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La contraofensiva combinada
Eas trobem davant d'una contraofensiva múltiple contra el
,canalisme català. Simultàniament han romput el foc, En Fade Pomés, N'Emilià Iglesias
- Ribes, el comte de Santa Maria una
contraofensiva combinaJaume de Borbó. Resulta així
'da ' No volem dir que els qui la realitzen s'hagin posat d'acord
,e' asment. Paró de fet estan d'acord. Tots Ilurs atacs, en afecte,
ei tigeixen al mateix objectiu. Tiren contra el màxim ideal del
acionalisme català. Perú tot sovint arriben els trets fins al
ola de la Lliga Regionalista.
d'ho'La coincidència en una mateixa posició antinacionalista i soque sostenen idees tan divergents en el terreny polític
Potnés, N'Emilià
com D. Jaume, el comte de Santa Maria de
excel.lentíssim per
argument
un
ja
Fabra
Ribes,
és
En
i
¡testas
aquest fos un
/most ra r el caräcter nacional del catalanisme. Si
atiple partit politic, amb més o menys divisions i subdivisions,
a corla davant seu, units per tina idéntica oposició, els secas espan y o ls o espanyolistes mes distants en llurs idees.
Eis antinacionalistes de l'esquerra desenterren el vell clixé
tives el qual el nacionalismo és una invenció reaccionaria.
muesta acusació, que sempre ha estat injusta, avui ja només fa
hollinare . No té altre interés sinó el d'assenyalar el petit nivel]
jotellectua l dels que la formulen. Si el motiu de l'oposició al cata'cante fos el seu suposat caràcter reaccionari, com s'explicaría
e e' combatessin En Jaume de Borbó i el comte de Santa Maria
que té
e Pom e s? Es combatut el nostre nacionalisme perlialló
asencia lment de català, per l'essència nacional que dóna saba
inda. I aixó explica la coincidència de tots aquells que, des de
camps diferents, neguen els drets nacionals del nostre poble.
Es llàstima que En Jaume de Borbó hagi vingut a desautoazar les incipients tendències nacionalistas que en una part—la
rés jove i la més selecta part—del jaumisme català es mandesVen des de fa algun temps. El senyor Lluís Argemi, aliat o exJiit de la Lliga Regionalista, ha publicat unes declaracions del
pretendent, on és condemnat amb frases rotundos i efectistas
Didependentisme català. S'assegura que don Jaume declarà reantment a una comissió d'addictes catalans que tot bon jamad
ha de combatre enèrgicament "aquest flagell maligne que d'alhms anys arma ha emmetzinat la ment i el cor d'alguns ciutaäns".
Suposem que En Fabra Ribes estaré orgullós de veure que
tincideix amb el comte de Santa Maria de Pomés i amb En Jaua de Borbó. Si vol ésser conseqüent haurà de cantar la glória
tara!, avançada i socialista d'aquests cavallers. Tan negre i tan
arcionari deu ésser el nacionalisme catala, que el cabdill deis
idicionalistes i el líder humorístic de. la Unió Monàrquica Nace el blasmen i el condemnen.
Net acf com, una vegada més, queda provat que per coma catalanisme s'ajunten, de fet, els homes de dreta i d'esquerustraris al nostre ideal. No censurem aquesta acció combinaitNiem que és perfectament lógica. Paró lógic és així mateix
gels patriotas catalans s'agrupin també en les organitzacions
enalistes sense altra condició sinó la d'acceptar i practicar
falló que avui és possible l'ideal de la pàtria catalana. Una naalba pot estar formada mai per bornes d'un sol estament, d'un
II. !partit, d'una sola doctrina. El titilar de reaccionari el catalaame perquè hi ha dins hornee de dreta, és tan injust com el tithalo de revolucionari parqué hi figuren homes d'esquerra.
, La nació está composta de tots els seus fills, que tenen consciencia de llur personalitat col.lectiva. També l'Anti-Nació, el bloc
enemics, és també heterogeni i divergent. No és l'antinacio*Isnie ni l'internacionalisme, en general, alió que MOU contra
altres aquest bloc heterogeni. Es un nacionalisme, el nacionahttle espanyol, que té per soldats alguns catalans lamentables. i
Ira en tractar d'imposar-se a Catalunya pren la forma injusta i
and emnable de l'imperialisme, en les sa y as dues formes de do*ació política i d'assimilisme espiritual.
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Converses filo- LA P OLIT1CA
iögiques
"CASAL NACIONALISTA'
is havent-hi una tradició tipogràtia catalana, és freqüent de trobar-se
ti tosa mena de vacil.lacions en
l is casos en qué l'espanyol no ens
servir de quia. Una cosa sembla
Kli eularment dificil de fer comprenert al s nostres tipógrafo, i és que un
'eta que la vocal final es traba reernKaaa per un apóstrof forma amb la
taba inicial del mot segiient un tot
ileParabl e: en ¡'heme, els quatre sigapós. trof, hioformen un tot inIlarahle exactament com els quatre
„411; it, l, a, i n, de la primera sitiaba
trat blancor. Dones, en passar d'uO r alla a l'altra,
thome ha d'anar tot
l final di la primera, o tot al at
Sanient de la segona, o lié, si no
”assible ni una cosa ni l'altra, la pries 'afila ha d'acabar en l'ha- i la sefti co rle:lijar en me.
„14 regla damunt establerta ta que un
140 1 te,in Escora Municipal
tit4rt3 1
° lid+ no p uguin distribuir-se en tres
oan el cotresponent
Escuela Municipai
de,
de
Artes y
o eS Criurcrn pas:
Escota Municipal

d'
Ans i Olida
1'6 encara menys, com fan
Escala Municipal

DE LES CORTS
Aquests dies es reparteix profusament
una fulla ennvidant els veins de Les
Corts a assistir a l'assemblea que ha
de tenir lloc el vinent diumenge, a les
onse del mati, per a la constilució del
Casal Nacionalista d'aquella barriada.
Estatge social: Correr de Morales, mi10(70 40.
Firnten la convocatória els senyors lo.

sep Castells, Pere Borras, P. Rius i Gelabert, Vicens Mero i Andreu Just.
Assistiran a l'assemblea els senyors
Pe/ai Vidal de Llobatera i Martí Estere, de la Comissió d'oroanització d'Acció Catalana.
CONFERENCIA D'EN MARTI ESTEVE
dijous, a les deu del vespre,
el regidor d'aquesta ciutat En Martí Estere, donara una conferacla a l'Ateneu Autonomista del districte III (Caçador, 4, pral., placa de Sant Just), desenrotllant el tema següent: "El nadonalisme i els partits politics a l'Ajuntament de Barcelona"
Amb aquesta conferència, l'Ateneu
Autonomista inaugura una sbie
politics i cultural:.
"SEMBRANT"

molts:

de
Arts i
II
a t a. en casos com aquest, pot
144 ' e r el titol en tres radies; el ca- ran el franc) l'ha de distribuir
4 d tes:
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TALLERS D'IMPREMTA

BARCELONA, dimecres, 14 de febrer de 1923
'nollablusra

DE GRACIA, 31, RADIOS. —TELE!'. 145I-A.

Organ dels Pomells de Joventut dlgua lada, ha començat de publicarse la
revista Serabrant, noblement impresa i
amb cobertes de color.
benvinguda a restad; de
premsa catalana.

LA F. M. A. DEL DISTRICTE VI
La "Federació Monärquita Autonomista del districte sisé" ha acorde! dirigir un manifest, en el qual es recelatard l'adhesió a l'Estatut d'autmotnia
de la Mancomunitat de Catahiuss.

LLETRES
Notes per una antología

COMENTARI
-

CARTIER

DE BARBADA.

HISTORIO

Havem llega, luna • darrera

ges, de les contrades Ilunyanes,
JOAQUIM FOLGUERA
gairebé sense intärval, les de les Iluites en torra i en marUn volum de les publicacions de La
biografies d'En Ramon Munta- “Heureux qui comme Ulisse a fan
Revista recull tosa la producció poetica ner i d'En Pau Olarfs, escritas
liii long voyage"; car, certamen!,
de Joaquim Folguera, mort als vint-i-sis respectivament, per En Caries
Ist ha alguna cosa de la sal/tasa
anys. Es un quadern de notes liric, una Rahola i per En Rovira i Virgili,
de la fortitud del fill de Laertes
mena de diari sentimental. Tot el needitades per les "Publioacions en el nostre bon Muntaner, i Ilurs
guit hi es formulas 1 la "persistent ba- Empordà" i I-Associació Protec- vides, en
relació a llurs Apoques,
ralla" que es lliura en l'anima del poe- tora de l'Ensenyança Catalana".
de semta es copsada en els versos. Nosaltres, Això fa que (sapients els autors • btolanneana.més d'un plant
que no hem conegut cts Joaquim Folgue- en l'art de fer reviure els bornes
Moria En Claris en una camra, no vacil.laríem a judicar-lo, per la
ha- bra d'un ?Armó de Barcelona,
seca poesia, un home desesperadament i els esdeveniments passats)
giro santa fortament ell contrast
privat completament de la paranapassionat. Apassionat i somniador. Ell
gua bi ha entre les vides d'a- la, voltat del silenci remcrrós
mateix, amb accent hamletiä, diu:
quells
dos
grans
catalans;
en
les
la multitud que espiava els tombs
Jo, que soc ombra dc tant somniar.
quals no apareix altre aspecto de la malaltia. Moria als cinLes passicns i els somnis i els neguits
comú
patrióque
el
passió
3
d
la
quanta cinc anys, d'una dotend'En Falguera no van trobar, peró, una
contreta sota l'esforn ingent
expressió poética definitiva. Joaquim tica informant-les , 1 encara en
111- que havia hagut d'esmeren l en
Folgucra es d'aquells que mes clarament aaquesta noble passió, que les
aguaite darrers anys oratjosos.
reflecteixcn la Iluita per la forma. To- ‘Iga a través dels tres segles que
Moria voltat de la dolor i de la
tes les armes li han servil; els versos -les separen, hi ha una divergän-:
cia calpidora.
venerarla dels catalans; perit
de l'autor del "Cant al silenci" varen
La passió d'En Muntaner és macla també sense poder veure
ser fets sota molt diversos encisos. López-Picó i Carles Riba planen sovint da- sanitosa, desbordant. L'optimisla fi de la seva obra, deixant la
munt la poesia d'En Folguera. I ja no me que amara la seva obra es
seva patria en mig de la ruta
cal fer esment de l'experiència simbo- la projecció natural de la seva perillosa per on la seva volunfortitud física, de la seva con- tad, provident l'havia endinsada.
lista
"L'illtima estrofa del poema espars fiarles espiritual, de la seva vida
"Temperament dramäti3 — diu
de
treballs, per?) d'èxits, de !tul- En Rovira — actuant en Iteres
és mote silenci que s'ha fet en l'aire."
tes,
però
de
victòries.
Es
també
Heu's ací uns mots que són una confesdramàtiques, les emocions viosió. El poeta ha fet tan intim el seu Cl reflex, o potser millor, la plaslentes, les angoixes turmentadocant, i vol tan nuca les paraules, que
mada d'un optimismo nacional. r o s, el pes de la responsabilitat
assenyala en el silenci un doll pur de En Muntaner escriu, a les seves
immensa que damunt d'ell s'afeilírica. El monóleg passional d'En Fol. ve/leses, després d'haver vist i
xugava, havien d'esqueixar-P l'aguara ja Es com urrn flama que no fa viscut les gestes triomfals dels
nima i de ferir-li el cos. En Claescolten la seca elegia. Aleshores és
quan la veu d'En Felguera, de tan sola,
calla. Es una ves/ tan pura, que tendeix
al silenci
La lirica de Joacpaim Folgucra és una
temptativa magnifice. La mort se'l va
endur totjust quan comenqava a tro.
bar-se. El "Cant al Siknci" hauria significat, de segur, en l'obra d'En Folg-uera un moment definitiu. Hauria volgut dir per la lírica catalana un retorn
ben reixit a les nostrea mes puras tradicions literarias aliat amb una forma
ágil, novíssima. El "Cant al silenci"
Ila on Joaquim Folguaa, sol i obert
bat a bat, mostra d'una guisa més corprenedora la lividesa roent de la pas5 10.
Ship-boy

VARIA
L'EPISCOPAT AER1
El bisbe anglés de Gibraltar posseeix
una dióccsi que va des de Suissa fins al
Sahara i des de Portugal a la Mar Cáspia. Naturalment, per a presentar-se
a qualsevol lloc del seu domini espiritual es veu obligat a fer mil.lers de quilómetres per terra o per mar. De fet,
ha de passar-se la vida viatjant.
El bisbe no és un home arrapat a la
tradició. Te un temperament up lo date.
Quin es l'estre que fa més via per transportar d'un lloc a l'altre? L'areoplä.
Aleshores ha demanat als seus fidels
diocesans que vulguin cotitzar per comprar-li'n un.
El pastor visitará aviat les seves ovelles en areoplá. Trobem que aquest mitjà de locomoció més aviat afegira prestigi al sea ministeri. Les sa y as aparicions i desaparicions faran alear vers el
gel els ulls dels feligresos.
LENTITUD
En l'encreuament del passeig de Gracia i el carne de les Corts Catalanes
han deixat una obra a mig fer. Pel que
sembla, l'Ajuntament havia resolt de
canviar la urbanització. Van tallar uns
quants arbres, van assenyalar amb un
solc el irassat de les novas voreres... 1
res mes. El sola es so esborrant, sanan
que nap funcionad municipal cuiti a
acabar l'obra iniciada.
En una ciutat com la nostra que entre
Metropolitans, canvis de rails, instal.lacions de canonades da gas o d'aigua, no
acabem mai de deixar tranquil el pavi •
ment, sembla que el Municipi hauria de
tenir punt a enllestir depressa les SCNTS

obres per no cooperar al desmanegament
general.
A PRO POSIT DE ROENTGEN
Serí em ingrats si no ens descobriena
respectuosament davant el cadáver de
Roentgen, el descobridor dels Raigs X.
Ell ha enriquit les possibilitats de la
nostra visió, donant-li un domini que
semblava eternament interdit a la trista
raga dels bornes.
Pecó voten dir que no es comença a
abusar de la famosa descoberta?
Els mctges, sobre tot, ja no en saben
prescindir a cap hora del dia o de la

nit. Davant qualsevol malura que pugui tenir la rel una mica, només una
mica al devall de 14idermis, ja us
de manen la radiografia.
La tendencia no fóra tan gres si la
radiografia los económica com la f otografia. Per!' no n'In ha poca de diferencial
ha retratista que per una pesseta
as fa dotze retratets, en els quals pot.
ser no apareixeu gaire afavorits, peró
suficientment scmblant. En canvi, no
podes entrar a un gabinet de roengenologla si no dueu 75 pessetes Corn a Mioirnun3

catalans. La seva forta existéncia s'ha eseolat durant l'apoca
gloriosa en qua Catalunya, en la
plenitud nacional, realitza la say a expansió mediterrània, aguas-

la pàgina única en la història de
l'Europa medieval. La infantesa.

del gran cronista degud ésser
plena del record de les ronques-.

tes de Mallorca, València i Múrcia; i, en vida d'alta rollaborant
en algunes, foren conquerides
Sicilia, Menorca, Atenes, Neopäfria i 6ardenya. La dinastia de
Barcelona es per ell constantment
fin:: al punt d'amagar
les faltes dels seas prInceps, ebria próspera a la seva triple brana
ea retal catalana, mallorquina i
siciliana. Eren els temps en qua,
com din Artur Farinelli, somreia
la Fortuna a la nostra nissaga i
en 1es ments menys escalfadas
be podria Ilampagar la idea d'un
imperi catalä universal.
La passió patriótica d'En Pau
Claris (no Glacis com bi ha una
corta tenrfércia a esmenar) és,
per contra, una passió dolorida,
continguda. El seu optimisme,
nascut de la justicia de la causa
que defensava i de la consciència
que el camf per on dirigia la seva pàtria era l'Unte qu . a podia
menar-la a la salvació de des sayas Ilibertats, era ple de responsabilitats angoixoses, i malgrat
que fins en els moments mes perillosos aparegua confiat en la
violarla davant dels Satis conciuladans el dubte degué rose
gar més d'una vegada la intimitat d'aquesta aparenya sonfiada.
No endebades s'havien escoltat
més de trescents anys per a Catalunya. La decadäncia s'havia
convertit en un writable enrunament. S'anava esborrant gairebé fins el record d e, la grandesa passada. Galia un redree sobtat, teas, de la pälria catalana
asmortaida. Aixó hauria estat
impossible si ella no hagués trzbat l'home que frsturava la transcendència de l'hora: ¡liorna ca-"
pa e de galvanitzar els seus muscles relaxats i da fer vibrar el
seu esperit inerme. Adue.st homi
fou En Claris, "un gran careeLar — com diu En Rovira — que
encarne dignament i bella les

energies i les virtuts de la raça".
La vida i l'obra de Ramon
Muntaner ds alguna cosa normal
dios la Catalunya en plenitud . La
vida i l'obra d'En Pau Claris és,
per contra, una excepció dins la
Catalunya decadent, una examinó
salvadora. I aquella normalitat i
aquesta excepció es reflecteixen
àdhuc en la mort dels dos grans
patricia.
Moria En Muntäner a la illa
d'Eivissa, en mig de la mar que
havia solcat tantas vegades, dins
ob dominis d'aquell rei Jaume
III que ell lluvia portat en els
seus bracos paternals, la tràgica
fi del qual fan' P volia estalviar
de veure. Moria aPa setanta anys,
estimat i distinga. pels sobirana
de Catalunya. de Mallorca i de Sicilia; deixant .als catalans, en la
seva cranion, un gran monument
literar t i història per a la redacció del qual s'havia cregut designat per la Providancia. Moría
(tasarías d'ha y ar pogut assaborir,
en la sa y a vellosa parir:ea, el record i la glòria dels llargs vial-

ns era no solament el cap, sind
el ces de Catalunya"•
Divergents com eón, per llur
e:tractor i per nurs vicissituds,
ambdues vides san exemplars
par a nosaltres. La nostra Catalunya té quelcom de ta Cataluaya
confiada i expansiva dels segles
XIII i XIV, i quelcom de la Cata-Maya recelosa t esquerpa del seale XVII. La nostra posizió
una doble posició alhora recenqueridora i defensiva. Alguns
Muntaner s i alguns Claris en calen per triomfar. Esperem que.

' no ens mancaran t qua'es complirh l'anhel que, per a l'esdevenldril' de Catalunya, expressa el
Dietari de la Generalitat, en registrar amb digna dolor la mort
d'En Pan Claris. "el pare, protector. defensor t Iliberador de la
patria". "Déu lo tinga en la sus.
santa gRecia — diu i prengueu
coratge els catalans ele qua en la
major aflieció han 1 ingut un fill
q ue li lis donada Ilibertat i restaurats tots sos germans, i que
exemple llar no Ii faltin semblants bilis en l'esdevenidor".
Ferran Sa'devila
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remor. Si diu el seo secrct al vent, li
torna intacto. Ni l'alzina ni la riera no
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Full de dietari
Un cas exemplar
La cosa que mes cus ha plagut en la
darrera conferencia d'Eugeni d'Ors ha
estat l'al.lusió que ha fet al cas Pontpeu Fabra. Efectivament, no podia triar
millor exemple de l'oposició entre l'esperit de la Inquisició i l'esperit de la
sardana.
Paró molla gent ignora en que consisteix el cas Pompeu Cabra. 13é caldrä que l'expliquem.
. Tan aviat com va iniciar-se la idea
de formar una gramática i un diccionari de la ¡lengua catalana, les persones de nas intel.lectualment fi varen
comprendre que Dime indicat per
aquesta tasca era En Pompeu Fabra.
Peró En Fabra pertanyia al grup de
`L'Avene"—grup lliberalitzant i
tradicionalista. I va venir el Congres de
la Llengua Catalana i La Ven s'abstinune de dir que En Fabra havia fet finto-ala; en canvi, va publicar un gran retras del P. Nonell, proclamant-lo el
"nostre filóleg". Més tard, "el nostre
filóleg" va ésser mossèn Alcover, de

Mallorca.
L'esperit de rórga, l'esperit de la Iti•
quisició hacia triomfat sobre l'esperit
de la Sardana.
Mentrestant, En Fabra havia d'anar.
se'n a Bilbao a professar en una cátedra de l'Escota d'Enginyers Industrials.
Evidentment, Ii havien fet una mala
partida. Pecó ell mai no insinuà cap
gest de despit, ni mai mená cap campa-

nya de descredit contra els seus compatriotes. Amb els llantas que li deixava
la cátedra, anava escrivint la seva
midable "Gramática Catalana".
Un ton dia—l'esperit de l'órga havia
estas derrotas per l'esperit de la Sardana—En Prat el féu venir de Bilbao
per coldocardo al cap-d'avant de les
Oficines lexicográfiques.
Aquesta di la história. La moralitat
que se'n despren no pat ¿caer més Iltiminosa. Convindria que tots la tinguessim reacia per aclarir la matra via en
possibles llores de contrarietat i d'injustícia.
Carlos Soldevila

EL PINTOR F. LABARTA

Heu - vos aquí un home fet que ens
ofereix el prodigi duna doble joventut.
Aixó no vol pas dir que es tracti dun
vell rejovenit per art d'encantament o
bruixeria. En Labarta, per meravellarnos amb la seca novata pintura, ni
s'ha venus l'imirna al diabla ni ha hagut
de recórrer a l'empelt de cap glándula
estranya. No li ha calgut sinó trenne
enfoca tot un munt de coses Ilargament
i silenciosament rumiades mentre anava
produint l'enorme gavadal de dibuixos
i idlustracions que tothom admira i que
li ha donat la justa fama de decorador excel.lent i dibuixant admirable que
ningú li disputa. Paró En Labarta ha
fet alló que diu la dita: ha apuntat a
Iliont i ha tirat a la vinya. I en nom
de Déu si ha tirat dret i segur! Ni ha
tirat tant, i amb tanta gracia i amb
tan bon ull, que avui no hi ha fingís
que 'inri els seta paisatges que no se
senti tocat de ple a ple.
I en alzó rau alió de la doble joventut

que deiern, perquè el goig que la

sorpresa de la seva pintura produeix és
igual que el que se sent davaut de les
teles més interessants dels pintora de la
darrera fornada i en bona fe que n'hi
ha de bons.
Aixó vol dir que la pintura d'En Laharta té, per ventura, l'abrivada instintiva de les precocitats desconcertants,
aquell punt d'agrenc que un hom sent
en clavar les dents en un fruit, el color
i la ufania del qual ens ha tcmptat talment que no ens havem pogut estar de
collir-lo abans que maduri del tot? Ah,
no; res d'aixó. L'obra d'En Labarta
duna maduresa perfecte; és mes: creiem
que és de les coses més saonades, de
polpa flléS saborosa i carnosa de l'actual
pintura catalana. La impressió de jovenasa la treiem d'un seguit de coneixements personals, biogitfics i anecdótico de l'autor; prevé de l'alegria de
la sorpresa. En canvi, de la contemplocid de la sera pintura, prescindint de
tosa altra consideració que quedi enfora
del marc que la tanta, en treiem una
sensació de plenitud, de domini, de profunda intensitat, que sorprèn i admira.

En les poques pintares que (l'un any
enea havían tingut ocasió d'admirar-li,
encara s'hi descobria all!' que en podriem
dir l'esquelet ideológic del seu sistema.
La materia, vivificada per l'art, encara
no cobria ben be els tendrums i les subtils ramificacions nirvioses que !liguen
i donen la fina sensibilitat que palpita
en les seves obres. Avui, pern, tot
aquest teixit complicadissim, ha quedat
recobert de carn que palpita amb el

ritme reposas de la sang que hi circula
rica i calenta, com en un cos viu.
En aquest sentit, el paisatge adquirit pel senyor Plandiura (permeti que
el felicitem per tan bona adquisició) és
el mis representatiu dels que coneixern
d'En Labarta i una de les millors pitatures del concurs. Es la sensibilitat mes
rica, més subtil vestida amb la intel.ligència mes aristocrática. Quina profunditat i quina divcrsitat de termes, dintre una aparent shnplicitat de gamas I
Quant d'aire no circula mare endins!
Quina riquesa de matisos, quin pacient
anotar sense que la prolixitat fadigui
Com ressona tos ell, aquest quadro, i
sobre tot, quin august alenar de cap a
cap de la tela!
Técnica? Pros, pecó que
hi fa. Aquell mateix petit paisatget fora de concurs, pel tema (aquell arbre
i aquella casa amagada entre el brancam) i per la factura, té un regust de
museus del titán, hi ha posat el fiara
museu deliciós. Paró sota d'aquesta polsitia que En Liliana se n'ha endut dels
del san esperit inquiet i el hategar de
la seva sensibilitat tan susceptible. Ell
ens ha donat una fórmula que no ens
l'esperàvem i que per la nostra part
agraim amb tosa l'anima: ha agermanat
la savicsa técnica i l'enumeració subtil
deis paisatgistes holandesos i el concepte arquitectenic dels paisatgistes ciAssics,
amb la fina i diversa sensibilitat moderna i ha fet l'enlodó perdurable encabintla dintre la més serena dignitat, noble
pudor que, com diu Gide, es la varitable essència del classicisme.
C. C.
rwasammemsworasitrain

La situació a Europa
Els olíais confirmen treballant
activament per a la reorganllzació dels transporta a la Ruhr,
ultiman', els detalls per a la presa
de possessló definitiva deis ferrocarrils. Mentrestant ala alemanys Confirmen Ilur p ropaganda a U. a reglons ocupados 1
arstrangar.
porient sapueix ambigua la
situacló. Mentre ol comandant
tuno d'Esmlrna considera cases
belll l'extrace'd de les mlnea submarnes, Mustafa Kemal es mesSra descontent de tanta energia.
1..a sltuaed depèn de la gue demostrin els atta'a
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Havent rebut els Sants Sagraments
(A. C. S.)
Els seus desconsolats, esposa Maria Teresa Duran Benito, fill Francesc; triare Maria
Monistrol, Vda. Bux(3, pare polític Modest Duran; germans politics, oncles i ties paterns i
materns, nebots, cosins i parents tots i les raons socials "Sucesor de Hijos de José Buxó"
i "Hijos de J. Durán", .
en recordar als seus amics i coneguts tan dolorosa pèrdua, els demanen la caritat d'encomanar-lo a Déu i els conviden
d'assistir als funerais que en sufragi de la seva ànima se celebraran demà, dijous, dia 15 de l'actual, a dos quarts de deu
del matí, a l'esgiésia de la Tinència de la Santissima Trinitat, pel qual favor es restaran fondament agraïts .
Sabadell, 14 de febrer de 1923

PR DE,SPEDIT

EL DOL ES DONA

El Excm. nhistrissim Sr. Cardenal Arquebisbe de Tarragona i el
ma acostumada.
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FINANCES I COME«

SESSIO DE BORSA
del

13 de febrer de 1923

POR61 PAATI
Obertura Alt

'7••••
6933
lord (.9 25 69 3o 6720
69*
OJactutn, (3o
35. 7035473
'COceres
Te/guerds 55' 0055'oo
P.ORIA TARDA
lance
Bala
Obertura AA
G931
Arda
§9 30
6985 6945
6,94o
09'3o
allegas 6943 (.4 45
3590
Ulcere& Y.39 9
5565
55'35
Felgueras55'35
55'75
61%5
Colomals il 65
C1etropollte.1391 14o'oo 139 7 5 140.00
C. M P 125'o 12475 34 .0 125.5 0
11.;'75
116'13
1Mb 114'75
'Alga«
17 60
r. Docks 17%o

•

.

Bala

.

ello . e

Cotització oficial de la
Borsa de Barcelona
Ola 18 de febrer 1923
DEL TE8 DE L SelAT
gente Interior 8 0/0 Y
iisterler 8 % F
•
" Atable. 4 % E
/anide. 6 % F
•
bbs. Tr. v/. 4 Juliol 1922 S. A.
8.8.
•
a
jener 1524 S. A.
a
13.
•
•
- 1 Mete • 8. A.

-

P

7140
87'65

10285
10275
10230

10220
&JUNTAMENTE I DIPUTACIONS
79 00
'sute fu,..utrlph E. 1903
1904
1905
1906 Ser. A.
Ser. B
1906
8065
1906 Ser. O
1907 Ser.
7885
1910
Ser. D
7505
1011 Ser. 13
1911 Ser. E
1912 Ser. F
1918 Ser. 13
7900
1916 Ser. b
1917 Ser. B
7900
1918 Ser.
7875
4699 Ser. 13
7803
1920 Ser. b
19411
9850
Lente Li2aneld E.* 1899 4 1/2
" 1907
•

•

•

B.

" 1913

• 1908
Sions Reforma
8200
Olpt. Barna. totpui. 6.000,000 p. 79'20
6.090,120
•
"
»
•
11.000,000
•
77'75
111 ancorn un I tat Catalana S (014
7175
fide
"
Calza Crec111 Comunal
8775
Oblig• Port Barna. 4 111.

NONELLGERMANS
CANVI VALORS : CUPONS
Rambla del Centre, 16
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OLLIGACIONS
borde 1. Eer. nacionsbutaCes
8.
fier.
"
" 1! Ser.
•
4.. Ser.
5. • Ser.
•
Esneciale Pamplona
Priorilat Barca.
Eeirevia Medina
t• ser.
•
2! Ser.
Valencia Tarre . 49/0.
•
611133 .
f.*
ii. S. 8..
• •
5."

g

•

1s

e

•

•

•

•

•
•
•

9 ..
818. 8.,

•

6245
6025
65'16
6325
5650
3925
63'75
5775
G700
6075

• G

(875

I)

6950

• al
1
86'85
Mingas 1644
5675
4878
C! Oral. Tramvles 4 0 /0
50/0.
•
"
ferrocarrils 46 Catalunya 59'35
COmpan la general teriols. Catalana v750
Eampanyla barcelonesa Electrtcitat 80'50
algtles de Barcelona 4 0/0
Catalana Gas 1 Llectal. 8er. B.
74 7 5
e
»
• F.
Energla Electca. de Cetal! 5 0/9 8025
•
•
0/4
Eoetetat PrOductora Percas MOtriuf 5225
Con/pa:Jai general Tabaco finpinea
ACCIONS 4.:OMPTAT
Catalana Gas ElectrIcitat
Canal d'Urgen
Espanya Industrial
btat. Gral. Telefuna.
" Penlnsular Idem
11 • Ameria d'Electrieltat.
01615E8 ESTRANCLfits
Frenes, 8940
Idem 8210000, . 12025.
Ithin bel ues, 3475.
1,11ures, 2097.
'Ares, 308.5
Delaye, 6395.
Marca, 00230.
Corones, 001.
SORGI NIT
Yuca
lazAs
Obertura Alt
§945 6945
( 945
No r d s
6940
8 1,79010 69 5o
.
(9 :.5
6955 69'50
A. C8cere35Ço
259,
Colontals 61 75
6179
Filipines 195
195'5o
Manea
11515
116'75
e
•

y

g
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vALone QUE NO ESTAR INCL0308 Al.
BUTLLETI OFICIAL Al. PREUNT I II
COTITZEN A BORbA
Bonos 8 1 9511. Exposicle, 6
per 100
9375
Barcelona Trochen ami Llgt
7 per 100, 1921,
10050
Barcelona Traetlun and Liga
7 per 100 Preferents,
10700

AVIS
Avul, per la feslivitat del ala, no 131
Marš se:ese-me de Borla al local del Mercat
Llture de Valore, celebrant-se sessid oficial de luxas de 3 1 4 de la tarda, enin de
6051.101.

. .

AVIS
Per [lavar queda' totalment amortitzades les obligacions Serle U, elueS,3 per
la Societat Andnlma Catalana de 615 5 I
Electricitat, segons °entunica la prepla
Companyia, aquesta Junta Sindical eu ses.
Me celebrada el dla 10 (1,1 ce. rent, acorde la seso eliminarle de la cetitzacid oficia: d'aqueata bona.

RETFJ4C40 DE VALORO
A la Justa Sindical del Coliegl
genio de Canti l I Borne I de la Corea Oficial de Comerç, avisa la de Madrid de que
el Jut.lat del DIstrIcte de Chernherl
quena Cort ha acordat la retenció de la
Carpeta provisional del Deute AmortitzaOle al 5 per 100, einisió de 1517, serie fi,
núm. 993.
El que en compliment 1 als efectes de
les disposicione del Ceille de Lomere s'anuncia per general conelzenient.

¡tenue«) DE VALORO A LA COTITZA do OFICIAL
Regios comunica la Ihreceld General del
Tresor Pdhltc, per ell motelx ban estot
entregats al Ban dc Creillt Industrial els
Bonos per el Foment de /a lndústrla Nacional que es detallen a continuacna.
20 Bonete serie A, inan. 1231 a 1 770
31, liletn, 10 -M, 11, nem. 1495 a 1530
76 Idem, idern, C, núm. 3401 a 3568
En ea virtud l en umplIment de la diepeeleid per 110101 ordre del mlnisterl
Finanees, de data 17 de juny 1921, apuesta Junta Sindical, en 573515 Celebrada el
dia 10 del correos, acorde le inelusid dele
montee vale, en la colltsec10 oficial
d'equesta Baron.

g

t

A l'estatge de l'Assoclacid tl'AgenIs
SMiri , el miel En Camilo Grau Gareia,
donara el die/mide vincnt, 17 de l'actual. a
108 sls en ptint de la tarda, una conferen.
cía d 1 5051°11141W el lema: "Necessitat Inopinable de Porgonlizarid del Coa d'agente d'Assegurauctis 1 normes per a la
Mate u.

BORSA DE RIADR"D
L'a'te sera públic,
Interior comptat, 71'10.
Amortitzable 4 per 100, 9 1 'OO.
Idem 5 per 100, 9150.
Exterior, 8780.
Idern 1112 de la Plata, 22500.
l'abata, 44600.
Idem ordinAries, 3775.
Atacante, 34500.
Franco, 3930.
Lllures, 4992.
Palea 1010(5
Cenia s. Londres, 76135.
Idem 1361frica. 8820.
Idern Espanya, 26475.
Ideo. Holanda, 64225,
litem Italia, 7810.
Idern Nova York, 16245.
ldem Sonda, 430.
Ideal Sulsaa, 30550.
hlem Noruega, 80425.
ldem DInsmarea, 30860.
Idem Berilo, 006.

Diem Viena, 2250.
lacta Praga, 4890.

LONDRES - TANGA
t'Adules arrentInes, 40 I/O.
Estertor, 75.
t' y ap o, 766250
Nova York. 45i56.
Espanya, 2293.
Salva, 2494.
Holanda, 11852.
Italia, 9:43.
Suecia, 1:65.
Portugal. 21 0 .
Argentina, 4345.
51onlevideo, 407.0
Xile, 3910.
Iterlin, 127505.
Copenhague, 5
Yokobarna, 7: 4 t.
Beleica, 8641'NC/ruega, 23lO.

MONGETES
Amonqullina.
Coco pilo,
Prat noves.
Mallorca.
Mallorca.
Pinet Valencia

»

•

110
130
115
ata

3.

Pa/ous

SOLER 1 TORRA GERNIAN3
Banquera
BITLLETS

raruNzta

4

DEIS ULLES
Pirineo número 4
Segones
Tereeree
()t'artes
Frena per bes do 40 4:ad&

20
23
10
19

Elda
17
161/1
15
V11.70119 embate: Al scant, 3 de civada.
buril, 4 0141, 1 c/vada.

Menut,
Segenet
Sed

ARI408

g

69
COGRO148

Ptas.
7.
Oren força
Menys
74
Blanra extra
63
Corrent
62
Super/bu superior
60 I 01
69 1 60
rerrent
Vagons arribalsi Nord, IG.
Alacant, 3 ,
CEREAL@
Cemptax Tarro,
EE. UU. groc
Bird de Intiro (Plata vell.
•
20'23
30'00
not
SS
Ciencia Extremadura,
34
"roja
Ordi
85'
l'ares
45
Pral
"Valencia
48
Pavone ?derroca,
44
47
"Jerez flag
Veces
58
de Sevilla
Ver»
41
Elealola EevIlla
43
61111
Estranger
•
Iler ts
Titue
Tole aquests reue 114 Per 100 quilo)
I per inercaneria aehrt carro.
35
Garrofa negra liosa
93
▪
Idatafera
"
Portugal
»
Inda
31
▪
Ibiza
24
25 1/2
"Mallorza noves

Dotaba Florel,
•
ntlba 14,
•
" 10,
Bentioch O,
Selecta,

711/2

Sane 11001. 31,
'arta
1,
•
"

Mercat de Llotja

p

65

111
001
145
al
44
60

Va ons arribats: Nord. II de blat.
12 latea.
-•

Anuncis Oficial

Ti

Francesos, 3920 per 100.
Anglesos, 2055 pessetes.
Debelo, 3050 per 100.
Belgues, 3400 per 100.
Sulssos, 11975 per 100.
Portuguesos, 000 pessetes.
Almanys, 004 per 100,
Austrlaes, 001 per 100.
llolandesus, 240 pssetes.
Suecla, 1'55 pessetes.
Noruega, 103 pessetes.
Dinamarca, 105 pessetes.
Ilumania, 315 per 100.
Estats Unilds, 633.
Canad:i. 610 peSsetes.
es:
4 128 pe
pess3seettes
Au rrguegtuitainy si: 50
Chlleets, 0 6 5 pessetes.
Brailenys, 055 pessetes.
Bolivains, 155 pessetes.
Peruan-, 2000 peseetes.
Paraguayos, 010 pessetea.
Japoneses, 375 pesseles.
Argellns, 3800 per 100.
Eglpte, 21075 pessetes.
Elimines, 2 1 5 90901.109.

AGENCIA illARITIMA
Soolatat Anónima
Per acord del Consell d'Admh
nistractó d'aquesta Socielad, 1
complimentant els anides 16 3
17 dele estatuto, es convoca 211
senyors accionishm a /a junli
general ordinaria anyail, que d
celebrarà a l'estatge socIal, 014
ça Medinaceli, 5, el dijous, dia t
del vinent mes da març, a le 4
quatre de la tarda.
Els posseiddrs de deu o ntig
accione de la Societat, pedrea
dipositar-les tall com s'establel
a l'article 18 dele estatuts, i res
coillir la corresponent pamela
d'entrada de la junta fins el dio
28 del corrent mes, de deu
dotze del mati.
Barcelona, 14 de Febrer, 192,1,
El President del coneell/
KANDALL PARK I PARE

VHAVESiNIGBERTS.e16.
Negocien. teta ala cupons sane:mana 1 (tener prOxim.

Rambla del Centre, número o
Telèfons 1230-1231 A

n•n

Saibó uut OCA"

OR
Alfons, 12400 per 100.
Casco, 12350 per 100.
4 I 2 duros, 12350 per 100.
1 duro, 44350 per 100.

OCALITAT SUPE1110P
Fabrican2: J. ALEr.A1- MATAS°

POCS DIES queden ja per poder admirar el
grandiós espectac1 3 cinematogräfie

La dona del

Faraó

S¡ encara no l'haveu vist i la voleu tornar a
veure no perdeu temps
acudiu al

PATHE -

CINEMA

perquä d'aquf a pocs dies es retirarà de la pantalla per donar ilde a l'exhibició de da sa ya germana bessona
LA

TOMBA

INDIA

• r LA PUBLICITAT

Dirneores 14 d. ret7;er,

TELEGR AMES

AGENCIA NAVAS
AGENCIA RADIO
L'aS REGIONS OCUPADES

A HONGRIA

D'IRLANDA

LA QUESTIO D'ORIENT

Els aliats han comunicat als Es prepara a Bu- I Declaracions del L'extracció de mines sube.
dapest elevació President de l' Esferroviaris alemanys que es al tron del regent tat Lliure Mr Cos- rines del port d'Esmirna se
considerada com a `casus bell i'
faran càrrec de tot el servei
grave
Horty

Dusseldorf, 13. - Els ferroviaris alemanys ja han estat no.;
tificats que han d'abandonar el
ser vei o treballar sota el control de des autoritats d'ocupacid.
Actualment els aliats poden
pagar les necessitats deis transports militare i el tràfic de carbó.
La vida econòmica serä asse¡curada a mesura que (sis ferroviads demanen tornar al tse' ball.
El bloqueig deis productes ma
turfacturats ha començat ja a
pnaar-se en 'vigor-Hayas.
Dusseldorf, 13. - Han arribat
eis senyors Castel, director de
ferromarrits en el ministeri d'Obres Obligues i Bneaud. sub-di' rector de la xarxa de l'Estat.
.Aquest darrer funcionari queda. ra al costat del general Payot per
sidtimar la presea de possessió
definitiva pels aliats dels ferrocarrils de les regions ocupades i
assegurar l'exptotacid regular de
4 es esmentades Itnies.
Les mesures estudiades seran
' posadcse pel mitjà d'edictes en
coneixement dels ferroviaris alemanys i de les poblacions interessades. Aixi seis col-tocara en
l'alternativa d'abandonar definitivament Ilur servei o de reprendre el treball per compte i sota
el control de les autoritate d'ocupació.-Radio.
DECLARACIONS D'UNA PERSONALITAT FRANCESA
; Paris, 13. - Interrogada una
personalitat francesa autoritzada 5ubre els argumente usats
: pels alemanys, els quals creuen
'qu ‘o la situad() actual de les vies

ferees als territoris ocupats han
tingut el seu origen en el control
'franco-belga, ha declarat que
l'Administració alemanya es la
q ue ha procurat per tots els mitjans possibles que esclatés la vaga ferroviaria, fornentant ls me. tes de sabotatge que han donat
origen a la situació de referencia.
-Els aliats - afegi la dita
personalitat - no han procedit
a l'oeupació d'estacions i vies
ferrees sinó quan els ferroviaris s'han negat a assegurar el
tràfic, i per tant, lúnie respo rtSable de l'actual situacid es la
direcció dele ferrocarrils aleananys.
Les autoritats franceees i bel!pes ro han detingu t cap de les
xpelicions destinades al prove•,• rnent de les poblacions. a la qual
c3sa s'oposaven els ferrovians
alemanys, soase p
se
eap mica del conflicto que proWocaven amb Mur conducta, aban
donant el treball i interrompent
hatalment els transporte.
Les autoritats franceses comPleixen, dones, un deure primordial assegurant les comunicado/as i els transporte de queviu•res que han abandonat els ferrovierte al e rnanys, amb vistes a
provocar conflictes i desordres
que el control franco-belga esta
en el deune, d'evitar.
Assabentat de l'eseassetat de
llet que hi havia, el general Degoulle ordena al punt que aquesta fos transportada en camions,
per tal qu, 2 no en manques als
nuis de Westerhid, itamba dictà les mesures necessàries per
assegurar en general el servei
proveiments.
La 47 Divisió d'infanteria assegurà lambe el transport de llet
destinada als hospitals i hospicts.
L'ocupad() francesa 710 té,
eones, cap culpa que pugui haver-hi escasetat de queviures a
la Ruhr, cas que altas sigui cert.
A mes a mes, els argumente
alemanys es refuten per elle sols
per ésser contradictoria.
A Alemanya es pretén que el
control franco-belga Os la causa
de l'obstrucció ferroviaria, essent aixi que el control no començà fine el dia 12 del corrent
i la vaga ferroviaria es va 00, menear molt abans d'aquiesta da• /a i aquesta ohstrucció havia
originat l'estat anormal dela
transports.
Per altra part s'esforcen per conves.
cer a l'estranger que dintre de poc e3
deixarà sentir la fam a la Pulir i assegures, en canvi, als habitants de l'esmentada conca que traen assegurat per
sis mesos l'abastiment de Latines, corn
declara el ministre alemana de Provaimerns en les seres converses amh ela
yepresentants deis obrers i empleats.
Les informacions de Berlín són,
dones, diferents i fins i tot contraríes,
segons vagin adrefiades, a l'estranger
als almenas mateixos.-Ilavas.
ELE: iNruriels PER LA PROPA-

GANDA
París, 1 3.-El Berliner Boereen Cou- filler, en un dels sena Ultims números re, k j a -gzels viatgers alemanys d'un tren
; brea

atroetlata a l'estació de Wanne,

donant-los alguns cops amb les baionc-

tes i amb els fusells, resultant el maquinista amb el crani trosscjat.
Cap d'aquestes afirmacions és exacta.
El tren fou detingut a l'estació de Wannes quan procedien a la carrega del cachó, essent solament objecte d'una vi-

sita d'inspecció, sense que cap dels viatgers sofría cap molestia.
Es igualment fals que el maquinista del tren los ferit, ni tan sols molestat.
Malgrat que el tren referit era sos..
pitas, i la prova és que fou descoberta
una caixa de dime expedida pel Reichsbank, prossegui la seva marxa sense que
es registres cap incident, sinó la ja ci-

tada visita d'inspecció, que dona motiu
al descobrimant de la caixa que pomo.

va -Hayas.
EL DILLUS VINENT Iti. POiNCARE DETALLARA A LA CAMBRA
ELS AFERS D'ORIENT, NIENIEL
I ALERIANYA
Paris, 13.-El vinent dillun_ fare M.
Poincaré davant la Comissió d'Afers
Estrangers de la Cambra una exposició sobre eis asaiamptes d'Orient, els
incidents de Memel i el conjunt dels
esdeveniments d'Alemanya.
El discurs del president durará unes
tres hores i despees la Comissió tara.
al president les preguntes que judiqui
necessàries per a completar els informes que faciliti
La Comissió contestara després en
una nova sessió o be per escrit. -Radio.

S'OCUPARA DZIRNISTADT?
Dusseldorf, 13.-Es parla de la possibilitat de l'ocupació de Darmsadt.Radio.
A DUSSELDOEIF
LE3 r.u - roRITATS FRANCESES I EL 7.0i-

COT DELS SOTIGIJERS
Duss.eldorf, 13.-Una nova delegació
de la Recklinshausen ha demanat que
Los retirada la prohibició sobre circulació dc nit, havent-se-li contestat que
la dita prohibició es mantindra mentre
duri el bicot que exerceixen els comerciants contra els súbdits francesos i
gues.
Coas a conseqüència d'aquesta declaració, avui s'han obert alguns gran magatzems.
Ahir van sortir cap a França i Bélgica set trens completament atarroiais
de carbó -Hacas,
EL CARNAVAL A LA
Dusseldorf. 13.-Durant tota la tarda d'avui, dimarta de Carnaval, els carrera d'aquesta ciutat s'han vist molt animats, delebrant-st festes en diversos
llocs, acose que es registres cap inddent.-Radio.

DUSSELDORF A LES FO3QUCS?
Dusseldorf, 13.-La fábrica d'electricitas situada a uns quants quilómetres
crElberfeld, ha comunicat que ja no
pot assegurar l'enllumenat per estar mancas absolutament da carbó.-Radio.

EXPULSIO DE L'EX-MINiSTRE
VON HANNISCH GOVERNADOil
DE WIESBADEN
Dusseldorf, 13.-Davant Eaugment
la resistencia deis funcionaris alemanys,
els francesos continuen alentant procediments cada cegada més energies, tal
cont les detencions i expulsions dels que
es neguen a obeir les ordres de l'autoritat militar, la incautació dels fonds
destinats a sostenir les vagues, i la prohibició d'exportar mercaderies a Alemanya, que entra avui en vigor.
Ha estas expulsas el governador dc
Wiesbaden, l'ex-ministre Von Hannisch. Cridat per l'Alta Comissió interaliada, aquesta h pregunta l'objecte de
la seva visita i l'obliga a entornar-se'n
a Francfort, a la qual cosa es nega
l'ex-ministre. Aleshores fou sotmès a un
interrogatori i a un registre dels seas
papers i en automabil fou conduit a territori no ocupas -Radio.
VAGA TELEGRAFICA DE PROTESTA
llagada, 13.-Com a protesta per
l'expulsió del director de Telegrafs de
Wiesbaden per autoritats franceses, els
empleats da Correas i Telègrafs es declararen en vaga a les nou del mas!.
A migdia van reprendre el treball i
actualment el servei funciona amb tosa
normalitaa-Radio

SABOTATGES A LES
TELEGRAFIQUES
Consola, periodistes cstran-

gers que es traben en aquesta capital
no van poder diumenge tratnetre cap
despatx, a conseqüència d'alguns actes
de sabotatge comesos a les linies telegrafiques de Dusseldorf a París i de
Dusseldorf a Magüncia.-Havas.
UN DISCURS DEL PRESIDENT

EBERT

Carlsruhe, 13.-En un discurs pronunciar per Ebert, en una reunió a la
qual assistiren delegats de totes els estaments de la població, va protestar
contra la política de França i va parlar en pro de la resistencia dels funcionaris a tota ordre que emani de Go-

verns estrangers.-Havas.
EL. SERME! DE

LLICENCIES

Dusseldorí, 13. -Un non servei dc
résteles, semblant al dc la ribera esquer-

París, 13. - Comuniquen de
Belgrad al "Matin" que en els
cerdles governamentals s'ha rebut una informació confidencial!
de Budapest anunciant sus pre-,
paratius que »'estan portant a
cap per a la proclamació de l'almirall Horty com a rei d'Hongria.
-Hayas.
Parle, 13. - Comuniquen de
Belgrad al "Matin" que en els
cercles legitimistes hongaresos
es manifesta franca hostilitat al
projecte de proclamar J'actual
Regent del Regne, Almirall Hurty, com a rei d'Hongria.
Aviat marxara a Espanya per
exposar l'estat de la situació a
l'emperadriu Zita. el comte Apponyi.-Havas.
EL PORT DE MARSELLA TANCAT A CAUSA DEL TEMPORAL
Marsella, 13. - A cause del temporal
q ue reges al Mediterrani a'ha tancat el
port i la navegada, s'ba paralitzat. El
vapor "Aviador Garras", correo de Madagascar, no va poder entrar ahir al port,
havent de refugiar-se a l'asta". Altrea
vaixelts alma refugiat a altres punta de
la costa.-Itadio.

Londres, 13. - El president
Govern de l'Estat Illiure d'Irlanda, senyor Cosgrave, ha fet
a un redactor de l'"Evening
New* declaracions que reflecteixen el seu optimisme respecte del
moviment que s'inicia a favor de
la pau i d'aconseguir al capdavall del seguit de venjanees fratricides que impedeixen al Govern, arribar al capdamunt de ta
seva diffel taima.
•
Creo el senyor Coaravd que
Irlanda entrara molt aviat en una
nova era. La població en maese
des del més alt al mes obscur
ciutaelä compren que és preels
reprendre el treball sense mes
dilemas i reparar els estrelle
causats per la guerra civil.
.
El "Daily Express" as/mgura
que el cap del Govern irlandes
durant da seva estada a Londres
ha aconseguit readitzar un emprestit.-Havas.
• Dublin, 13. - Han estat detinguda per oficials de l'exercit
de I • Estat Iliure d'Irlanda, Miss
Mary Mac Swiney, germana del
difunt alcalde de Cork, dues dones mes i un eclesiàstic,-Havas.
del

Londres, 53.-El Rei ha pronunciat
un discurs a lacte de la inauguració
de les sessions de la Cambra dels Comuns. Ila manifestat que el Govern anglas ha estat sempre animas del desig
de rc-soMre el dificil problema de les
1.'eparacions, demostrant-ho plena/m/0
ELS TRANSPOFtT3 FLUVIALS
en les concessions fetes als altres aliats
Dusseldnrf, 13.-A conseqüencia d'ha- per al pagamettt dels deutes. Malgrat
ver quedat lliure el port de Rubrort, aixó els Governs trances i belga han
han sortit quatre barcasses en dirccció volgut seguir llurs plana els quals el
a Estrasburg.-Havas.
Govern britenic no podia secundar.
Durant els passats mesos havern fet
UN INCIDENT A GELSENKIR- grana esforços a Lausana per a yunteCHEN
guir una pau estable a Turquia, peró
Lusseldorff, 13.-A Gelsenkireben, en els delegats otomans s'han negat a sigintentar osase -se uns agente de noticia nar el tractau dc pau; tenim l'espealemanya que paa4s un automnbil puma renca que encara podrem arribar a un
per dos saldase fraueesoca hi bague una arranjament satisfactori que estabilitzi
baralla, de In qual resaltaren ferits doe d'una manera dentlitiva la pau en el
gendarmes i un policia alemany.--11a- Próxim Orient. La qüestió dal Deute
vas.
amb cía Esteta Units ha quedar ja resollo, antb la qual cosa harem demosUNA MOTA ALE21:ZNYA SOBRE
trar que Anglaterra vol fer honor als
LA QüESTIO DELS VIATGES
scus
compromis0s.-Radio.
DEL MINISTRE
Londres, 1 3.-A la sessió de la CamBerlín, 13.-Alemanya, en una nota
' bra deis Comuns, el diputat conservatramesa a Fruís, dio que el Govern ea
dor senyor Samuel, declarà, en parlar
nesga a excusar lustruceions de cap Gerespecte de la qüestió de les reparacions,
vern estrungers que es refereixin a aetiel que segueix:
tuds que s'adoptin 'o fets que realitgin
-Cree poder afirmar que una molt
els ministres alernanys.-Ila vas.
gran inaj,aria del pelle britenie está
de car umb els seas aliats francesos.
PER FER PUJAR EL MARC
A cotatinuació parla 4c1 diputas seBerlín, 13.-Com se sap. el Banc de
l'Imperi tineta fet venda, el dissabte a la nyar Hughcs, dient:
-E,
precia alentar les relacions amisBorne una suma de nou,000 Mitres esterlines per fer pujar el mere. Ara acaba toses franco-britàniques i donar-los-hi
de Ilançar una nitre eonsiderable quan- un carácter mes permanent.
Les ,dificult ga davant les quals es
titat de divises al mereat. La cotització
troba Europa no poden ésser salvades
del dallar as de 27,500 mart.-a-Radio.
sita:, per medi d'una unió íntima entre
Berlin, 13.-El llano de 111111>eri ha
els dos pelaos. Es precio que recordem
dedicat la suma de 100 milions de marca
papar a ha llaya i altres llees.-Radio. sempre, quan es tracti de la política actual de Franca, de la gran diferencia
L'ASSOCIACi0 DE METGES DE que hi ha entre tots dos paisos, des del
FRANCA I L'ACTITUD ADOPpunt de vista geografic, alai com de la
TADA PER LA DE METGES diferencia de temperament entre els dos
ALEMANYS DE NEGAR L'AS- pobles.-Ha vas.
SISTENCIA ALS MALALTS
Londres, 13.-En el Missatge de la
ERANCESOS
Corona. Ilegit pv5 rei Jordi en l'obesa
tura del Parlament, el sobirá expressä
Parts. 13.-Comeutant la decisi6
If esperanfia que quart arribi finforme
toda per les grans Assoeincions de Metcomplet de les negociacions de Lausages alernanys de negar Ilur assistència
maleas de nacionalitat franca% o belga, na a mans del Govern d'Angora, aque,t
el seeretari general de l'Associario de estará disposat a acceptar el Tractat.
En en que es refereix a la Miestió
Metges de França ha declarat a un redactor del Matin que els bornes que pre- de la Ruhr, el 'sobirá din:
nen tan abominable decisió rOn, efeetha-El meu Govern está desitjós de premena els mateixos que en els campamento cipitar realment l'arranjament complet
de concentrada de presoners instal.laven de leal qüestions relacionats amb les
els soldats franceses Stils junts ami.> els reparacions, i sobre les quals indica als
Govern aliats imites importants concesque ma4va poc a pee el tifus. -Nosaltres, en canol-ha afegit l'esmen- sions per a Earranjament dels lentes.
tat aenyor-várem curar aleshores els aleJo-afegi-lamento que no hagi estat
manys amb o/ mateix desinterés de sem- possible abans arribar a un acord general.
pre i a la /nateisa hora en qué Ilagellava
el nostre cor l'enema de les monstruos/El Govern francés i el de Bélgica cotaus comeses a les regions devestades menfiaren a executar Ilur pla i el Govern
pela nostres enemics.
El meu Govern, àdhuc estimant que
Continuarem cuidant els alemaays- italià va sostenir la seva acta
terminä dient--sempre que estiguin ma- no podia aprovar ni participar en aquesletas i sigui el ilustre deure assistir-los, tes operacions, procedí en forma que no
eran franeesos que mal; perqué per nos- s'augmentessin les dificultats dels
altres la malaltia no tia fronteres i per cu- llaves.
rar al que sotreta els meteco de FrauSa
ES DESMENTEIX EL QUE ANmai exigiren passuport.-Ilavas.
GLATERRA VULGUI INTERVEOBRERS BERLINESOS S'OFEREIXEN ALS FRANCESOS PER NIR EN ELS EFERS DE LA
RUHR
TREBALLAR A LA RUHR
Londres, 13. - Una nota do
l'arfa, lit.-Un despiste de Berlín anuncia que alguna centenaria d'obrera berli- l'Agència Reuter declara que estala mancats de fonament en abnenes soase feitut adreçaren a les autoritats franceses d'Easen una cierta cierta solut els rumore que han circulat que Anglaterra estigui a punt
tienda deelarant que estaven disposats a
anar a trcballar a la ltuhr. La censorio d'intervenir entre Frenen i Alealemanya ubrf la carta 1 la retorna a
manya respecte els afers do la
Ruhr. - Hayas.
Berlín amb la indicada de "destivaturi
deaconeg ut".-Radio.
FABRICACIO CLANDESTINA DE
ra del Rhin, será creas a la conca de
la Ruhr.
Aquest nou servei tindrà diverses
aplicacions i regulará les sortides destinades a l'estranger, tals com el carbó
per a Suissa, Holanda, etc..-Havas.

L'EXPORTACIO DE CARBO ANGLES

Londres, 13. - Les tadistiques del
"Board of Trade" indiquen que el carbó exportat d'Anglatarra a Alemanya
el mes de gener, s'ha elevas a szr,000
tones angleses, contra 147,000 el gener
de 1922.

Les xifres corresponents per a Franca eón 1.385,000 contra 1.173,000 tones.
-Radio.
•
'

Constantinoble, 13. - Notfeiee
d'origen britànic diuen Que l'alt
comandament ture ha informal a
l'almirall angles Nicholson que
tota temptativa d'extracció de
mines a l'entrada del por t d'Esmirna serà considerada com a
"casus belli". - Havas.

ELS TURCS APAGUEN LES FAROLES
D'ESMIRNA 1 D'ISIODT
_ .
13. Segons uai des„
riati de Contstairtirfoble, ele turc
han extinguit les faroles del golf
d'Esniirna i d'Ismidt. - Radio•
MUSTAFA

KERIAL A ESMIRNA

la so y a entrevista amb
el caple
la Delegació turca.
Als centres diplomätics
pressa l'esperanea q ue (sale
paixà, tan aviat com arribi a
gota, proposara a
l'Asseja,
nacional soluciono acceptatin
per resoldre les qüesticas
no van poder ésser resoltes
Lausana.
Bucarest, 13.-Degut a una graa
vade han quedar morrientiniaani '
rompudes les conumicacions faro
a CunstanSa.
En vista d'abole, la Delegacia
seguirá a Bucarest fins que haginz
restablerta lai tirculacid de tima

Esmirna, 13. - Ha arribat a
aquesta població Mustafa Kemal
Paixà.
La tranquilitat, fine ara, es
completa. - Hayas.

LA CONTESTA DELS ALTE
00.
MISSARIS ALIATS A
Roen
DEL GOVERN D'ANGLATER00

LA SITUACIO DIPLOMATICA
L'UNID FRANCO-BRITANICA

Constantinoble, 13.-Els als ccalia4
aliats han contestat a la Nota un

SEGUEIX FERMA
13. - El Comte de
Saint - Aulaire, ambaixador de
Françu a Londres, visità anit a
sir Svre Crewe, ambaixador angles a Parts, essent obgecte d'un
nou examen els afers d'Orient.
En els Dercles autoritzats es
judica que els Governs francès i
anglès es mostren cada vegada
més resolts a unir llurs estorços per mantenir la pau a l'Orient mitjane-ant una política de
fermesa i és te l'impressiö que es
va a la unitat d'acció indispensable.
A la protesta dels Alts Comissaris contra l'actitud maese radical del representant turc, sembla que el Govern d'Angora ha
contestat d'Una manera mes concatadora.
Per altea banda, despatxos
d'Esmirna, disten que en l'entrevista que Iselebrà amb el seu cap
d'Estat Major, Mustall Kemal.
arritsat inopinadament a la dita
ciutat, es mostä enutjat pel caràcter maese comminatori de la
intintacie dirigida als comandants dels Naixelle de guerre
aliats.
Existeix l'opinió que si les negociacions entre París i Londres
condueixen a l'elaboraste d'un
pla coro& la Gran Assemblea Nacional vecitlarä abans de Ilankarse a un conflicte amb el bloc dele
aliste. - Radio
Londres,

ELS TURCS PACBILITZEN EL
CUPUS DE 1920
Londres. 13. - El corresponsal

del "Times" a Constantinoble

comunica que ha estat cridada a
files la dasse de 19 2 0. - Ha y as-

u

dirigir-los-hi Adnan Bei, represeuazt
Constantinoble del Govern d'Angora,
manant l'evacuació immediata dea
xells de guerra estrangers ancoria
port d'Esmirna.
Aquesta contesta va a ésser ccesiú,
cada Irme dcmora al Guam d'Arpa
Hayas.
LA QUESTIO DE TANC

París, 13. - A la sessid d'a

vui de ;la Cambra el d i putat ber
[bet, ha preguntat a Poincare
no es tractaria aviat de l'esta'
de Tänger.
El senyor Poincare ha m
festat que les negociacians
bre Tänger quedaren interno
pudes el 1912, quedant usa
a causa de la guerra, però
creia que serien represes ac
amb Anglaterra i Espanya.dio.
LA MARINA DE GUERRA F
CESA

Paris, 13.- Segoils ei

cii ministre de Marina está

mant un projecte de resso
ment de la flota, en el goal f
ra la construeci6, en eb ira
da vint anys, de vaixells Se
versos tonelatges i de yapen
xHiare fins a un total de 5Cl
tes mil tones.
En l'esmentadä xifra gl
diversos submarins amb un
junt de 63 mil tones i va
porta-avions amb un total de
salid tones.-Havas.
EN EL PARTIT DE FUTI301.
REVENJA ELS GUIPUZQUAO
VENCEN A L'EQUIP "NEW
SAR", DE PARIS, PER t GOA

A

L'ACTIVITAT DEL GOVERN
D'ANGORA

Constantinoble, 13. - Les últimos noticies que es reben d'Angora afirmen que la situacid es
veu amb calma, perü que, amb
tot, s'han adoptat mesures de caräctes militar, per a fer front a
qualsevol eventualitat que es puguée presentarEl Govern d'Angora ordenara
a les autoritats turques de tots
els ports que adoptin tes mesures
necessàries en previsió de qualsevol esdeveniment. - Havas.

TURQ1UA I RUMANIA
Bucarcst, 13.-- Ismet Paixà
ha celebrat una entrevista amb el
senyor Dura. El delegat tune
ha exposat les desastroses conseqüen2ies que ocasionaria la represa de les hostilitats. Acaba
dient Ismet Palia que no hi havia usó de desconfiar d'arribar a
un arranjament amist,5s• - Hayas.

Parts, 13. - Aquesta tanda
l'Estadium, l'equip de Gaipsi,
que fou batut -per l'equip de>
ríe, s'ha pres la ravenja Tez
per dos goals a un a lequip
ces "Red Star".-Havas.
ELS SENSE FEINA ANGLES
Londres, 13.-Avui, mentra el R.
dirigia al Partatnent per donor
a racusturnat missatge de la Cama
brome grups de "soase tenla", in
"ein caminants de la recerrge
els carrera de Londres en =idees".
i celebraren un rufting a lbee Port.
Altres importants grups, pteredt,
centre d'Anglaterra i del pala
han rebut ordres de posar-ee
amb direceiS a Lendres.-Ilavas.

EMPRESTIT DE 13 SIU

SI ELS TURCS EXPULSEN ELS

DE FRANCOS
Parts, 13.-111 ministre ile Fiestaa
presentar a In Coimbra deis rtiPua''
pmjevte ule liii refereut a un
de 13 mil milicos de franc, Vetai-eai
qual tracta de fer-se dintre de ?a...".

IGUAL

EL 1111SSATGE DE LA C06")

GRECS, AQUESTS FARAN

Constantinoble, 13. - El Govern prez ha informat al turc,
per mediació de la Legacid espanyola, que si els tucs expulsen
als súbdita gees esidents a Turquia, els grecs faran el mateix i
en igual nombre referent als
súbdits turcs residente en territori gree . - Hayas.

DELEGACIO ROMANESA
ACTUA DE MITJANCERA
Bucarest, 13.-El Govern
Rumania segueix desplegant gran
activitat prop de la deelgacid
turca a la Conferencia de Lausana.
Els seus estorços conciliadors
van encaminats a convencer a
MUNICIONS?
l'esmentada delegació que n'hi
Magancia, 13.-Un despatx de Muhauria prou amb alguna saerinich diu que s'ha produit una violent
Beis per la seva part, per restaexplosió a una destileria situada a Un- blir la pau a Europa.
terbrunn (Baviera).
El senyor Bratiano ha rebut
Davant aquesta explora') i les que es a Ismet- paixà, celebrant amb
produiren fa pocs (Bes en diferents 'loes ell tina detinguda conferencia i
de Baviera, especialment a Inglostadt
convocanti immediatament descap preguntar-se si aquests incidents no
pres els representants de Eranseran deguts a la fabe,ee clanderliaa ea, Anglaterra i Italia, per do-,
d'çxplesius.-Havas
_ngr-loi curt840r pj rei)miyilt ge

delsil:
LAcindLrAes. CA
a ELS
13.M
-BCaRnAtbrD
Després d'oir el discurs pronuncia
ministre d'Afers estrangers, lord
non, la Cambra aprovà la Case
rdissatge tic la Corona.- Ha''
EL CARDENAL
G LBACIL I ERI

rid3zjelaegrgruaeibieilsibede
que
ca rdenal
diecesi, monsenyor Bacilieri,
un

desmai trobant-se al sea dc30

conseqüència del qual ha caigut
fent-se una ferida al cap.
del prelat 1.5
espEesradt.ii Hque
as.
LA CONFERENCIA S'Are3g
LA
DORS I LA QüESTIO

MEE
derrsariit'sh,a 1L-paLat d(e."lareqrn
ücs'tiii62,1
assabentant-se d'un informe que'
tan que la qäestie tiembla Ilroyifjg',4
resolta. Mama prendre ene ree allspecte de l'atribuci0 i Dr?,
definitiva del territori de 114"

DIrnecres 14 de rebrer de 1923

1CA PUBLICITAT

CONFERENCIES
D'ESPANY A
Política social

La Delegació Regia del Treball, de
Barcelona
t La Gaceta publica el següent Reial de-

met del ministeri del Treball:
proposta del ministre del Treball,
Comerç i Indastria i <record amb el
mes Consell de ministres, vine a decretar
el següent
Artiele primer.—La Delegada regia del
ministeri del 'freball. Cenare i industria,
alub capitalitat a Barcelona, Ondea per
escajO
Primen—La recopilada i arxiu de tots
els antecedente relatius a 't'actuada de
¡es organitzacions professionals, patronals
j ehreres, i la redaeció d'historieta de les
aguee, tocante i altea; conflictes de carácter social que es desenrottlin dins de la
juriedieció que en el segaent artiele saoeeuu ala. Trametrà al ministeri catan
lernt d'aquests historieta.
Segon.—Infermar el ministre en tes:rige
opone de totes lis cira-umstancies que puguin influir en les relacione entre patrona
obrera de qualsevol indastria de la demarcada. que atnenaein originar alzan
conflicte en el treball.
Tercer—Intervenir en elb conflactes
d'aquesta índole un cop s'hagin plantejat, per procurar una enlució amistosa,
pedem, a refecte, acordar d'ofici o a
inatancia de part interessada, la consta
tafia de comites paritaria permanente,
conforme al Reial decret de 5 d'octubre
de l'any passat. De totes les gestione
que en tal sentit realice' el delegat sinformara directament al ministeri, i, en
tot cas, s'atendrà a les instruceions que
walest Ii dieti.
Quart.—Promoure la sindicada professional voluntària conforme al Reial decret de 3 de novembre últim, i realitzar
les altres funcione que li assigni.
Cinque.—Les altres funciona que el mi* aletee ti encarregui.
Anide segon.—La jurisdieeid de la delegacia re g ia del ministeri del Treball, Comerç i Indastria compendra, per ara, les
provfneies de Barcelona, Girona, Lleyda,
Tarragona i Baleare. quedant faeultat el
reinatre per a estendre-la a alises pro%ane j es linatrofes si rexperiunda acreditas que els mitjans daceió de la delegacía no poden atènyer-leu eficaament
Anide tercer —La delegada podrá interessar de les secciona provincials d'esles a lares autoritats tutea
[m'asta a i
dudes, informes i coLlaboracions que
simio precises per realitzar la seva comesa.
Antele quart—Per la Delegada ri,cia
es lannulara el pressupost de tetes les
deapesea neeeasaries per al set/ fundonrancnt. que sera sotmes a l'aprovaala
del ministre del Trebail. Camera i Lelastrat, dintre sempre de la quantitat cone.anada en el capital tercer, do la se-aria
ru vena dels p ressu postos generals da rEa
-ta.
Dinar al Pelan a 9 de fehrer de 1923.
ministre del Treball, Cociere i Indústria, Joaquira Chapaprieta
Ter:ag.:osa."

L'ETERN DEFIC1T ESPANYOL
"La Epoca", en el séu editorial,
parla de la situació de la usen da
aduint dados per
demostrar que encara que se suprimeixin les despeses del MarTec continuarà un deficit en el
presupost de 500 a 600 milions
de pessetes anyals.
Des de 1919 a 1922 s'han desPe. s al Marroc 2,041 milions, i en

el mateix periode de temps el déficit total del presupost ha estat
de 4,046 milions de pessetes.
FACVNYIENT RURSATIL
'Mi* mes desanimada que ahir

resulta la sessió de la Borsa.
' La partida d'Interior no es cotitza i la serie següent es fa a
ri1 • 10 en baixa de cinc cèntims.
Els demes fons públics i les
tiLli g acions del Tresor poc negociades.
• Eh valors industrials i de ere.dit predomina la calma, essent
me lt comptats els valors que es
çontracten.
Els franca baixen un quart i
queden a 3930, les lliures pugen
liii cèntim i els (Hilan mig
ti ni.
Els mares, particularment, es
fee,et a 00225, quedant després
11,(s ben oferte a aquest canvi.
LA TASCA MINISTERIAL
El marqui., s d'Ahucemas

coin de costurn, els portod--'; a la Presidencia, dient-los
que les noticies que tenia de pro Nítidos no acusaven cap novetat.
Aqui també regna tranquIlitat
absoluta.
' El Consell, corn ja saben vos
començarà a dos quarts de
b I s de la tarda, a la Presidencia.
--Avui he despatxat amb el
réi i Lambí; ho han fet els minis1
'
2
1 3 de la Governació i Finances.
El monarca marxarà aquesta
tarda a una finca del duc de Peßa randa, d'on tornarà divendres
Yinent.
— Aixi — ha dit un periodista — no es signaran, fins que
¡a mi el rei, elle nomenaments del
/Jarree que s'acordaren al Cond'aquesta tarda.
és: fina que no torni
II monarca no es signaran.

Ägpyy r ketn.e ieYeg.

celebrat aquesta tarda una con,
forencia amb el ministre d'Estat,
al despatx d'aquest.
— Al ministeri de la Ge-y emacid ha rebut els .periodistes el
sots-secretari, dient que no ociarna novetat.
Els periodistes ti han preguntat si s'havia signat el deer3t delimitant les funcions del governador .i del director general de
Seguretat.
El sots-secretari s'ha limitat
a dir:
—Jo no sé res d'això.
— El ministre de la Guerra
ha fet present que mai, des del
seu nomenament, no ha dirigit
cap telegrama consultant l'opifié de les guarnicione sobre assumptes actuals, passats ni futurs; i ha afegit que, sobre ésser
una invenció la tal noticia, no
far ä res que s'hi aseambli mentre sigui ministre í per molt
temps que duri en el arree.
— Aquest mati ha tornat del
camp el comte de Romanones.
A migdia ha rebut la visita del
senyor Salvatella, conferenciant
tots dos extensament.
Es diu que la conferencia ha
versat sobre ajssumptes electorals.
El ministre de la Guerra
té el propòsit d'anar aviat a la
provincia de Córdoba, on estarà
alguns dies.
CRON1CA PALATINA
Probablement demä tornatan a Sevilla els infants don Caries i donya Lluisa amb llurs filies Isabel i Alionsa.
— Acabat el ¿espata amb els consellers, ha estat complimentat el rd pel
ex-ministre Didac Arias de Miranda.
— El rei ha sortit el migdia, en automóbil, cap a una finca del duc de Petiaranda, on s'estará, fins el dijous pel
mati.
— A les habitacions de Maria Ldstina s'ha celebrat aquesta tarda un ball
en obsequi de la filla de la princesa
de Salm-Salm i dels, infanta Carles i
Lluisa, que s'entornen a Sevilla.
A la festa hi han assistit alguns aristócrates.

DISPOSICIONS GOVERNATIVES
Signatura de finances:
Ascendint a capa d'administració de
primera classe a don Alfred Sanchez
Moyano i a don Pere Ojesto, i a capa
de scgona i tercera, respectivament, a
dun Francesc Moluengo i a don Pau
Aldir, tots pertanyents al Cos d'Adracats de l'Estat.
Concedint un suplement de créela dt
lomo pessetes per a serveis de sanitat
Un altre de 1.500.0oo pessetes per al
ministeri de Foment, destinat als treballa. d'extinció de la l'agosta.
Un altre de 430.000 pessetes per al
primer Congrés espanyol del Comerç
a Ultramar.
Nomenant delegat de lerol a aon
Frasees< clAssis Delgado.
Nomenant cap d'administrada> de tercera classe del Cos general d'Administració d'Hisenda pública a don Marjal,
Riestra Sanz.
EL NUNCI A ROMA
El Nunci de S. S. ha hagut que sortir a tota pecosa cap a Roma per haver rebut un telegrama en el qual se lt
diu trobar-se greument 'm'alta la seva
vela mare.

EL CARNAVAL
Amb tanta concurrencia de pillaje
com diumenge, sisa celebrat avui la festa de Carnaval a la Castellana, no presentant-se res digne de mencionar sobre
els dies anteriars.
Les carroces i cotxes engalanase han
perdut part de la seca visualitat. Les
disfresses a peu han esta: vulgars, com
sempre.
NOUS OARRECS
Podem donar en ferm el nomenament
de comandant general de Melilla al general Vives.
Probablement el substitut del neu
ministre de Marina será el senyor Garnica.
LA "GACETA"
La Gaceta publica les segajents di2p0si e ions
Real' ordre del ministeri d'Estat aclarint la del 10 de febrer de 102.), relativa a l'expendida de passaports per aquest
miuisteri, els quals serviran, ensems, de
norma de conducta als representante diplomatics a l'estranger.
Mal ordre dedarant que ele opositora
a ingrés al cos de Correos de la convocatarta de 1920 que no van poder acudirhi per estar incorporats a files, podran
concórrer a la crida que començarà el 30
del canana sempre que ha gin j usti ficat o
justifiquin aquella eireumstancia abarca
del dia 20 del eorrent.
D'Instruecia pablierta--Agiuneiant al
torncropog icia Mute la provisió de la plaea de professor auxiliar del quart grup,
vareta a l'Escota Industrial de %llanura
i Ciara.
UN GOVERNADOR... POLITIC
BILBAO. — Interrogat el governador
sobre la noticia que eslava disposat a
abandonar el cartee, ~Resta que per
la seva part no hi huela res decidit encara, si pe no amagas a el seu disgust per
la poca pressa que el sor cap polltle, el
comte de Rornanones, tenia a resoldre la
consulta que li va fer sobre la politice
a seguir a Toledo, on es proposa preseater la seva candidatura el senyor Ledesma, i afead que no té res decidit, pecó
no seria estrany que inesperadament
äcloptés una mis:dudó radical.

El Consell de Ministres

La qüestió del Marroc
1

_
_
S'ha designat Alt El Consell Str
Comissari a En prem de Guerra k
Marina i el geneSilvela
1 el divendres es nomenarà
ral Navarro
al nou Ministre de Marina
De Melilla diuen que inunediatament

A dos quarts de sis s'han reunit els
ministres ä la Presidencia per ce,1..?brar l'anunciat Consell.
El Consell acaba a tres quarti
&u, donant -se del mateix aquesta nota
oficiosa:
"El Consell, deplorant molt que la
rnalaltia d'En Villanueva el privi den
seus relevante serveis a l'Alta Cornis Seria, acota admetre la dinaissió que
repetidament li ha presentat i acordi,
a mes a mes, per unanimitat, sotmetre
a la signatura regia el nomenament per
al dit arree de l'actual ministre de
Marina, senyor Silente, el qual, perfectament identi ficat amb el pensament del
Govern, ha d'ésser fidel interpart de la
política del mateix.
El president anuncia que en sortnetre a la signatura regia el próxim divendres el nomenament d'En Silvela,
proposarà la persona que ha d'ocupar el
ministeri de Marina.
Es despatxaren aquests expedients:
De Gracia i Justicia.—Concessió
tres indults.
De Guerra.—Adquisició, per gestió
directa, d'alguns hidroavions i material
telefamie per a les places de Tetuan i
Ceuta.
Finances.—Autorilitant a l'Ajuntament de Salavea la Real per imposar
determinats arbitris.
Governació.—Reparació del cable Cadía-Tenerife i concessió de dues Gratas
Creus de Beneficencia.
Continua el Consell l'estudi del projecte de Reial decret sobre reorganitnació de l'Estat Mejor Central de l'Eaérea, que no es poder acabar per manca de temps."

AMPLIACIO DEL CONSELL
El cointe de Romanones, que amb En
Salvatclia ha abandonat primer e..1 Consell, ha dit als periodistes:
—"Papam habernus".
Es referia al nomenament d''2n Silvela per al cartee d'Alt Comissari d'Espanya ai Maraca.
Ha estat preguntat després el ministre de Finances si en el Consell stetvia aprovat el credit per l'aument dalabers als emplease subalterns de l'Estat,
contestant En Pedregal que en aquest
i en anteriors Consells ja s'havinn unpat els ministres d'aquest assumpte, en
el qual salan de llagar molla caps.
Quan ha sortit En Silvela, eLs portodistes rhan felicitas_
—No accepto—ha dit—les felicitacions
percate racceptació del cartee supuse
un veritable sacrifici per les gratis responsabilitats que porta en si.
I a mes a mes, fixint-s'hi vostes:
dimarts, 13 i Carnestoltes.
Minuts abans de les deu ala donat
nota oficiosa del Consell.
Aquesta nota diu:
ila començat el Consell amb 1exaaten i aprovació dels expedients que figuren a la nata oficiosa.
A continuada, el ministre de Finances plantejà el plet de la penen, dels
credits per posar en vigor les millores
que per virtut deis decrets de Siutchez
Guerra i Bergamin s'atorgaren als empleats i subalterns de l'Estat.
De les dades, antecedents i estadistiques Ilegides pel ministre d'Hisenda resulta que la xifra amb que es gravara
el pressupost puja a mis de catorze millas de pessetes.
Com ala que ni el propi ministre de
Finances suposava que la quantitat íos
tan elevada, es va debatre extensament
la qüestió, convenint-se que En Pedregal fiel amb exactitut les relacions i
propurció dels augments de sou en el
pr óxim Consell.
Els ministres invertiren un quart
d'hora esas a prendre el te, lamentant algtut dells de rextensió dels Consells sense que recaiguin acords sobre
cap materia importuna
A aquest propósit recordara cl ministre de la Guerra que, pel que afectara al seu departament, tenia acabala,
ultra el seu projecte de decret sobre
reorganització de l'Estat Major Central, aquella altres que es refereixen
a la depurada de responsabilitats, implantada, de justicia, concessió de recompenses, recluta del voluntariat i reorganització del Terç estranger.
Hl va haver un Ileu inventari de la
tasca realitzada pel Govern durant eta
dos mesos que Es al Poder i es convitegue avenfiar el treball que ho requereixi.
El president del Consell, despras de
notificar la dimissió d'En Villanueva,
pel seu estat de salut, va proposar el
ministre de Marina, aenyor Silvela, per
substituir-lo.
Tota els ministres van teme mota
afectuosos per al nou Alt Comissari.
Continuaren després l'estudi del decret de reorganització da l'Estat Mejor
Central.
Consta de trenta articles, arribant-se
fine al 4, el qual tracta de la facultat
d'aquest organinne en relació amb el
Marroc.
Demà celebrarla una conferencia En
Silvela amb el ministre de la Guerra i
en dies successius ho farä amb el d'Estat i amb el president del Consell.
Assistirà al próxim Consell del dissabte, encara que hagi estat nomenat el
sea substitut . Ea a dir, amb el sagicter

r
d'Alt Comi.s_s_a_a

que foren posats en llibertat els presoners, el Consell Suprem de Guerra i
Marina reclama la presencia a Madrid
del gketeral Navarro, perque deposés
en el sumari instruit.
El general va trametre un certi ficat
de trobar-se malalt.
Per comprovar-ho, el Suprem de
Guerra i Marina ha trames un metge
militar.
Del dictamen que aquest metge emedepèn l'anada del general Navarro
a Madrid.
El general sortirä molt aviat, potser
a allane d'aquesta setmana.
Aquests dies els ha passat preparant
la seva declaració, que pot dir-se, segens persona ban informada, tindré
molta importancia i oferirä nous camina
a les actuacions judicials.

PREMSA ASSOCIADA
: CORRESPONSALS
vel de seguretat del front Cleat del aunparnent de Dril» recorria el servei amb
patrulla, sofrt una deaearrega enemiga,
resultant mort el capita del batalla de la
Princesa, Mantel Senda° Garcia i feraz
el sergent 3beep Eatm Sänehee, .mola
greu ; caporal Isidre Martínez Martínez
1 soldaba Dfdac Cegana Ruiz, greua, tota
del dit batalló.
Bordeen forres del campament i tanta,
que recolliren el cadàver 1 els ferits.
L'enttadreta de aervei ha reeonegut el
front des d'Afrau i nazi-Alza al zoco
de Telatza, efectuant les aegilenta obeervaciaras
A Afran, completa traaquilaitat.
A Thai-Anis, eantiuutvect els treballa
de trinxera d'un grup de 16 indígenes.
AIebel Uddia, al metí, un ciare grup
d'una 20 lela treballs de remoure terres.
Al soco de Telatza eis grupa de jaimies' minero i es retiren cap a l'interior.
Yebel-Uddia al matl, tornaren a sortir a
En vista de fobservaci6 efectuada a
la tarda tres sabana, eorreborant l'observada i bombardejant
En tota els vol' ehe fet ter d'ametralladores sobre els grupa, assegurant un
equip hacer eiat bailes.
La situartf, general del front no ha
variat.
Zona oceidental.—Sense novetat al te-

En BURGOS-MAZÓ
4.'ECHEVARRIETA I EN LOPEZ
FERRER
Amb I:exprés d'Andalusia va mar7..ar anit passada, el senyor Horaci
Echevarrieta.
A acomiadar -lo a l'estació del Migdia acudiren diversos andes ',articulara

i l'Alt Comissari inserí, senyor L5pez
Ferrer.
Aquest últim sostingué amb el senyor Echevarrieta una detinguda
ferència per espai de mes d'un quart
d'hora i que dura fins que el comboi
U posa en marxa.

PAU ENTRE ELS BENIURRIAGUELS
Melilla.—Com si ja tots els comptes
estiguessin liquidats, el beniurriaguels
han coruunicat a les autoritats d'Albacemas que aviat anirà una comisan> a
demanar que es reprenguin las operacions comercials.
S'ignora la resposta de les autoritats

L'ORGANITZAVO RELICIOSA
Tanger.—Ahir arriba a aquesta ata
procedent de Cidiz i acompanyat del seu secretad, l'inspector de
l'Odie Franciscana.
Segons sembla, aquest viatge es troba relacionar amb el próxim c...nvi que
es farä al Marroc en el referent a la
jurisdicció eclesiástica.
Segons realitzat, es mime:mara
un bisbe per a la zona francesa, quedant sota la jurisdeció de l'arque1nsje
de Fesea, el qual sera nomenat arquebisbe titular.
SUMARIA

ìeletelta.—Pem la fugida del natal
Sant Andreu s'instrueix sumad.
MOROS ALLIBERAT3
Melilla—flan estat alliberats aimais
moros pertanyents a la cabila de Gue •
/aya que estaven empresonats des de
¡eta molt de temps.
Abd-el-Kader ha expressat al general Losada la gratitud de la eabil.a per
rallibezament
EI-3 SEnIEFICIS D'ABD-ELKRINI
Melilla.—Alguns indigenes del camp
arribats a la plata, asseguren que el boti
recollit per Atxl-el-Krim en els nuecesaus de juliol, ascendeix a dos
de ',casetes.
Interrogat sobre on de el sen genfiä,
Abd-el-Krim ha manifestat que havia
anat a Londres i altres punta realitzant importants negociacions i que tornara immediatament, puix les últitne3
noticies que té san de que ha acabat
les negociacions.
UNA CREU LLOREJADA
S'assegura que s'Ita obert ;udici contradictori per a concedir la creu llorejada de Sant Ferran al tinent de (Chinyola, Lluis Casado, únic supervivent
d'Igueriben i que ha estat presamr
d'Abd-el-Krim fMs el passat gener.
En Casado portara més d'un any
al Marroc quan esdevingueren els fets
de juliol, essent llavors un aliaal malt
distinga.
Ans es traba a Madrid des del dijous,
aavent assistit al banquet donat als
ex-captius, i té llicència de dos mesos
per marear a Zamora.
VAGA A LARRA1X
Els obrers earregadors del
mull de Larraix s'han declarat

vaga per no haver-se acceptat
les noves tarifes que presentaten ala patrona.
FOCS ARTIFICIALS
d'HULLA. — :alían fet preves amb
ceda i pistolas d'il.luminació de senyals.
Al moment de fer explossiú donaren
flan i acierten l'espai aliara tenme.
A les provea assistiren el comandant
general 1 ele coronels Despajo]. 1 „laza.
duu.
EN DRIS-BEN-SAID
Ha arribat a afälaga, procedent de
Melilla, el conegut moro Drin Ben-Said,
el qual ha marxat ami, l'exprés cap
a Madrid.
El. COMUNUAT
Zona oriental—A dos quarts de dotab a* la tala d'1; Ilcaa 4 copita del ter-

Aquesta nit ha sortit cap a
Huelva l'ex-ministre conservador en Burgos Mazo.
MITIN° CULTURAL
ALMERIA. —Al teatre de Veo

rietats s'ha ceelbrat un miting
pro-cultura, organitzat per l'Associació de Mestres.
Ha parlat el diputat Revenga,
alabant l'escota i dient que els
mestres són Púnica salvació
d'Espanya.
Ataca la politica imperant,
dient que el captiveri d'Axdir era
un oprobi per a Espanya.
Manquen ferrocarrils i escotes, no poguent-se atendre el
desenrotllo material i intel.lectual, i no obstant constantment
es ¡unen erçdits per a fins inconfesables i per a empreses eixorques.
_.
CaNF,ERENCIES GEOGRAFIQUES
El due de afontpensier, oficial de l'Armada espanyola, que diferente segadas
ha donat la culta al man iba eaaat a les
regions ártiques, es proposa donar roba
algunas coufereneles eeo,grafiques a l'Ina.
titut Cata:ale.

PARTIT DE FUTBOL
Aquesta tarda s'ha jugat un parta de
futbol entre el Reial Madrid 1'. i el
Servette, campé) de Suiesa.
Eta madrilenys, que han Ungut una
tarda completa, jugant molt be, han assola tina gran victória, fent 7 gola per 1
els suiasos, fent-lo aquesta de "penalty".
Demä es repetirla rencoutre.

VENTATGES ALS CONGR"-51STES
Noticies telegràfiques d'Amèrica alisen
que la "Royal Lloyd Hollandais" ha
concedit als congresistes, esposes i fills
Hura que d'Amèrica es dirigeixin a Espanya per tal de prendre part en les
tasques del primer Congrés Nacional de
Comerç espanyol a Ultramar, les maidees franquicies concedides per la
Companyia Transatlantka.
UNA INCOGNITA
El ministre de la Governació, preguntat aquesta matinada pels periodistes
sobre si es nomenaria ministre de Marina a En Garnica, en la casita d'En
Silo-ela, ha dit que no ho creia.
—Aleshores será tul ministre nou?
—Tampoc ho cree.
Ha afegit que les noticies de tota
Espanya acusaren completa tranquil.htat..
r. • EL PA DE MADRID
L'alcalde ha dit que avui, en les inepecaiona realitzadern pelo Orienta d'aleadde Mielen eilst clausurades 23 flaquea
que JIU reu.uien les condicione bigieuiglWa.
ila afegit que es proposa continuar
aguaita política de sanejament fine acola
seguir que les expendeluries de pa reuneiSin lee condicionan higiéniques neceaaáriea
can molla tetuda eón petita i antigulasime,
(out impassible la produeeica normalment.
llu acabat dient el senyor Ruiz Ganatea que el pa pot vendre's a 65 catalina
el quilo acose perjudica per reo ale lutetease% dele Reguera.
lamas, ecimpta lar seguir aquesta C0111pausa ami, l'absoluta cooperada del governador.
•

ABSTENCIO ELECTORAL
SARAGOSSA.—En la reunió celebrada anit paseada pel partit socialista obrar
s'atonta no prendre part en les praairnes
eleeeionst, per estar umneals de majaría
mama/Mes; celebrar un micha:, al 'mal
invitaran els senyors Prieto 1 peana ¡
telegrafiar al ministre da la Guerra declamara l'iudult de Vihuela.
VAGA DE SOLIDARITAT
HUELVA.—Asui unu aparegut tan.
cate els cafés 1 eervesseriee, per haser-aa
deelarat en vaga els mimbrera i aireara
per solidaritat amb ele obrers de la Pana
fieadora, ou es proreellen ele uzo de

catea.

DE CATALUNYA

e

PALMA DE MALLORCA
L'Infant Ferran
Escuadra,
angleii -I. El Carnaval -:- Fut.
bol -:- Grippe
Defunc16
He arriben l'infant iaerran de Barbee,
rebent-lo les autoritats i amera melt obetequiat. D'aquí va • Valencia i
Madrid.
Aquest mati ha arrima el tata ascua anglas "Queen Elisabeth i crepe
"Velos", ealudant a le a le e& Vallaatan
ha oomplimentat a l'alcalde i altces auto.
ritats.
— La "Ruci a al passeig de/ Born r.a
estat desanimada. El Carnesteas ha p.c.
dat tot interés.
— Al maip de futbol ne reaten ;apana
interemants tenias entre a marineria del
vaiaell an a l es I jugadora yiala, un, ,4u4
es venen male eoncorreuts
—
reastrat aletas eme, de
grip bastant benigna,.
— Ha mort el delegat d'Emigrada, el
maltorqui Josep Esteta, que es trobava 4

València.
MOUNS DE REI
Un cotxe dóna la volta de caenpana -:- Nou ferits
. Ene comuniquen de Molina de Rel que
•el cotas que fa el servei de viatgers de
Molina de Rei a Orlad a an guara de ist
del diumenge passava pel pont del Llobregat i degut a una falsa maniobra va
topar amb una paret d'un magatzem de
cine. El catee va fer la volta de campana,
resultant non ferias, tres dels guata de
gravetat.
Ela taita foren portats a una farmacia
amb una tartana que casualment passava
pel lloc del Bucees.
E cotas anava guiat per Isidre Soler,
conegut pel Rayo.
TORROELLA DE MONTGRI
Accidenta del treball
val -:- La pluja
Treballant a les escales, chama ras-cal
tingueren la desgracia de caure de ralea.
da de deu metres els paletee Jordi Dan,
Josep Espigol i Josep Serra. L'accidertf
fou degut a haver-se trencat una traves.
sa de la bastida. Afortunadaraent, sola
reberen petites contusiono.
— El Carnaval d'enguany ha revea.
tit una extraordinaria importancia. Per
empresa popular ha estat aixecat un bonie envelat, organitzant-se cavaleades,
concursos de disfresses i de bellesa i altres esbarjoe. En diferente societats han
eontractat diversos n'ameres de varietés,
cinema i bella.
Un deis números que completaren La
feota fou el contra/3as ballet arob tota ete
ra gel "Grop de Dansaires Montgrí",
— Despeas de quatre ma gos de ni
ploure hem tingut tina mies d'aigua, qua
encara que ha estat poca, ha fet milla.
rar, pee o mala l'espeete de les eollites.

;>.

VILAFRANCA
de Carnaval ,„

Una Ces ta

- Al xalet Merla, reaidaneia de la Nadita Malle, el diumenge passat tingua Iloc
una borrica i amable festa.
La casa del senyor Bartle es vela anal.
tada per una t'embreas' comparsa, 5n-mas
da per les mea distingides familias a0.a.
franquines. f.a vetlla transcorraa entre
Is raee cordial alegria. La senyora
Teresa J'ove de 'Balite tau, amb tota
tilesa, els honora dele assaltanta, que fe.
ren obsequiats esplèndidament. EJ quinte'
BOVI; tocca escollits bella.
REUS

El mercat Faceoies do l'alcalde
de Ft. 0.
L'obra del bon mot al oarnp de
Tarragona
El mereat d'ahir ha cauta molt finta. A.
la plaça-mereat muta' no hi ha acrtit
res. Une poca fesols que alma cotitzat a
43 pessetes la quartera i una mica de aun.
/Cae.

Lee garrofes iban fet ile 750 a 8 me.
setes quintä.
Avellana en gra primera, a 80 peineta qu i nt
Idem fdern semana a 7S ídem.
Idear negreta, a 50 pea-sesea sac de
58'400 quilos.
Idean coalla a 46 pese-tea sac de 5,S'400
quilos.
Atmetlla mollar, a 63 pessetes me de
50400 quilos.
Itlein en gra Ilargueta, a 26 duros I
mig el quitä.
Idean ídem esperance, a 24 ídem ftkm.
Idem ídem corma a 215 tdem aleta.
Oli primera, a 31 rala el quena,
blem aegona, de 27 a 28 role.
(11",,e, de aa a 30 peasetes 'madera'.
Vi binar, de 7 i mig a S rala carga 1
grau.
aleta negre, de 7 a 7 i mig Idem Ideal Id.
Continua el/calma
— Ila more len-regidor possibilista
seuyor Cantil Prieto i liarla,
— [Inventad vacant una Oxea de sigilant nocturn particular al raval Alt de
Jesüe, han Borla tres o Qualle aspirante
a reeollir firmes dels %chis, que slin ele
que han de pagar, i naturalment, el qui
esencia el aarrec cola a suplent Itt molla multes mea firmes que ele altres, pera
e« que l'aspirant que mes firmes va recolla (73, de 93 vaina qeee hi La) resulta que no ea afecte a la patalea de la
U. 111. N., ralealcle no fa el ~ene'wat.
En vista que la interhatat s'allargava
tant, es va presentar pelo reina de re g
-ater(ulnisädahe
preguntara-1i que resalgues l'assumpte I
ho fea ara justicia, bita vegada que ja
eaala la voluntat dele velas. Aquesta voseada portava la instancia Si firmes. Pa
ré ui ama s'ha danat sobria a resbalara%
1 en vista d'ella i salientes, que alatentara per l'alcalde fer el notneram, tit
a favor d'un dels setas el qua l y a rural»

r
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'ama Ínfima quantitat de firme., alguna
vetos (mes de la meitat per ara) elan
oanspremea a no donar la (-tau ni pagar •
.altre vigilant que el que ella han ene!lit, encara que aqueet no sigui del gnst
dele cacha.
Aquest Carnaval no hi hagut Inda
feotes que ele baila de diefreases a les soeletatie de costum.
De diefresses n'bi ha hagut peques 1 de
• Iststant pee gust.
- tiu sortit el primer ntImere i avui
Asa de pedir el segon d'un periódte busnoriatic titulat °Le Pepeta".
- Tia pro( posees:ale del <i rme do
inonatelar d'aquesta sucursal del Bane
d'Ea/maya el senyor Remen Vilella 1 Esthin, oeupant la vacant que del die carga ea ',rodal en sumir el senyor IzaguirFa tempa que s'está clesenrntllant una
Intensa campanya de cultura del llengnatge. Cian a fruit das motu( mulera d'apandes te lea perneta a Reas", que foren relmieits al cama de Tarragona, ha
.crirtal.liteat la idea de celebrar, dintre
de por, un important acte de cultura a la
cica.« de Reus.
Diumenge, die 18, ele senyors Roen,
Oabeaa. doctor Roig i Reman Cabré, de
ha Junta d'Accie Catalira, Reus, recerreras en autontebil, repartint impresos 1 proclames anunciadores riel dit acie
seguenta gobios: Riudarna,
cultural ele,
blentreig, Montbria, Vinyols, Cambrils,
T'Inserta I,a Canonja, Constantí, Merell,
Secuita, Les Selva. Alcover, Ahnoster,
Castellvell, Maspujohe Borges del Camp,
Itindeeels, notaren, Alforja, Dosaigiles
Eindennees.
Diste poe dentirem comete dels prestegiosaR clemente que han proms prendre
*part a risa/e:altar cate

MERCATS
Mercat de Calaf
bflat. de 2 a 24 els 55 quilos.
Ordi, de 13 a 14 ele 4-1.
Veces, de 24 a 2 els 57.
Cigrons, de 70 a 72 els 55.
Guineo, de 22 a 23 ela 44.
Patalea, de 7 u 8 els 40.
Ferina primera efitase, a 58 els 100.
Segó, a 850 els 22.
Plenudet, a 1050 els 30.
Ciment a OSO els 40.
Carb t'Intensa, a 33 els 120.
Ideen pecha, de 3.1 a 38 la tena.
Gallinas de 16 a 20 el paren.
Pollaetres, de 10 a 17 ídem.
Coalla de 7 a 10 Ídem.
Ous, de 225 a 230 la dotzena.
Palla e Wat, a 12'50 els 100 quitas.
!del, de 7 a 8 eta 40.
Poros, de 28 a 30 els 10 quilos en
brot.
Peces, pes mort, a 410 la carnissera.

Mercat

regulador d'Inca

(MaEorca)
(Del sastre corresponsal)

Almialla, 326 peeeetes.
glongetes blanques, a 69.
Fesols, a 72.
Garrofa noca, a 14.
Figues per a destiLleria, a 27.
Idem de cantina, a 4 pessetes la cabía
Ce 10 quilos.
Idem Lardissots, a 6 ideal.
.)oli, a 3750.
a 35.
Glgrane. a 50.
Mareare a 23.
Tot alzó per 100 quilos.
Pulpa aberree, a 20 pessetes la caixa.
Pares. de 28 a 22 la roca.
Batea. a 390 Punga.

Mercat d'olis
Oh! D'OLIVA
Oorrent bo, a 1811'95.
Idea) superior, a 19065.
Classe Loa, a 22173.
Idea extra, a 25652.
Merca: enealmat, pene els pecas °atan
soatiuguts.
OLI DE PINYOLA
De color verd, de 95W6 a 100.
Groe primera, de 10435 a 108'70.
Ideal segona, de 101, a 10435.
01.1 8 DE COCO
Minne (amb eriváe), a 135.
Cochfn, a les.
Palma, a 190.
OMS DE r.Lixosa
Can, a 170.
Cuit. a 178.
Sena., ,'clor, a 200.
Ea caixes, 8 posea. s nido per 100 qui Loa,
Ohr Tm; C1(e.1UET
Correal, it 175.
Itefinat, a 170.
Mere' !ademe fentlee mollee mea (mencione autb Poli taluestible d'aquesta
clame.
Preus per pessetes cIa VA quilos.
Arribad,-a de la preaent eetumaa per
l'estaele, del Silerrut
Oli
yaguas.
Oli del palo, 102 ídem.
Queden u l'earrtentada estació 21 varas del pas.

de vins

.,:at
Peine lar gira i Let Kitre i mercaderia pottada al edler dtil culliter, informaeis facilitada per l'Aaeoehteie• de Muevemistes i Eaporladura de Vine de llamelona
blane, a 1 115.
Meta uegre, a 105.
Catee de Tarragona Mane, a 115.
Id.211/ ídem negro, a 175.
Cunea de Barbará Llame a 150.
Ideen Ideru negre, a 150.
Priorat negre, a 2.
Vilanova 1 Geltrtl negra, a 175.
Igualada. a 165.
Idarterell Llama a 2.
Binza blaue, a 2.
Alienan uegre, a 2'23.
Mistela blanca, a 215.
Idea' negra, a 215,
Moscatel!, a 4.
.Idereat acimut.

D'ESPO RTS
FUTBOL
EL PARTIT DECISIU DEL
CAMPIONAT DE CATALUNYA
L'expectació que hi ha per presenciar
el partit de diumenge vinent entre l'Europa i el Barcelona, supera tot el que
hom pot imaginar-se; des de Ida molts
anys, la eiutat no havia sentit l'emoció
d'un match tan transcendental com el
que s'apropa.
I aquesta febre s'escau precisament co
circumstäncies ben moleetes per als espectadors, els quals sabent que el camp
de l'Europa serà del tot insuficient per
enquibir la multitud que desitja presenciar el partit, van movent-se aquesta dies
d'un cantó a l'altre, amb tal de poder
assegurar-se un lloc.
Si la Federació no admet que dins
del terreny de ice hi entri una sola
persona que no tinte' relació amb els
equips i no consent tampoc que la gran
tribuna es reservi per a localitats fixes,
des d'ara podem dir als bono entusiastes que desisteixin d'anar a presenciar
els incidents del torneig... si no van al
camp abans de dinar I
En quant a les localitats, bns diucn
els organitzadors e,ue talan totes elles
esgolades, .essent inútil insistir demanant-ne
. • •
Ara bé: que ha decide la Federació
amb els periodístes, referent al ¡loe que
se'ls reserva ? Federació, per regla general, significa el màxim d'impretisio.
Esperem que acinesia regada batirá eres
les mesures del cas i ens evitara les
escenes desagradables de costuin, en
aquesta mena de partits que els informadors de vetitat es trobe.n sense Ilee,
perquè la reduida llotja que se'ls destina ha estat assaltada abans per individus que res unen que veure amb el
periodisme.
*••
Els dos Clubs no han arribat encara
a una decisi6 sobre l'àrbitre a designar per a aquest partit, pedí cal creare que el nemanament recaurä en l'Ibarreaxe, del Nord.
EL "FERENCVAROSSI", DE
BUDAPEST I L'IRUN, CONTRA EL BARCELONA
Per part certa se'ns assegura que els
dies 3 i de retare el famós equip d'Ilongria "F. T. K." fati dos partits contra el nostre Barcelona.
Per a la setmana si-glicol, o sien el
lo i 11 del mateix mes, es piesentarä
la Reial Societat d'Irún, que fa qualque temps no ha jugat contra el Pmrnimia, en el camp d'aquest.
Horn pot veme que són quatre grans
partits en perspectiva
C O XA

17;-. ' LA PROPERA VETLLADA
DE L'IRIS PARK
Tres combato de la propera vetllada
que se celebrara a l'Iris Park, SAil esperats era interès pels aficionats: el
de Ioung Blaise-Vallespi, ja que per/adra al nostre ex-canipió rehabilitarse del seu combar amb En Ferrau davent un adversari superior, ja Ioung,
Blaise ha disputa: diverses segades el
campionat de França del seu pes; el
d'En Gaston-Rappi, per la forta batalla
que tindrä que lliurar Fat Gastan, si en
aquest coneeat vol demostrar el justiiicat que és el temor de l'Alis en concedir-li la revertja i, finaltnent, el d'En
Hache amb l'Ajax Ferte, formidable
mg fort, de Marsella, vencedor d'En
Mocadoni i Lyncel, ja coneguts del nostre públic.
HOMENATGE A GAMPER
La Comissió cncarregada de realitzar
el festival eue en henor del senyor
Camper se celebrara el dia . 25 d'aquest
mes, continua rebcnt gran nombre d'adhesions.
L'Ajuntament hi assistirà en coreonació, essent segur que tumbe hi aniran
els més signi:icals elements de la Mancomunitat
El programa de la festa sera interessantissina coraptant-se amb la valuosa
cooperació de la Banda municipal i de
l'Orfeó Gracienc.
-e
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Crónica Social
UNA VAGA
lee ,,brers de la fábrica de tei,ita dels
sentors (Anuas Germana, de ti:maulle.,
elan deelarat en vaga, afeetant l'atur
a toses lee secciona de la casa, per no haver estat admesa una petieid demente/a
de jornal.
ELS CIRA-BOTES
1g Unió de patrona tira - botes fa «vinent als »mis aseado, el compliment de
eneord de tenle taneat aval l'establituent,
amb mulla d'eseer D'ameres de Cendra.
MITING PRO-PRESOS
13 die 18 del lues que sow se oeiebrara,
un manta pro-preees.
SINDICAT PROFESSIONAL D'INDUSTILIALS FLEQUERS
Aquest indicat ha trames el següent
telegrama:
"Ministre Grleia i Justicia d'Eapanya.
-Eu norn de les Sucietate Industriale
Flamas de Barcelona protestan eu¡rglralat'lle a V. II, contra deeisió dictada pel
Tribunal de Llogatera del distriete ele
l'Hospital, el qual 1m resolt el destiente'
(le companys que fa 40 urna que estira
establerta a la mateiza casa, (mamentant-ho en sisé han d'ocupar la botiga de
mi...renda, Lacee &d'eral en judiei que
gestionen per la venda de la fines', la
qual cosa es una evident demostració de
la mala fe dele propietaria.
La dita decieid vulnera el Retal deerct
sobre ilogatera. Remanente/a justa l'apellució del noatne vot particular, ele vocals
llogaters sos preguen que bo resolgueu en
juatlela.-.-t.larbonell, Severa, jareaedents."
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mera sort nfunero 2,326; segare 3,540;
tercera, 3,5 1 7; quart ; e93, i q uin

Die 13 de febrer de 1923.
Horas d'oeervaeld: 7, 13, 1 •
Barómetro a zero i al nivel! de

-ta,537.

la

mar, 7644; 7043; 7647.
Termómetre am, 9'2; 15'7; 117.
Termómetro hnmít, G'7; 120; 91.
Plurnitat (eentesimes de saturada), t17
61; 78.
Direrci6 del vent, E.; SMir. ; ENE.
Voloeitat del vent en metres pea ce'
gua, 5; 1; 4.
Eetat del eel, tapat; tinas' tapat; ¡nivelas.
Classe de naveta, eirrus-atratua, atentes; eirrus-straten, A.-etintelus; cirrosatratus, A.-stratus.
Yeaperaturta extre onoi a l'ombri
Mäxima, 119. "
3Itnima, 7 4.
itlinima erran de terne 178.
°saneada termernatrica, 95. Temperatura mitja, 121.
Precipitació &jume des de les 7 horas
del dia anterior a les 7 hoces del dia de
la data, 00 milfrnetres.
Rerorregut del vent en igual tenses,
194 quilómetrea.
Obeervacions partienlars, bol ea al
metí.

LA

A la Consergeria de l'Ateneu es !roben els objectes a la disposició dels Senyors posseidors deis números prerniats.

CORDILLERA

TERMINI D'ADMISSIO DE
PROPOSICIONS PER CONSTRUIR DIJES NAUS A L'ESCORXADOR GENERAL
Dillutts va acabar el termini de presentació de proposicions pel tipus de
1.580028.43 pessetes, per instal.lar les
construccions metilliquee en les dues
taus noves de l'E-scontador general.
Han estat presentados sis proposieirms, les quals han passat a estudi de
la Cornissaó d'Escorxadors i Mere-ata,

Abric xot 77'50
Camises petxera piqué 8'50
Comises seda p opelin 15'
Vestits russos cias;e
extra
Pijarde3enaia
frl.
210G:2355
3`
Eastics Guyot

DE L'ARBITRI SOBRE LLOGUERS
L'oficina recaptadma dc l'arbitri sobre lloguers, seguint indicacions de la
ponemcia municipal d'arhitris directes,
ha erganitzat un servei especial d'avis
als contribuents amb el fi que els pertutti coneixer sempre si tenen encara
rebuts pendents.
A rarrrers deis relvats del trimestre
Corrent hi ha nria nota en la qual es fa
constar ets rebuts pendems dele contribuents.

Guants, N'apee, Sueters
Grans ducomptes

.letlY

P E LAYO, 32:
1.11.1131•1•111MIIMI•Ma•

cAR-r UJANO
amp.
Vi blanc, 085

Collera ARNO

&
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Purés

Diurnenge passat el tea're de Novetats s'emplenà del tot, tarda i nit,
sek-cte públic afanyós de contemplar
les emocionante 1)cl:íceles esportives i
la gran exclusiva "En defensa de la
Pätria" (El feixisme a Italia), única
al alón, i en, la qual s'In destaquen el
rei Víctor Manuel II, Mussolini i altres personalitats de la política italiana.
ANui, dintecres, dia re, es tornaran
a projectar les esmentades peLlicales,
les guate hall constituir un dels mes
grano èxits de la temporada.
Es d'agrair a la casa Cuy'as l'esforç
que ha fet projectant a Barcelona aquesta serie de pel.licules aleament artistiques i interessants.

eaa.

sont els millors del neón

taria, la Junta directiva del Cuatí de
Fabricauls de Sabadell ha quedat constituída en la forma que segueix:
President En Joan Grau Puig; Vicepresident, N'Ernest Melló Viver ; vocal
p.rirner, N'Antoni Samixme Calduch;
vocal segon, En Pere Arús Trias; tresorer, En Joan Colurner Girbau; comptador, En Gabriel Cirera Fans; secretad En Joan Barata Planas.

Per aeord de la Junta general del
Centre Benefic Social Parthenon,
qureat constituida la Junta directiva
en la forma que segueix:
President, En Lluís Ramonich i de
Mas; vice-president primer, En Mameii Padró Llagostera; vine-president segun, En Valentí Gui Font; tresorer,
En Pere Bruguera Sanfeliu; vice-tresorer, N'Atinan Rosinyol Ramis; comptador, En Josep Tost Cruselles; vicecolaptador, En Josep Vias Camps; Libliotecari, En Raman Roca Masferrer;
secretad, En Josep Carceller Sur/ye;
vice-secretari primer, En Lluís Brunetti Brunetti; rice-secretan i segon, En Josep Carceller Aguilar; vocals, En Pcre
Olivella Olivella, En Josep Pla Bessert, En joeep V. Perez García, En
Josep Rimbau Lazcano, En Josep Rius
Mestres, En Manuel Sola Vidal,
Ramon Trata! Palet, En Francesc Carner Fontsere, N'Antoni Coll Balllori,
En Pere Cruells Cornet En Joan Esteve Casals, N'Enric Gil de Benuche, En
Perfecte lelosä Pirca; En Josep Maria
Pujo! Sans i En Jaume Prats.

FUMADORS
colleccioneu les folotipies que es
regalen a ::tula un deis llibrets
de palier de fumar

f. Es el nuflor
El Circo' Odontológic de Catalunya,
el dia 18, a les sis de la tarda, celebrara sessió pública inaugural de les tasques d'enguany, en la qual el secretad
Ilegira una Ifemória dels treballs realitzats pel dit Chi-col durant l'any anterior, i el doctor Joscp Alcaraz Espinet liegirä un treball, el tema del qual
és "L'endocrinologia i les dents".

VILANOVA um, 6
lia,ituate.rso, s,,,.,lie tcruenitearits,, Bit:oi,Inaiitnuoltulls, c.r21.-,

Dimeeres, 14, tarda i nit
En Defensa de la n'ara

n itälla
Les Mera velles del Ski
El Feixisale

RESTAURANT ROYAL

Saló de Te
cada dia te dansant de 5 a 2/4 de
8 i dinar a l'americana de 9 a 1 1 .

enari ll

ai 1,3 lArgia
f

V taCAN 1 1 2 WAT
assageu-la i l'adoptareu

fiant!a f!ors 26, botiga

llena litigad ocasió de veure
1111a rica colloceiö de gorros de
eristall declamas amb un gust exto 00 que de tan elegants sent-

ida que hagin d'ésser de mulle
preu i no es axf, puix que són baratissims , Ço que faassegurar un
áxit mes de I.'lufs 1Nglada en les
seves vaixelleries de la Rambla
de les Flors, 8, i Ronda Sant Antoni, 5.

1
Avui, dimecres, a les set (le la tarda,
el senyor Lleó de les Cases donara una
conferència a la iiala d'actes de l'Ateneu
Barceloní sobre "Los partidos políticos
espafioles i el problema catalán".
A l'Atenta de Sant Lluis Goneaga,
de Sant Andreu (le Palomar, va teni r
lloc, diumenge passat, a la tarda, el
sorteig deis cinc magnifica' objectes que
integraven la tradicional Rifa deis Reis
organitzada a profit de la Cavalcada dels
Sants Reis de l'Orient. Dels setze mil
números que formaren la bola, resultaren premiats els que segueixen: Pri-

Fürica
Adicles

'Orfebreria

per a presenta i bula

Vendes al detall
Plus Nnse competencia

4 - Ferlaforrissa - 4
FARINQOL
8' tec na!!' u8;:.l
Demaneu_lo a les tara-dictes 1 Bda. saca
Pene, 30. laruaada Arma).

el primer?
" B R O Al OGRAPH" mbquIna reproductiva electrIca per

No desitja ésser sempre

confeccló de postule, catälegs, marlons, etc. En dues /lores pot fer vostá mateix 1.000 reproduccions prescindint
d'impressors fotogravadors i a preu molt mes económic.
IZETRON, Placa Catalunya, 17
a la

Cornunicats i avisos

"suplicados"
Hera rebut comunicats i avises redactara en espaeol de los eutitata següeuts:
Cunbra Oficial de la l'repietat Uratana,

e

Impermeables analmos Teatre de Novetats

En virtut de la renovació reglamen-

ee-,e111,0- e»

DIANISTANY

I Tapioques i
FIGUERAS

marca "EL GALLO"
Pacareu, Serlää Valls
Balines, 18, Barcelona
Ultimes crea-210ns

dirigit un ofici a la Comissió de Foment
cridant l'alerta per 1, eetat deplorable
en que es troben els jardins dels monumento de Colotn, Frederic Soler i Iscle Soler. En el dit ofici hi-an prega que
es (lita les mesures que calmen cerque aigó no passi mis.

de abre m'esos

Vi :dalle, 075 ainp. Ift.
Cellers ARNO
.e'r.‘111'

La Junta de govern d'Acció Popular
ha compliraentat l'il.lustre socióleg reverend P. Gabriel Palau, S. J., el qual,
com se sap, es troba temporalment entre nosaltres, invitant-lo a honorar els
salons i oficines de Veranee instaLlate
al Casal Popular (Baix de Sant Pere,
números 1, 3 i 5). El fundador de l'Acció Popular va prometre tornar la visita divendres, dia tú, a dar, quarts de
set de la tarda.

MUNICIPI

L'ESTAT DELS JARDINS
D'ALGUNS MONUMENTS
La direcció de la guarda urbana ha

LIQUIDACIO

PUBLICITAT

PREUS DE SUBSCRIPCIO
g areelona: Duce pessutes cada
mes. Catalunya, Espanya i Por tugal, 750 pessetes tres rnesos;
15 els sis idem; 30 un any.
Unió Postal: 25 pessetes tres
mesas; 50 els sis; 90 un any.

DEL

etindicat d'Araste.. Teatrals d'Eapanya:
litetitat de Medicine Practica.
Fenicia! del Trienal' Nacional.
&raid de l'oment de la Secretaria taunicipaL

Els Poniells de joventut
L'APLEC

DE SANTA EU-

13 de febrer iza

que passaven per les
clatant en una xar dorosa (riostra ti,
complaença en tenir llot el solemaeyi
pcme
loogi
mn at
eij éigi ta,,a Santa
tia pq,ureui.li
El,a,
ca:,,,sta.:
:::eseti
ta„::..
festa,
presentació d'un bell q uadret pliste.„3
la, qual prengueren part les anee,
elements

ci6Dresesu
prlitsä edlelsen
toytorarstiestricra eta
useetrie„,a11
14
nom del Diiectori, declara oficia
establert per a cada any a quest atet,„
essent acollits aquests mats amb pe.
1,11:Eiraglaact,ton
s pjartir.
Pa
entteud
ndt_ien:laptasictsteamittn
ouahr
tsilelaat,
',
mal:estas amb llurs families.

Darrera ho ra
DE BARCELONA
INCENDI D'UN VACO et
BORRA

Anit passaua, a Iesta:U1 del
Nord, sima hicendiat un vagó ee
borra que bi havia aili a la des.
carrega . Van acudir-hi els b ornbers amb el carro de primera
sortida, essent inútils tots els
tss f

orçoa que es vau fer per

apagar-lo.
Les pérdues són de regular
importancia.
BARALU

En una taberna del -Juren da
l'Olm van barallar-se anit pas.
sada dos subg,ectes, resultant fe,
rit un tal Agustf Mestres Cheno, que viu al nuez' de Bereaguer el Vell, núm. 5, primer, pri.
/nra. Trasiladat a la Casa de Socors del carrer de Barbará, fin
cuat d'una ferida punxant a Ves.
quena i una altra al revés de la
ma, de pronòstic reservat, essent
conduit, un cop curat, a
tal de la Santa Grell.
L'agresor va rugir.
COMENÇAMENTS OVA.

CENDI

Anit passada van tenir de córrer
bombes del Parc per das petits inca>
dis, ocorreguts l'un a un quart pis &I
carrer del Comte de l'Assalt, i l'altzt
a la carniceria que hi ha al número SS
de la Rambla de Catalunya.
Cap dels dos van tetón importa:ea,
entornant-se'n els bombers sense inme
venir-hi

LALIA

cona cotana amunciat, diumenge
pasea! se celebrà en aquesta ciutat Paplec de Saeta Eulàliee, organitzat pel
Pomeil d'aquest nom, amb la clame:eche' entusiaeta d'altres de Barcelona i de
la barriada de Sarriä.
A les vuit del inati un gran confingent de fidels, entre els quals abundava
la jovenalla, Luna les cläsiquee creíadines catalanas, la caputiceta i la barretina, acudí a la missa de cornunió, que
so celebra amb Iota aolemninit u la
cripta de la riostra Sets, que Iluia esplendida iLltuninació, oferint un magniiic top d'efecte els vius adore de les
riques banderes, aplegades eslora el precióa sepulcre de la Patrona de la noetra adate
L'iLlustre canorme doctor En Froncese Faura fea usa g,losszt del
trascendental significat que representava
per als mane:liste; l'heroica figura (le
la jove mamir barcelonina, expusant tíoqüentissimammt la sublind'eat de l'amor
a Deu, a la Patria i a la familia, que
tant bellament conreuen els Pornelle de
Joventut

Després de la missa, i seguint el ritual apropias al cas, el doctor Faura benti la preciosa bandtra del Primen. L'apadrinaren el conseller del Pomell " Nostres Amors" i la consellera del Pontell
"Santa Eulälia", Na Rosa Pons,
A l'acabament de la cerimónia religiosa es cantaren eis goigs de la Santa i
el Virolai de Montserrat. Fiaren repare
tito uns bolees recordatoris.
A la sortida tothom es dirigí vers l'estació del F. C. de Catalunya, cm es preugui el tren elèctric fins a Sarria, essent
rebuts els pomellistes barcelonins pelo
sarrianencs i anant tots junts en animosa comitiva, vers lestatge de l'Or(el Sarrianenc, a la balconada del qual
forma colocados les 14 banderes que , assistien a l'afilie, mentre a sota una gran
multitud jovenívola entonava I'llimee
deis Pornells i Els Segadors.
Acte seguit, tothom fea via cap au
de- ser! de Sarria, on es troba la cae-olla dedicada a Santa Eulälia.
Després d'ha ya esmorzar se celebra
un senzill festival en dissequi als recoIlits a la "Casa dels Vells", entrant despres tota la multitud dins la capella,
se saluda a la gloriosa Patrona, cantant-se els goigs i el Virola'.
Amb una selecta audició de sanlanes,
executades per La Principal del Valles
a la plaça d'En l'rat de la Riba, multa
de jovent, co terminaren els actea del
metí.
A migdia mutis poni:Alistes s'aple
gama en amical àpat de genuin,r en u,:
pintoresc intiret dels afores de Sarria.
i a mitja tarda es començava a la sala
d'actes de l'Orfeó Sarrianenc una in
teressant testa, que resulta del tot espléndida.
Es Ilegiren parlaments e poesies; es
(tensaren ballets de la letra; s'executa
rol caneons accionades, d'infants; e,
representä un agradable quadret, original de la senyoreta secretad del Po
mell "La Santa Coya"; es cantaren me
lodies catalanes, es tic& uns valuosa Ile
tra d'En Josep Maria Folch i Torres .
parla, en nom del Director', el secrete
ri, En Josep Serra i Ustrell.
Tambo parlà el presiden! de l'Orfe:
En Lluís Tinturé i Mer-ceder, qui ote
rí amb gentils mots, l'estatge on se ei
lebrava Pacte, a teta els pranellistes.
El públic, nombrós, escollit i entusiae
ta, premia' arub abundants aplandimente
la tasca que realitzaven els dilecta:u-
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LA LIQUIDA= DE LES PRO-

PIET:-TS ALEVAANYES A
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LIA
Itoma, 12.-L'Agència Stetani dia tse
com sigui que no 21 111 arriba! a watt e
práctica el conveni alemany referent
reto:osuda dela bens i propietats sciaa;.
teta per alemanas a Itälia, el Gotera it.e
liä (so ceemenot a liquidar els dits bita
-Llaves.

EL.G' ACIIANIS ITALL'IN3

r.s DISOLER
Roms,
perialic "lt Moudque ha (medita dissolt el grup paMta.
inri agrari, atiliarit-se els SPDS
els uns, al grup de les dretes Iliberea .
eia attrea al erup feixieta.-Havres.

EL PECCIMISSIE DE MUSSOLINI
Ruina, 13.-En una reunió celebrad'
pel Grau Colasen Feixista, 10ussoliui k
eapressat el deseentent que lei ha al ;A
per l'ineert esdevenidor que preseela
feiximue.-Havas.

VIOLENT INCENDI

A LA Fin

DE TillESTE :: LES PEHDUES
ES CALCULEN EN DOS PAILIONG
DE LIRES
Roma, 13, - un violent

cendi ha destruit tolaliassemil lei
installacions de la Pira de Trieste.
El foc ha, consumit co pece
moments les tres quartes parts
deis edificis i stands de la Fielveient-se cls bombers obligals 3
destruir la n.ista per a evitar que
l'incendi es propagues a &tres
edificis.
Bis dat-ja malerials es ea'.

len en mes de dos millions
res.--Ilavas.

SERIOZA LLUITA ENTRE
DUS 1 ItlAliOMETANS
Bombee 13.-Snia prucluit una eeialt
lluita a Wadhan. Els hindas cei•Eirodi
una de Ilurs eerimanies religioses ipiaa
mahometana acuchen tu gran neadirt
en violentes manifestacions
aquella, lutimant-los a que es
AD].

•

Els hindaa que eren nombr,i, ,
ven deailits a prosseguir
es negaren a obeir, entaulant-se nes
ta entre totss bänbols fanätics, que
ren serioses perlita.
Primerament eta hiedes ineendians
elezmtita, per()
tard els Mal nu, era
saquejaren i destruiren ciara a lear's -4"
E ies un temple biudn.-Itailio.

SERVEI AERI DIRECTE
LIN - XICAGO
Berlín, 13.--El dirigible eneameeel
1.:stats Cuits a les fnbrieues Zepaeli
itera acabat a finals Dunett
' 2eal de mnig efectuara provea i
la s'establirà un servid aeri dircet e entig
Berlín i Xleago. El dirigible aleta: my o'
iar sobre el lernten
La CgRRER A CICLISTA V:It'S
SIS DIES
Bruseeteee, 13.- ;la termina l is
era ciclista th la sis dis and, la
esa de l'equip 1>elmeta-Vantlevel,
-obert en 141 Mires 3,2-15 yuddruttrd
230 wetrta‘-glae

LX PUBLICITkT

EL CARNAVAL
djiir tau el darrer dia de Carnaval, el

jatjar per les disfreseane que s'ha
squests dics i mai tat tots els estorque
ha fet el Comité pro.curna,.ai
o
.susci tar.lo, podem ben dir que
s
re
per
goesta fasta ha murt per a Baroelona.
El número de disfresses que acudiren
siseas Iren dies al Passeig de Gräcia
•oatant als premia que atorgava el jurat,
"ore mamut e8P118es que el jurat va
barer de distribuir bonament els premie
i o n., les que es van inseriure. sense que
n•b/ baza& cap que eobresortts ni pel
boa rust ni par l'enginy.
gounit ahir al mall al sable de te de la
ca l'rats i ratia el Comité Pro-Cama1 sota la presit.Mmia dels Censure Labcm. Sastre i Aguilar, va fer la diste'_
dels premia de la següent manera
primer premi, 250 pessetes, de la Camha Mercantil. número 3, "Os Llene".
se,n. 150 pessetea, de l'Ajuntament,
amores 1, "Xinés venedor ambulante.
TeIT,T , 100 pessetes. de l'Ajuntament,
duler o S, "Inddstries Eléctriques".
Qoart. 50 pessetes, de l'Ajuntament,
enmere 4, "Rel Warreta".
(s umé. sisé i seté. de 50 i pesseres.
do l'Ajuntament. flamero 5, comparsa
•/;is done paro de Franca".
Venta, objecte d'art, dels amara Prats
1 Fatja. número 2 -Llana dins el come".
LA IICA A MONTJUICII
A la tarda va celebrar-se la Rua. acudid a presenciarla un pradie m é s nenaIrse mee els dies anteriores. EN canvi PIS
carrua r e es, tot i essent rnés que els Cffle
hiconeserr=ueren dilleins, no arribaren. de
rét a asser tan nombrosos coeu el dinL'animaci.'i va mantenir-se fins
huera hora, entaulant-se forres batuas.ce
,szni !' 'les de neta i utrpeotines. sobretot
dart e; la tribuna del Comité i jurar. on
el fort de la licita tots tres
dios.
A mitja tarda el jurel va atorgar els
efernt en no,tte s ta ferina:
.r grup: ('er' "e' artigriquee:
r premi, 1.79Y0 pessetes, de l'A:d. número 5. "Una Gansada".
10,10 pess.des, de l é. Confetti,
' Margarides".
- si pe s o s tat. de`, Tranivies de
21, "Carro d'A•
• 1. "Cetina Nneimmi".
.... d'en ,do La S. A. Fa. t, am, ro 1 fi, " Doctors i informe••••
1, Industrial Bolsera,
• 1. 1:ariete, de
5 artp Cotres i Catee
—
500 peosters..1. Fundir.
fi "liels.'s Rubias'.
..250 p.s, tes, F.
pule.- fi. "Cow-Boys".

p ,,

1(13 p 8, ttS. AjOrlt8L8Pre, ne.s

moro 27, "Test limar",
efgarreort de plata, II. Irts. eid-Casa japonesa.%
4bjee te d'art. F. c. ir!s, nfl"Piera.•ts !enes".
•'' urup: C n s res sen anunciadores
r prerni. 500 p a sarles, C. G. Ata
' s . número 10, "Mamut /Jeme".
T1 Barato, st[liga Vienreleii".
T.7....r. olejocte el'art, A. ('anea, mime.
r. ..Espardonyos Papellona".
.i. ° hiede d'art. Daminns, número
..::rs Morera".
-5up, Genetx. biciclete8,
rte.
premi, 270 pessetes, Ajuatatus'. número 11 "Contrabandista".
S .g.. n. 150 pessetea, Ajuntatuent, núg te. , 2. "Grill".
••,.. 14) pesseees, Ajtadament, nütztr. 47, "Nina".
0 , 11rt, olepet . te d'art. senyor Canehé, nd
r 7. '25. "Mentores Manila grors".
objeete d'art. senyter
ndr 7, 2.3. "ElebOs amb g orra de top"Sise, objerte d'art, senyor Romea, núre t ro 2S, "Segador".
Ale rnrros 1 cota es sels fria remesa
da/ on lii constava el proui de qm2
er,ei enervadora
A darrera hora, quan je s'enfoi s quia, es
Ste e neendre els grane Dosis el&trics del
l'Esp,,dri4. oferint nie bonic
f....re la desfilado. que va fer-se per .
a l'in, correr de Pelai I Rambles,
; , resencida f er molt de ingelic.
N
cloure aqti e sta ressenya sen- j
Si teititar
al Comité Pro-Carnaval, ja

ES LA VIDA

que si no ha aeonscguit ressucitar-lo en
manar a disfresses ni en el gnst i originalitat de les carrasses, altnenys ha &tonga.
g ult fer acudir a Montjuich un públic
molt nombrús—més nombrés que l'any
passat —la final cosa significa que el p ostre Doble comenza d'avesar - se a aquello
1.18‹. 8 tan admirables i que dos ama carera D'Ahora trabare massa desavinents, pro
testant que s'hi eelebressin Untes populars.
Els Carnaval ha mort decididameat per
als ciutadans i per la eintet; confús, asee
gonyit, va a refugiar-oc als tranca i It rco
com tin ten 'sacra que es ved guardar
de l'aire i aixf vn esperant la seva mort
definitiva.

Ea poncho de ella, exija B. siempre
LAS LEGITIMAS

PASTILLAS VALDA

EN

Noves religioses
DEL BISBAT
L'exceblentfssim senyor Itisbe attniMstrarä el So;raineut de la Confirmació:
e . 1 11 a l'estiles:a del Pi, a dos uarts
d'unze; el V., a l'esclOsia parroquiai de
la Cene etlei0. a la niateixa hora: el 25,
resslisia de Santa Anna, a l e s naif..
Els que desitgin Osaer ennfirmara han
ele proveir-se de la correspone•nt paper.:_
In. que els arrä remesa sl ele . spatx parroquial de l'eaglésia on fingid Une dadministrati6 d'aquest Sagrament. Per treure
l'esmentada papereta ee necessari presontar el certificat de bablisme
No seran admesos a la confirmació els
que no presentin aquesta pizpereta.
— Ida mort en molesta ciutat el remenead doctor Jonn B. Coelina i Por-Liosa. Va néixer a Sabadell l'any 1St39. Va
nitre el g ran de do c tor en Eijosofia
Letres i Iliceneiat en Santa Teoloxia i feu
ordenat prevere l'any 18.11. Exreef ^iS
eärrees
ca pellä del ponsinnat del Sagrat Cer ele Jesnet de Sarriä. eatedrtie
de gene i hebreor i pretexte d'estudis
qttrst Seninari Cene-llene. d'examinador
prosinodel i cen s or ToBti , 1te00
pre nzu8 pn,r,sitl d'un hneCl, i a la parroquia de Santa Marin del Mar, d'mplesta eintat.
— D o inj„ dijoue, a des <inerte de vu'd
ele !a tarda. tit,!r; en nTie , ta $en
rng.aig general dols hinenes ele es eenta1 . ,1
1.44 leoneros fua tus quince:D/31a
1, «e,'
91 t e mple serä per la porta
de !a Pietct

te l'1.11t1.1 Dr. Drs FUNCI7lNS
QUAllEAMALS
14 -er . s de Cone i ra, 14 de febnr,
eizarä !a rectal:cae : O de la Santa Qintresma te l'ettiel reaventerl.
s.•,Ocht. 13 de felpo-, ro.
menenra els erri in quar e sinals del
'resma a :P8 set eadt rosori, serenen i
canta

dlemenges. i. 21 ir. t!eser i 5, 11,
IR de mitre, bmei(ia a l'eíici i exer-ivi
onarcsrnal al ve s nre, Que comançarä re dos
marta de set, amh cesan, pan: doctrinal , sermo i cantes
1 -.5s
19, 26 de febrer I 5, 22, i
19 de març.
Els dimeerts 21, 23 de febrer i 7. 11 i
21 de nutre.
Els di e:emires 25 ele feltrer i 2. 0. 10,
I 23 de març. exercici quaresinal a les set
del l'osare.
Diumenge de Raras. 25 de mare, exereiei quarestual a dos quarts de set del vi Spre.
Dijese Sant, rrearz, semen en la
eerimailia de rentar els peus, a les tres de
la tarda.
Divendres Saat, 30 de març, st-je
dora t id al Sant ('not de Lepant, amb
»emú i cants, a les tres de la tarda.
Diumenge . de Pasqua. primer d'atril,
sernos a rofici. després del qua; el rever...110,1m senyor bisbe donarä la henedieció papal atol/ indulg:meia plenaria.
La predicadd quaresznal d'enguariy retä eneomanada al reverend par.? .10sep
Maria Pijoan, de la Coenpunb•ia de JeMis.
Fi reverendlasim doctor En Ilarnms
Guillamet 1 Caten, leishe de Barcelona,
conceden d'amauta dics r.ls
veas diocesans per nada vetada que, durant la Quaresma. assistenin der aaeneut
a /a predicado de la Mirilla ¡maula.
PARROQUIA DELS SANTS JUST I
PASTOR
L'Assoelacib del Via -Crueis
i

que no pueden venderse mas TIC
CAJAS DE Pus 1.75 ceu FI. momer,E VAI.DAtr lÄ TIPA.

Teatre Catalä Romea
Telefon, 3,500 A.

Si le propusieren A V.
OTRO REMEDIO MEJOR,
OTRO REMEDIO TAN EFICAZ,
•
OTRO REMEDIO MÁS BARATO
Esté V. persuadido que no le interesa
NO HAY COSA QUE EQUIVALGA A.
sk'
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ESPECTACLES
— TEAT RES-

LA SALUD

LA CREU DE LA n'ASIA
1 Les bodes d'En Clrllo
Nit, a les deu:
Els retrucs de l'amor
i Les bodes d'En Cirilo

r6f
e
t.„

4-xe,

Fsasul.

Vivent, canónicament instituida en ilenesT— Vapor eepariy-ol -"Balrnel",„ amb
tu parróquia, fa avinent als seus associats
eärrega general, cap a Buenos
i nitres [bicis que el Dimecres de Cen- Aires i escales.
dra i tota els altres diumenges de QuaVapor espanyol "Iturri Ripa",
resma co praetirarS, sol e mnement el sant en llast, cap a Tarragona.
exercici del Via-Crucis, comenzant a sise:
Vapor angles "Ilaworth",
mearts de set, després de resat el Sant
trànsit, cap a Genova.
Rosari.
Vapor Ralla. "Vene zuela", de
Els participa t'unté que el die 10 de trànsit, cap a Marsella.
març. disida de Sant Josep, connenzerä un
solemne Septenari a In Patrona de l'Assn. 'vid, la erge dels Dolors. el (Mal
finirà el ab/Imane de llamo amb la p7;.etjudiciaria
fleta 'lt-1 Via-Crucis i serial de . la Soledat.
AUDIENCIA PROVINCIAL
VISTA DE CAUSES
A la secció primera i acusat d'un de-

Crònica

Ni

Marítima

i ro . nt marítini
Vaixells entrats

allyol "Canosa", ti-'
la mar, ami) I a L Amarrat

de Llevant. Cunsignatari, Canosa.
Vap 9 r ang!.'. 8 "Cal.rerón", de
fillasgiea-, ami) eärrega general.
Amarral nio:I de Barcelona S.
ConsIgLatai . i, Mac Andrea,.
Vapor
"Ilaworth", amb
cärrena general. Amarrat moll de
Sara Berlran. Consignalari, Agim

cia Marítima Witly.
Vapor zspauyol "Tirso", de
Cartagela i escala, amb càrrega general i 37 passatgera. Amor
lat mon d'Espanya U', Consignalari , Rames,
Pailebot espanyal "Joven Paquito", de Palamós, amb càrrega
general.
Vapor espanyril "Maillorea", de
Palma, amb càrrega general i
31 passatgers. Amarrat moll
Les Dressanes. Cons'gnatarl,
Gompanyia Transmedilerränia.
Vapor ilaliä correo "'S'encaneila", de Valparaíso i escales, arnb
càrrega genei . al i 2 passallarrs.
Amarrat modi de Ponent S. Consignalari, Italia America.
• Vapor espanyol "Almazara", d',-3
Vinaroe i Castelló, amb etirrega
general]. Amarra'. moll d'Espanya
W. Consignatbri, La Comercial
Castellonense.
Vapor suec "Reserv", de Newpart, amb carbó. Arnarrat mol]
de Costa. Consignatari, Figueroa
i Campos.
Vaixells despatxats
Balandra espanyola "José Cubero", amb cernent, cap a Larraix

Llagut espanyol "Enrique",
amb càrrega general, cap a València.
Vapor italiä "Fiume", de tränsit, cap a Vainécia.
Va i xells sortitz
Vapor alemany "Cassell", de
trànsit, cap a Saint Nazaire,

Folletín de LA PUBLICIDAD

FAvaiDA y

REVAriCitit

Clarel no podfa disimularlo; en la
partida que había entablado contra tus
adversarios, Labia perdido la primera
prueba.
Su preocupación no consistía solas
mente en el fracaso sufrido por él fren,
te a la policía oficial, pues parecía quo
hubiese requerido su asistencia para
hacerles testigos de Su contratiempo.
A pesar de que la grandísima supe-,
rioridad dol detective científico man-,
tenía siempre secretamente en elIos
los instintivos, sabían por experiencia
que la busca y captura de criminales es
pródiga en decepciones.
Desde luego, su representante, en es-e
ta ocasión, podía compartir amplia,
mente con él la responsabilidad de es,
te fracaso.
En vano, repetía obstinadamente, que
medla hora antes habla visto por sus
Iajnipibia ojo/ a, Jaingaçaing z Bean la

3 Avui dimecres, tarda i nit:
III
'
ga Ultima projecció de la siena
E sacional peLlícula de la re,
.3 volució italiana de les "Ca,
i mises negros".
: EN DEFENSA DE LA
PATRIA
1
(El feixisme a Itälia):
patrocinada per la
: projecció
"Casa degli italiani"
:
Los rrierayelles del Ski
a
b Primera pellfcula de la gran
serie
a
a
Força 1 dastresa
E

FIs dies 23, 27 i 28 d'aquest més, tres Uniones
funcions per Demier. Ea
despatxa a compladuria.

ArJcar

licte d'estafa, s'lla assegut al baratee
Flore.nci Tagana, el qual, amb l'excusa

E
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GRAN TEATRE DEL LICEU
Dijous, dia 22. Primer concent pel genial pianista Emil
Sauce. Continua obert l'abonament i s'admeten enearrees a
comptaduria per al primer i sen on concert.
INEPEUEMZEICEM1311111/22Mn
•
2 -rivo

comerciant, Ha compres per valor de i8,noo peasetes, acceptant (letona

ASSENYALANIEPITS PER A AYill
AUDIENi.ILA TERRITORIAL
Sala primcra.—Contenciós.—Delega-ció d'Iiisen.la. En .Josep Madi Genmane, contra l'Administració,
Sala seg,ona.—Girona.—Ordinari. En
Josep Clavaguera, contra En Gregori
Pagas.
La Bisbal.—Menor quantia. — En Miquel Ponsetti, contra En Genus Bertran.
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d'aileu a Barcelona
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Avui, dimecres de Cendra,
...coossmo r.1111- rg
borda ;r.
n.., 1
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e
•
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Teatre Espanyol

Companyia de vodevil I grans
etpsetaclea
PEP KaNTPEDE
ASSOMPCIO CAVILO

Aval, Dimecres da Cendra, 14 de

febree. Tarda, a les 4 . Fundid
Manstre a benefiel del public La
dona nua actes). El meu nano
(3 nenes) 1 Don Joan de Serrellsrea (1 vele). Ntt, a les in. El mes
e nano 1 Don Joan da Serrana:e je. —
H
u Dime,r d' ms, ta da. Ilarrera de Noac es I valles ternprac i on2 de Santpers. Nit. El mea nano i Don kan
kg de Scrrellarga.

VIZEIMEE/111136111/1"BEEEMEll
triPtliDEL1143321111EBERIMEI
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Teatre amic

El Gran companyla dramatice caite-

llana Hojas-capar°. Avui, atmeCree,
E mane Revisas. Tarda, e els 5,1 ntt,
E a dos quanti de deu. El drama las- II
7. torie en e actes MarGarita de Bore;

E gota, reina de Francia. A la laru da, prens esperlats. Butaca amb en- •
SI tracia, 2 pessetes: general, crso
pessetes. — Denla, dijous, tarda,
a matinée especial El sol de la humanidad 1 La tornada d'En rienda. —
c
Margarita de Borçodd. — Dls . E
» sable, dos dranws: La Tosca 1 El VI
3 roto do la P a rle negra.

tranannsinnitunwannanam

cions

Teatre Victòria
Avui, tarda i nit, colossals i selectes sessions de cine. Insupea

T
e

Ç.1

‘I L. 1

Divendres, 16 febrer

Debut

11

sm
u

h

'E SPERANÇ

AUDIENCIA PROVINCIAL

IRIS

Secció prirnera.—Quatre orals per estala, furt i lesions.
Secció segona.—Terrassa i Oest. Dos
orals per furt.
Secció tercerra — Llotja. Lesions. Pene Lavila Casdles.--Oral
Sereio quarta.—Concepció Rapte. Pare Crehuet..—Jurat
Rohaturi. —Joi. cp Sluchez. — jugtt.

Li

o] e..
COMPANYIA ARGENTINA 11

désser

do pagainent, les quals no va fn clectives al ecu ~candil
El fiscal va &manar la imposiciS
la pena d'un any, vuit i Un d:a
de prcsidi correcelonal, a Ins a més
la iudemnització de les 13,oco pessetes.
El processat comparegut a la s...criti
tercera, anomenat Juan Baptista Izquierdo
condemnat ja en airees ocasiono, feu detingut per un
Sometent en el mamut de sostraurc
sac (Ven carro atnb d:vcrsos gem'res v3lorats co tienta pcssetcs. El fiscal solper al proressat, la pella dc quatre anys i dos mesas do presidi correccional.
A la aterió quarhs o-a acallar ahlr, al
rrati, la vista de la causa per falsedat
centra els processats Dora:once Batista
i Aattotti Ferrer, de la qual don:t.:cm
compte ahtm, dictant el Jura: un vetedicta tic culpabilitat per a el Batista i
crinculpabilitat par a el Ferrer. La Sala va dictar sentimda alrsolut6ria per
a aguest ültlm, condemnant al Bati,ia
a tres mesos i once (Efes d'arrest major
per a cada im dels delictes consumats
i i g s pcssetes de multa per a coda ten
dais frustrats.

Teatre Novetats

NI

Dijous, tarda: Espectacles
per a Infanta, "Les aventures d'En fAassagran". Nil:
Tertúlia Catalanista, "Dijous Sent" i Les bodes d'En
Cirilo,

Mateisi t 0112
Ear4irrncl 4.9505

Secció

71
al
IN

cinc:

VALDA

VALDA

fireauzzonemanamine

Avui, dimecres, tarda, a les

LAS PASTILLAS
Peso sobre lada TENGA CUIDADO de cmplzar
LAS LEGITIMAS
que son 8810 las qua
,4 Seetm.
SE VENDEN EN CAJAS
que llevan el nombro

1

Estrena a Espanya de la grandio,
ea pelifeula d'ala
CESAR BORGIA
la que més interés despena, de
presentació imnailloraMe i la gu«
mea s'ajusta a la veritat histb,
rica. Llotges, 3 peesetes; prefe,
reacia, ( '50; entrada general,
0'80 timbre inclns).

4.111112 9 23 131112 111 •DGMMEZElilia

Teatre

de

Novetats

Demä, dijous, dia
Esdeveniment arlfslie

LOS mrsTErtmos DE NUEVA YORK 1101
Le clir:gió una filtrada como para re,
comendarle atención.
Luego ,anpezó a recorrer lentamente
la estancia, aplicando verticalmente el
aparato contra la parad.
En un determinado sitio se detuvo;
las hotnnas dejaban oir un ligero re,
ehinamiento.
'al ter, que le seguía, se detuvo I.411114
bien, dirigiendo a su maestro una mi,
rada interrogativa.

Pero, al cabo de algunos Instantes,
estc tomó su blue-nuta,s escribiendo
sobre el mismo:
"No es esto lo que buscanms, es simplemente cañería de gas. Prosigamos
nuestra investigación."
Jameson tenía clmada sobre él sil
mirada ansiosa. Recordaba; atora el
funcionamiento de aquel aparato que
Clarel le habla ya explicado y que él
denominaba galvaniseopm
Era una aplicación especial d'ea tan
conocido principio de la inducción. Una
de las bobinas recibfa una corriente al,
terna; la otra esperaba unida a un tim,
bre.
Cuando el finan acusaba la proxlmi,
dad da un hilo o de un tubo de metal el
equilibrio entre los rodios dejaba de
gxistir y el timbre se disparaba.
atablan:tenle, Gla,rel «j} detuvo de nuen

1007

rabte programa: La rovenJa de
l'horns blanc, sensacional pro,
du gg iti Vilagraph, per Antoni Moreno; Baby 1 el golf, cómica de
broma continua, per la mini itablo Baby Paggy; El pacte, Triguitra c yertiglnós. Preus popua
tare. Sessiö continua.

Teatre Nou
Empresa Serrano
Espaciad'« Iris-Palotear
DEDUT — DEBUT
Avul, dimecres, 14 de tebrer, a lea den
de ia nit, LA CHARLOTTE 1 KRECKOW,
altar cl seu meravelMs Ballet sobro gel.—
Dtreeete: Paul II. Kreckow — Director
d'orquestra, loan M. Lambeit. — Prosiza•
rua. Primera part: t. Obertura "Die fle.deritrons", suenas. R. -tala escena d'hlvera a 551n1 Ralla", Ltstz. 3. "La milete".
,envoreles (lertrud I Ehinck), Frtelner. d.
"Marea militar" (senyor Paul Kreck0w),
Taubert 5. "Pierrot 1 Pierrette" (sengo•
reta Dora Wischer I Est Dcrksen), WolfFerrar'. 8. "TruchllnasstInuncit" (Veu de
Primavera) Charlotte, Hinca al maro,
Strauso. 7 , "N'neS de llana". DOM. 8.
"Flirt en Primavera" (senyores Dora Ale.
alter, Elsi Derksen 1 Me. Kreckow), Wenteaftel. O. "La mallo= ‚le lituo" (La
chartotte), Delibes. 10. "Crarda" (Ce,
tud Erial, 1 15ob laenze). Br atino. 1 t "Pardelta excrittrIca" (seugors liaras 1 Chal,
test , Fem. 12. "Densa s palte" (LI CitarlOtta 1 KreCk0w), Orrembach. — Segona
1 4,1 n, Els permites Fe . rronts, clowns ex.
mili los Inmoral 1, — Tercera part. "Caree

F011elfn de LA PUBLICIDAD.

tificado par el fracaso que acababa de
sufrir.
—Lo cierto es que hemos sido bur,
lados; no nos queda otro recurso que
abandonar la posición. [Siento mucho
haberles molestado a ustedes lee nada,
amigo sargento, pero puedo prometerla
a usted que no hemos do tardar glla4
cho en tomar nuestra revancha!
La explieación de lo que había ocua
rrido aparece claramente al ilector.
Desde que habla quedado instalado
en el sótano de la caca vecina el dea
tectafono combinado por Wu-Pang, die
te BO hablo abandonado aquel sitio,
donde a y udado por sus auxiliare: y lile,
'y odado igual que elloa, en su caben, te
4t P ario reentor, espiaba pacienterneNte
'el momento de sorprender en las conversaciones sostenidas por Claree, un
aeoreto qu e pudiese interesarle.
Guando el celebre detective entabló
con el jefe de la polieía central la no-%
rnunicaoittn en la cual se decidía la ex-4
pedieión contra el restaurant de "el
Mandarla" ninguna de sus palabras esa
,caan al oído perspicaz de su enemigo.
Guando estuvo al corriente de lo que
Be preparaba hizo una sana a uno da
sus hombres que se ¡levantó rapidaa
mente.
—41.1abils cado, Ilum-Lang, pregunté

~Ir
-ma y al", música de ileon Schumann, arree/lada per Paul 11. kerekOw. Ce:lograrla,
l Trolanowski. Director &M'atto, Paul
Kreckow. Primera bailarina, La CriarCotombina, La Charlotte; Arlequt.
Paul II. KreekOw; Pierrot, Gertrud Lewie.
Florestan, Bob Laenge; Chiarina, Dora
•
AVIsche; Estrella, Else Drrksen; La Cotarjeta. Else Rackow; Papillon. Gertrud
tarta: Eusebi, kurt Reman. "Gran rniaevada". per Ella lereckow, FrItti Postre(
Iblda ROsenthal, Betty Robert, Alice Sprelt.
Narg Earney, Claire Foetzke, Marta )(011e1,
Itarg Bell, Gerda Plaumann I Ehriek KlamSnack. Decorat exprés (lela escenas-rala •
Eermans Tarazona, de Nova York. Rimarats'm vestuart contercionat expres per a
equest ballet en eh tallara de la casa
Nutro Bsruck 1 Co. de Berlin-Nova York.
Freust butaca, 950 pessetes. General,
1110 peStseleS.

TEATRE NOVETATS
Vu-it elegants
Balls de disfresses

fehrer
El dissabte. 2í
. FESTIVAL DE MI-CAREME
Localitats: Casa Aurigernma.
Fernando, 53. i a la taquilla del
teatro.
3111,1133133313 1111116331.33.31111
1E
fe

a

'
Companyia de comädla El

TUDELA - AS- 15
QUERINO - CORTES
(Telèfon 4134 A)

GUELL -

E

g

Dissable, d'a 17, alt, estrena del
vodevil en tres artes, de I/enno
quin, 'Cebar 1 Billar/1d lela tres
ases dol vodevil), traduerld de ionquim
LA SEGONA NIT DE NUVIS

500 representarions u Paria
Ezcluelva de l'Ernprella per Eapanya
Gracia. — El o gancia, — Distinció.
— Chic. — Luxoses toilettes. -Presentad() esmerada. — Decorat

zematuillanzelnunewnsine.
•
fl
Saló Catalunya
ei
•
tercet
e rendaca Sessions,d de dos
cijo:
qualre a lessiosntss'i
quarts
quarts de set a dos quarts de non, a
l'Axit sense prereeenr„ el triomf 111

Avui, dimecres de Cendra,
tarda, a tres quarts de quatre, sessió especial. 6 actes, 6:
EL CLAVO i LOS FRESCOS

Nil, a les deu
LA MORAL DEL AMOR
EL CLAVO

Molt aviat, estrena:

▪ ,11' roar.rnettnialt'
r'
s ul
E
r:Avda

El

a

3119333311P31113B1111131211330
P 3! I MI 1:11112 11113

II IN! tle

KURSAAL

Gran Cinema

Avui, [amares de Cendra, larda

aran company:a de sarsuela I
¡.1 operetas. Inauguració de la temi porada el dissabte, dia 17, tarda !

Coliseu de varietats
Avui, dirnecres de Cendra,
tarda, a dos quarts de cinc.
Nit, a les deu:
Grandiós programa
Projecció de notables pel.líentes. Soledat Miralles, bailarina, Els 6 Junetro's,
equilibristas. Els 3 Veras,
filferristes. El celebra( artista

nit, grandiosos progrenes.

gument; Paraula d'or, eötniea;

•

P018 a

oposata 1 e/3 glans Asiis tercera
Jornada de Rogar La Monte I La

Y

oE

danaa do ['lelo'.

•

Contractat per donar a conelzar
d(verses de les setas mes diemVeles obres, I presentada de pe.
mlnent violoncel.lista annonl

E

•

3

ArlatOcratiques Resolano artistiques 01

31

«

ii
e

•

I Ava l, importants debuts. E1 ii
▪ inuutzeziniariessuaaaummes
dive:/dres
af
. •
Antònia Mera,
-;•
• 1,ranaA
-rzer.tins-Excelsior
AA
L'ARGENTlNA
1
Roger La Harte; 2, La
▪
Avui,
3,
311132B/3311.11113i13313A:313311

SLk EMPORDANESA
Espectacles per a Infants

g an

Asalto, 12.—Exil, Paqulta Casanova, Rosina i altres importants números. Cada dia, aperitif.
Gran
arnerieä.
Grans Balls de Mäseares

SORTIN

ESPORTS --;
Frontú

Principal Palace

Avui, dimecres, tarda, a un
quart i cinc. Tres extraordinaria
partas de pilota. Primer, a GisteCastillo i Salsamendl contra
Guruccaga i Palau. Segun, a pala. Germans Quintana contra
.AraquIstain i Ermua. Tercer, a.
cistella. Sara./ i Ichazo Contra
Olasconga i Gastailaga. Nit, no
hi ha partit. — Denla, dijous,
grandiosos partits.

E

I

21LIS,INTESTINOS,ESTOMAGO Y ENTRAN/IS
Zesconfiad de las imitaciones yexiiid el nombre

ERNed-ro PRGLIFINO
le vende en toda.; parle-r
GENTESPAna ESPAÑA: J. URIACH Y Ce
33ruclx, 49- BA/WELONJI

Putxinel.lis "MIRIA"
Rosselló, 200. navanr del FrOntd
Conital
Avul, Dimecres de Cendra
1. Batalla de criados o L'enterrramont do la sardina.
9. Un passatemps pel Tranquil.
Sorteig Ile dues Joguince als intanto concurrente.
Ball — Brisa — Dimoni — Tururut
Entrada I selent, 1 pesseta

•
11•1303130313313331333113111311
Fábrica rie Product93

Casimir Vi

61131111~~11131/1112111

ttlenislruió (12 Iii9321

Un formós pis

J. LLAMUSI

prliner, de pOe Iloguer, amb
bonica terrassa, ascensor, tetaron, es (lana per anar-se'n.
Pocs mobles, seran ventilo
bar:Bisel/zis. rus. Napols, número 272, primer, primera.

Cura rápida

Representa Ms

SARNIcil);

De 5 a 7
Muntaner, 28. principal

Arrendarla

o Bar-Restaurant. Traete directa. Encelare a LA
PUBLICTAT, núm. 2558.

as

llar

per 5 Catelanya, es desitgen
per a /a venda d'arrossos
honlea habitacid arnb pensil una bona marca (le formato sense. riedl Bailen, 63, pes d'Holanda. Dirigir-se•
PUBLICITAT, mina. 2561.
primer, segona.

En torre a florín

PA

ADE LL

Frasco4ptas-Asalto.28
:Farmacia •

uninizzoonnusomo

CeräfT1103

i artiItafolcs de
cles cle censtrucció

cens

Despatx: Tallers, 72
Teléfon A. 6090
aorica: Carrer Benavent (pró
xim a la Traves sera de Sana)

BARCELONA

interessant!
Les existències de calcat de la fabrica
SIMADNi

C.11

les vendrem al DETALL i als baixos
preus amb que han estat valorades
en fer l'inventad
Ni abans de la guerra havis venut mai ningú
a tan baixos preus

Plaques de

Al.

lareo, 4 - NÁPOLES

g

DEPUWITIVO
PREVENTIVO Y CURATIVO
de -todas las enfermedades del HeIDO,

Garrar del Pi, número 11
Avui, dimecres de Cendra, a les
cinc de la tarda
, I. El senyor Carabasseta, pels tite
SALA mozAin
I Iles.—II. L'humoristic altisionisDiumenges 18 i 25 de febrer i 4 ta-ventrilog El Gran Felip.-111.
de mare, a la tarda. Audició inte- La hornea conürlia El titella
gral deis Trios de Beethoven a sportsman. .
BUTAQUES, 2 pies.
càrrec del Trio de Barcelona.
Entrada amb scient, 1 pta.
Abonarnent i localitats: Gasa Dotissio. Portal de l'Angel, 1 i 3, de
331113313 ............ 31
3 a 7 de la tarda.

1CZ «..)

ctadutada de
121...›.7 5 Cm.
I-tes. '.5t, m.2

LÍQUIDO, POLVOS, COMPRIMIDOS
del Prof. ERNESTO PAGLIANO

Obres de bralims, Beelbov'en,
Raen, Mussorgsky, rrokorierr.
leva als SOCIO

DE TEA'..I1n a ra s a atore
TEMPS. Reataurant especial.
Pelo, (leves I Mariscos. Quintana, 7.

•

JARABE PAGLIANO

EXrP1SiVarnent

8313311113311111131113111133141113311
a
• a
II
Palace Cine
II O
ro
El ril
Y

Programes extraordinaria
111 3
•
BALDER
Y
La genial artista, Mol del pi- 3
3
Avul, Dim , rros dr C o i/iris tarda, :
in 1 rdt. Grano Soll'. — L'aiteressant e
tris,
•
tilm En el cor de l'Araona. La tina e
• a comedia
PILAR ALON30
a
Parauia d'os, quarta Jor- e
: 1 amb el SA1.1 reperturi Dall.— 31 A nada del grandiós
(dril superproDo/1lb.:
(Meció (lo la narca ab manya U. F.
• 3
Y
A.,
L'horno
sonso
nom, titulada El in
BALDER i
•I,
!
pati de i s Ileona. 1 la prandlosa in > 1- P.LAR ALONSO
Y
•Il
• u 11 .. 1:11 Polo oposats.

Pian X a

SERGE PROKOFIEFF

RESTAURANTS

GRAN SALO DE MODA

VERDADE
-14k
1:

ltda. S. Antoni, 62, i 64, Tigre, 27
Avui, dimecres, dia 14, gran
ball de societat, tarda, de sis a
non, amenitzat per la cense rival
Banda Sport, la qual tan encartadarnent dirigeix el popularíssim
mestre Ponsa.

Coneerts Imite 1 nove del present
curs. Presentacló Ile Peininent
compositor 1 pianista rus

•▪ HamealuccatzwiteiniQh..uucirY
•

' Venus Saort - Palace Ball

Dissabte, 17, i dilluns, 19 febrer

EDEN CONCERT

caravana de /a mort, d'emocionant arLa

SUCURSAL&

DIVERSOS

MUS1C-HALLS

Bglleglia

...........

Barceleta. Tel.
Distriste IX Sant Andreu, narrar Sant Andreu,
Districte I Balboa, 'letra
número 201.—Tel. 264, S. M.
A. 1895,
IX Borla, Major, 27,—Tel. 99, S. M.
I Estafeta. Poble Nou, Wad-Ras,
X Sant Martí, Muntanya, 37.—Tete236.—Tel, 238 S.
fon 234, S. M.
VII Poble Sec, Campo Sagrado, núHospital ClInic.—Tel. 332 G.
mero 24.—Tel. 3400 A.
Sarria, Reina Elisenda, 8.—TeleSR Sans, eanonge yinernat, 10.— Telèfon 104 II.
fon 107, II.
" VIII Gràcia i Sant Gervasi, Menéndez
Palay°, 133.—Tel. 757 G.
El pllc pot utilitzar també els tenfonsde les Tenincies d'Alcaldia i quarterets de la Guärdia Municipal.

amb la cooperació de l'excellent
plan Isla

Gran Teatre Comtal i

,

• '
•

Associació Musica Camera

RIGARD VIVES

Teatre V.c:bria

asameavaralansiaaare.
ELDORADO

:"CONCERTS::

Avui, dimecres de Cendra,
tarda, a les quatre i a les
sis, i nit, grans programes.
—Molt aviat, estrena de les
extraordinàries pel.lícules
Elena Pavee i El món I la
dona.
31331001111M633312013311613113

',aaraanzaananzasaainso

Servei Municipalitzat

musical.

ARISTOCRATIG SALO
't'ALAI/ DE LA CINEMATOGRAFIA

23133111131331:131131312331113111312

1.

lasmigalmaaanaaainegailia

DiKAN ALEXANIAN

LA MALA LEY

24,

TELEFON 2480-A

CENTRAL

Avui, dimecres, estrena
• de La prosa de l'ablm, del •
• Brial Programa Ajúria; L'e• popela d'una dona, 3 1 4 episodis; L'emboscada, Toma- •
111
set conquerldor, Micolin
•
• groom d'hotel.—Demn, di• jous, estrena, L'epopela
d'una dona, 5 i 6; RIvalitat
• d'empreses, Viatge del prin• cep de Gales, 1 s è rie; La 51
cuina

LUCRECIA BORGIA

5,11.0 metres. dii^s Jornades, pro- 11/
111.0 n10 por▪
f a Ctant - se teta. 515 5
▪ sones a l'escena; veritable devassall
st en presentació. Nit, l'UD deis =
▪ Axits, Luordoia Bdrgia. Pol ocultar- e
frniSann metratge, es proJeclara
• puntualment a les 4 I dos quarts Ile 11
▪ Set, tarda, 1 a les 10, nit. Tollten '
a) sala Catalunya, per admirar la In
• rolossal meravella Lusracia Bargia.
•

Anna,

.1111•••••••••

konumental-Padró-WaIkiria

---CINEMES----

•
•

Plaça Santa
.....

Avui, La caravana de la mort, 1;
Acer fred. A misses dite, Carlota, Corday, L'epopela d'una dona, 3 i 4.
Y ur 11111.111111111111111111111•1111111111

laso.

.

Unió d'Empresaris de Pompes Fúnebres, Si Al

Teatres Triomf i Marina
1 CINEMA NOU

quintet Inrda

AURIGEMMA - CARIADO
•
de febrer,
' Dissabte vinent. 17
BALL GLORIA

I IPIITA

caravana de la mort, Cor d'Arlzona, Paraula d'or. Nit, La dansa
de Vidol.

Gran Testre Espanyol

e ect

G.nourte

Y LA PUBLICITAT

Ptes. 5 . 05 an.
40 x 40 cm.

(Darrera el Parc)

LLULL, 21

PER A TEULADES
Materials

tullíais ab amiant exclusivament

JOSEP ESTEVA i Cia.
Portal de l'Angel

1 ¡3,

Fabrica a Sarriä

Gran Restaurant
Restaurant
Pa5saftge

Crèdit, 5 i 7

ti* In PILIME,

pral. :: Tt2F2f0 11 3344•A
BAR

Vila

Canvi de propietari
Servei

a la carta ::

Coberts reclama a 2, 3'75, 4'50 i

Abonaments mensuals i quinzenals zr Saló per

a

5

ptes

banquets

11131=3131B10333111WIEREMItek
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Saqué!, lo que están tramando los Diatilos Blancos?
—No tic perdido una sola palabra!
—¡Entonces, tomad un 'taxi y marchad seg-uitiamente a prevenir a nuestros amigos!
En in: abrir y cerrar de ojos el homs
bre había desaparecido; apenas has
bian transcurrido diez minutos haba
flegado ad piso, donde, sin sospechar el
•peligro que corrlan, Long-Sin y BMts
fa Rubia se entregaban con toda seguridad a ilas Olicias seductoras del opio.
Si el enviado de Wu-Fang no habla
.perdido un instante para venir a pre.
Venirles contra la inminente irrupción
' de la policía, Long-Sing fue más rapis
do todavía en tornar todas las medidas
necesarias para escapar a <Ala.
Ante una seña de el, Bella so
'mullido canapé donde so balitaba en.4
dragada a sus sueños.
• Apartado el diván hacia el centro de
fa (astancia, el chino apoyó el dedo en un

chimenea, silencioso como el y compare
tiendo su inquietud.
Súbitamente, la fisonomía de Claret
se iluminó.
Walter, que no cesaba de obssarvar€
le, se di() cuenta de ello en seguida.
Avanzándose hacia el lado donde es-i
taba su maestro le interrogó:
--zAcaso hahAis descubierto ailgo?
Paro se detuvo súbitamente,
Clarel 'le miraba fijamente en sus
ojos con un dedo sobre los labios.
En vez de responder cogió . un bloc.*
notas que habla a su lado, escribiendo
algunaif lineas en él, entregando en se-.
gubia el billete a su discfpulo.
Este leyó:
"Sólo existe una explicación posible
y es la existencia en esta habitación de
un aparato parecido al bocáfono que
tanto os intrigó. Habladme, pues, del
buen tiempo, o de cualquier bagatela
sin importancia mlentraii yo empiezo
mis pesquisas..."
Walter hizo un gesto de asentimiento.
Justln se habla levantado; sacó do
un muebla un pequeño instrumento que
consistía, al parecer, en dos bobinas
eléctricas colocadas a las extremidades
de un imán.
Mi e ntras preparaba su funcionarnlen4
In 4u colaborador se acercó a

•

.buthn.

• Hecha esta presión un tabique 88
abrió lentamente en la pared deseubrien
ðo una profunda cavidad.
En un instante todo lo que se halla-4
tia en la habitación, muebles, silas, pi,
pm, !ion/tilos, etc., desapareció 60m0.
por encanto.
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Rubia, tranquilos y sonrientes en da
habitación que hablan encontrado va-i
eta, con la tinta del aviso, todavía fres4
ca, lo que demostraba palpablemente
su presencia reciente en aqualda estan.s
eta.
Pero más que todo lo que contrarian
ha al prometido de Elena era la con.,
viceión da que habla sido superado en
destreza por el magistral antagonista
del cual tantas veces habla venido oca4
sien de apreciar su temible ingeniosi-i
dad.
Así andaba absorbido en sus reflee
xiones dirigiéndose u su domicilio con
Jameson.
Evidentemente, durante la media ho4
ra transcurrida entre el momento en
que su enviado había observado al amaa
rildu y a la aventurera a través de la
y entana de cristales del rellano de la
escalara y da la salida Infructuosa d6
la policía, los chinos habían sido
;vertidos forzosamente por alguien.
'¿Por quién? ¿Por qué medios? Esta
ara la incógnita que debía aclararse.
Ciare'', al entrar en la habitación que
le servía a la vez de salón y de gabl-t
neto de trabajo, ße hundió en una silga
pon la mirada sombría.
, Jamasen
permaneció de pie junto ü
-

1099
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Los dos chinos y la aventurera Se
disponían a tornar el mismo camino.
Pero, antes de cerrar detrás de ellos
el trozo de pared que habla de sustraerles a todas las pesquisas de la policía.
Long-Sing por un refinamiento de iro:lía, quiso dejar en la habitación el letrero guasón que habla herido tan cruel
mente el amor propio de aquellos que
Creían haber deacubierto el madrigal
de la liebre.

