A)

Divendres, 16 febrer :

;

E

u
al
a
u
u

Debut .

la
iw
w

a

1D'ESPERANÇA;

%

I

u
1.
u
la

tlIBB11111•111BRIIZEIBIBBillillagt

GRAN TEATRE DEL LICEU
Temporada de Quaresma. 4
grans concerts pel genial pianista Emil Sauer. Dies 22, nit; 25,
tarda i 28 nit de febrer i 3 de
març, MI. Continua obert l'abonament.
os,

•111111111.111001E31300E113[70791i

Gran Teatre Fspanyol
•

at

SE

Campana de vodevil I tzrana
espoctaeles
•
•
PEP LANTPE2.9.
re'
ASSUMPCIO cr.stti_s
Alud, (timarla de (arnesiolt,,,
13 febrer Tarda, a les eme. Espito, •
did vermht popular. Entrada I bitlora, una porreta. barren de
nuts I condecorcts. Hit, a les dad, •
El ITIOU nano 109n (loen de Berra- 11
— 110015, Dimeeres de Con- •
dra. alma graos I extraordinarles
luncions.

13

11••••••&1111•0111010011001

Pl

La

Id
BALDER
3/
genial artista, Mol del pa . a

11 PlIC.

a

N

12
MAR ALONSO
el séu repertori non.— :
• Demà, dirnecreS de Cendra: a
O sessió única a dos quart g de o
u
a
cinc
a
....---I!

ci

hl amb

171
3] Aviat, importants debuts. El oj9
a
divendres
si
u
u
Antònia Mercè
FI

1:1

L'AFIGENTINA

r

ESPORTS --

dimarts, tarda a un
quart de cinc. Dos intereSSants
partits de pilota a cistella. Nit,
a tin quart d'onza. Dos extrao:dinaris partits. Primer, a pala,
Chistu i Jäuregul contra Araquistain i Aguirre. Segon, a eistella, i Casta5aga
contra Ondarres i Salsamendi.

--

DIVERSOS

ltda. S. Antoni, 62, i 61, i Tigre, 27
Avui, dimarts, tarda, monumental ball de màscares, i nit, el
popular ball
NO13 FIGUERS
5 preciosos premis, 5, a les mascaros que mós CO distingeixin.
Gran concurs de mantons de Ma-

nila
en el qual un jurat compost de
coneguts artistes adjudicara
Un valuosissim premi
a la senyoreta que Iluexi
mantó. Per a nut s Illtiment, es
tocara un Xotis Cnstfs, dedicat als mantons de Manila,—
Demà, dimecres, tarda, gran hall
de societat.

S L EMPORD.ANESA
Espectacles per a infants
Carrer del Pi, número 11
Demà, dimecres de Cendra, a les

cinc de la tarda

1. El senyor Carabasseta, pchs tite
tles.—II. L'Iminoristic
ta-ventrilog El Gran Felip.-111.
La bonica comMia El titella
sportsman.
Prous: BUTAQUES, 2 ptes,
Entrada amb seient, 1 pta.

1117,11Mr.

Rnteres sa nt!

Les existències de calçat de la fábrica

iC.a

SIMON
les vendrem al DETALL i als baixos
preus amb que han estat valorades
en fer Vinvent2ri

Front 5 Principal Pn!ace

GRAN SALO DE CODA

Pl
Pl
Avul, dimarts, tarda I nit. Pro- •
u

Coliseu de varietats
12
Avui, dimarts, tarda, a tres
quarts de cinc. Nit, a les
19
•
deu
.
u
Gran programa
g
u
N Projecció de notables pel.lf- .•
%
e culos. Soledat Miralles, ha- III
n Harina, Els 6 Junetro's, :
n equilibristes. Els 3 Vera's, •
aa 111ferristes. El celebraL ar- El
w
mi lista
o

PE TEA >. 712, a rara Boíl.
elfil Iljp1 TE:(IPS. ReStaurant especia/.
Pea, (nitres I Mariscos. Quintada, 7,

ir/2, /23

1

Ni abans de la guerra Invia venut mai nIngú
a tan baixos preus

(Darrera el Parc)

LLULL, 21
Un formós pis

11,.*;441‘..
CATARROS

primer, de por lloguer, antb
boruca terrassa, ascensor, teieron, es dena per anar-se'n.
Pees mobles, ornan vemos
baratissImS. Ra0. NapOIS, número 272, Imanen, primora.

suaLlonos y recientes

TOSES, BRONQUITIS
c 1:1151.11.D O S radicalmente por la

S MÓN
I

O

u

tariasivaugualtugazataz.."J
,

grames extraordinaris. 1:interessant
film En el co, de l'Arizona. La fina
CO1111,1118 Paraula d'or, quarta Jornada dol gramilds film superproduccha de la 'narra alemanya U. F.
A., L'home serme nom, Mulada El
pati dele li,onn 1 la gr an diosa De l Nula Pote oposats.

F err j ,

-Pez]: Mildi tei

Sznt fcming3 d21(211, 4-121. Cli fl

•

'1

AMUNCiS, ROTULS, FACIINES I
OBRES

o

TEIEBALLS OlISTIL

Pautauberge

que procura PULMONES ROBUSTOS/
< oreservade ieTUBERCULOSIS s
Per.
qUBE RGE, 10 , 11 de Gonstant11100

'a

se

Es la rcira de les aigües de taula
la d e ta Vall de Sant Daniel
Depositar': JOSEP PAGANS, Ponent,

eIMM.MMIM

IZGCMInZIK

DE CUERDAS CRUZADAS
CON MARCO Os HIERRO

Sublime rnc, rc a

q.MA R ISTAN(
en 187i_
AL CONTADO

Casa fu n d a n

PLAZOSYALQUILER

18,PUCatülufulb

\luda o arrendamot
clon miner coure, argein.a•
bors, 16 km., bona carretel
estactel Robledo Chive/41h
rondat Peflarroya, ea dier
saya explotar - bo QUID
dismtnutr negoeJs. l. Fg'
randa. Lllsta correa ir
sense corredora.

Clínica Vies
-= Urinaries
Cel Dr. GinVe0, Rambla
PIS Dloquerla, 6, ter
(entre llos.pltal I Sant
Fati)
VENERI, 11,707ENCIA,
SIFILI8
EspacIals tractaments per
al gua:lim e n% rapta de les
NIALALTIES SECRETES
MATRIU, FELL, BUFETA, PROSTATA
Consuita, de 9 a 12 I de
a 8 económica per a
empleals I obrera.

Arrendarla

llar o Bar-Restaurant. Toe
te directa. Escriure
PUBLICTAT, ella. SSSI.

davç.x

empleat de Ranca desilla
,
¡robar aktun treball d'escriptorl, de 8 a 9 vespre. bonlea habltaeld amb penstd
Esernirei PUBLICITAT, nu- o sense. fiad: Ballen, 63,
praller, segona.
m..ro 2560.

te rre a Horta

Programe. extraordinaria

11••••••01•••••13•••••2
0
ELDORADO

w

Palace Cine
Artstocristiques ((sesione artaltiquae

u
a
l'Al compañero el ladrón
u
..11111141111111111111111i31111:11111~311111
Nil, a les deu

1EIEWBZGI1331.17100813BiliBliD

•

de la temporada
EL CLAVO i LOS FRESCOS Pl

•
u

IRIS

el

II
Avui, dimarts, popular,
tarda:
ei
Mi compañero el ladrón •
111
Nit, a les deu:
El cura de Longueval
Demà, dimecres de Cendra, •
tarda, a les (matra, secció
especial: lila dos grans èxits u

a

salannacrazuzzzuwaunnu:
-

fOliaiäl

1212
-

e A n Ti n,

Aval, dimarts, larda 1 nit, gran-

r•••11111111111117172116iN•1712951212E
131:100111:1•11•11111011•01:1001i3

u

B22:131EZZ130113Arittägl211121:121

a

El II 11117111111111113151311W1fEill III

lä

n.¡EluinsilMulIZEIMLICHNIII1113711

en 8 artes Margarita de Borpona, Pl
reina de Francia. — Dissatim, estopena miel: La Tosca I El robo de !I
la perla negra.

Pl

De,;15fine c 3000 heks
Piars,
-

RESTAURANTS

Kli RSAAL u Venus S
p ort - Palace Ball
u

i dissabie, 2ú ds febrer,

4 ÚNICS DIES, 4

u
u

tants números. Cada dia, aperad.
Gran labarin arnerica.
Grans Calla do rascares

1.411116131113111113331111111111301131111CO

FESTIVAL DE MI-CAREME
Localitats: Casa Aurigr•mma.
Fernando, 53, i a la taquilla del

B wrizansr.t-,Ke
a
Teatre
Gran companyla ‘Irainatica costella- u
na Rolas-Capar& — Avui dimarts.
Mi, a dos quarts de deu. Per últi- u
ma vegada. Programa monstre. I.
celebrat drama en 8 ates El tot de 111
la humanidad. 2. L'aplaudit drama Pl
en tres artes Crimenes del fanatis- •
mo o Ln Inquiaicien por dentro. —
Dimecres. tarda i nit, colossal pro- •
grama. El grantlids drama histeria a

Asalto, 12.—Exit, Paqulta Casanova, tlosina i ultras impor-

•

pl

BALL GLORIA

teatre.
na p Nil BBB

--JUSIC—.HALLS

mratnnKurtremaen,=erneemen
01
Sakí Cata;unya
•
91

BALL FLORIT •
Dissabte vinent, 17
de febrer,

COMPANYIA ARGENTINA SI

SALA MOZART
Diumenges 18 i 25 de febrer b 4
.de mare, a la tarda. Audició inte'7gral deis Trios de Beethoven a
.carrec del Trio do Barcelona.
Abonament i localitats: Casa Dotäsio. Portal de l'Angel, 1 i 3, de
3 a 7 de la tarda.

EDI_N CÜNCERT
-----

de Carnaval
ETIVOLIE

1

Dissable, ala 17, nit, estrena Cal
vodevil en tres tetes, de liennequin. Veber 1 Dillartul (els tres
asos del vodevil), traducen:1 de Joaquim Monten,

Teatre Nou

Teatre Calalä RC1113a1

1

Gran fe.3tre Espanyol

Liegiu LA PUBLICITAT

iNsEcTICIDA

icARAD El
111Minuto.Cajal
Asalro•28 Emula

Curació räpida i segura de la blenorrägia cttii
1:25 recents, en dues o tres cures, Oil
janvant aparell especial. Aribau, 5, d'El. a 1 i de 3 a 5. Die§
festius, do 10 a 12. Económica: Unió, 20, de 7 a 9.

G. ALOMAR nica,

••11015•7111110•31•311•1111111111
azieleunuanuwasuanzamaul

•

• Monumental - Pafti-INa!kyrii Pl

u

•
•

al
a
ir
•

•
•

dinars, L'epopela
d una dona, 3 i 4 episodis;
L'emboscada r Blanehotte ,
Tomaset conqueridor, MicoUn groom d'hotol.—Demä, u
u
dimecres, estrena de La
prosa de rablm, del Reial u
Programa Ajúria.—Dijous,
•
L'epopela d'una dona, 5 i 6;
Rivalitat d'empresas, i al- •

====

GRANS MAGATZEMS
rilirLirlia2====

tres.

Casusuuummuuwasunum
:

CONCERTS : :

Del 12 (rrdut al 15 ltbrEr

lene di[01 1 1g
11 1

en Vestits i capells per a senyora 1 nena, Pelleteria,
seria, Generes de punt, Sederia, 1 laneria, etc., etc.

Associació Musica Camera
Dissabte, 17, i dilhins, 19 febrer
Concerts vulte 1 novh del present
cura. Fresentaeld de l'eminent
compositor I pianista rus

SERGE PROKOF1EFF
contraetal per donar a eontlxer
divers., de lee R"VOS más discutirles obres. I presentaeld de Femlnent vloloneerniste armen(

DIRAN ALEXAN1AN
amb In cooperació
planleta

Peseel lent

RICARD VIVES
Obres do Brahms, Beethoven,
Bach, MUssorgrky, Prekotietf,
Exeluelvament por als socia

Gran secció
de ven
únic

que està compresa per articles de
totes les sec-

Pig•

cions d'aquesta
casa

Les SUCi0t1S de Cristalleria, PiS3, Porcaana, Bateria de cui- e
na, etc., continu2n com sempre a preus sense competencia o
111111553

