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VARIA1 Lh POLITICA BOLXEVISTA

s diputats 1 els agents

L'Orient i la

Ruhr

—

El parer de lord

PER UN RULL
A Txecosloviiquia hi ha un plet turiós i potser emocionarte. Dos directora
Nacionalisme català i l'evolució d'épera es disputen judicialment un meNo fa pas gaire hi bague a tropes perque ocupessin el pals
Les no-.es orientacions del
tual c2.1 nostre poble plantejaran aviat, amb un vivissim dalló contenint un rull de Beethoven, que Prfissia un conflicle politic, sen- que per mitjà do la seva AssemLord IIardinge, que fou ambaI4
Catalunya Amälia Sebald, "la immortal amiga",. va se doble mancat d'importäncia blea nacional havia manifestat la rador d'Anglaterra
a Madrid i
e, el / roblerna de la gestió deis representante de
els diputats a Corts tallar quan el gran compositor ata a internacional, però que no deixa seva voluntat d'independència. A que ho fou després a París, ha
pstlaMe..t d'E3panya. Tots sabem que
d'ésser iélolt interessant, per tal la regada era un pals que baria publical recentment a la uWeek-e
o visitar-la a Teplitz, en 1112. eral un doble caràcter: el de representants d'una idea
La solució pacífica hauria consistit a com caracteritzaclarament les
adoptat el regios socialista. Arab ly Dispatch" un interessant ar-e
encja plitCa i el de gestors deis interessos morals i mate- partir-se el rull. lins quants cabells per intencions i els reetodes del Go- caracteritza molt bi la veritable
Dele en el qual tracta deis dos
que representen.
demarcació
de
la
a
cada
director.
Al
cap-d'avall,
el
rull
no
poblacions
vern
de
aloscou.
Es
tracia
del
politice dels governants de Mos- principada problemas diplomática
de les
els
qui
que
els
comunicarà
ni
una
partícula
del
geni
conflicto
pot
acceptar
nacional
entre
Rüssia
i
con.
La
-ultima
ratio"
de
tots
integral
no
d Nacionalisme
en l'hora actual: el de
caràcter. No que tingué el sorrut amic d'Amàlia Se- Geòrgia, o—cosa que es mes in- els artes urs es l'interès parti- plantejats
la Ruhr i el d'Orient.
la seva representació tinguin aquest segon
bald.
teressant—entre
els
boIxevistcs
dista
i
gesl'interès
la
nacional.
Corts, s'afegeixi
Los opinions d'aquest diplonlä-1
idrJetr,. que a la feina pública de les
LA PLANETA DELS GALLS
de Rüssia i els de Geórgia.
Despres d'haver estat ocupa'els af e :s corporatius o privats dels electora.
Geòrgia, el petit pais situat da per les tropes bolxevistes tic britànic mereixen d'esser co-i
Els diaria del Nord de França han
que els amics escampat la noticia. Nosaltres la rece- a la regid del Calmas, un pals de Gebrgia, va haver d'entrar a la Deglutes i tingudes en cumple.
Sciltim una impressió desagradable cada regada
l'activitat d'aquest Ihm. Durant ura oció, no la gair› uies, tradició histhrica particular i Federació de les repúbliques so- Lord Hardinge Es, en efecte, un
'taxis de tal o tal diputat a Corts Unen
culLissim, ponderat i cladistricte. I ens produeix un sentiment de tristesa el . gall de bronze que coronava el cam- d'una cultura exòtica, ha estat viätiques. Però en aquesta fase home
sempre dins de Rússia un cos, no ha terminat revolució de les rivident. Sap la histhria i te
pal,,ir d una petita església vilatana, va
que els representants parpAlicació
d'aquelles
cartetes
t la
i pels directors gene- ésser arrabassat. I on dirien que va anar es y. En ço que es. refereix relacione entre Geòrgia y 116s- una coneixença profunda de les
taris es f an escriure pels ministres
sia. El darrer (dese) congres qüestions d'avui. Poseeix, a mis,
a raure? A un galliner I
a IW seres particularitats räd'una carretera o
construcció
fi (.2 poder - se atribuir la
Ningú no ha gosat descriure les emodels Soviets suprimí la indepen- una nobiltssima qualitat moral:
ei n ir 5 , els georgians no tenen
post, o una subvenció Per a Un centre mes o menys
ciona i les idees que suscitä la seva apares Fe comti amb les altres na- dencia (només nominal) de les ('esperit . de justicia. Els catalana
rició entre les gallines autentiques. NosMona de Rússia. Llur idioma res repúbliques soviètiques nacio- harem d'agrair-li les paraules
nals i decidí que la federació fos chos.mpatia a la causa de Cata,
altres, tampoc gosarem.
no té . de comú amb els idiomes
del
f.zz l.riota -que sigui elegit diputat a Corts en nom coneslaás, 1 segons alguns lingüis- transformada en unió. Fina els lunya que, essent ambaixador del
ELS "CONFETTI"
riallame autèntic, pot fer a Madrid, en determinades
tes está unit per certes analogies bolxevistes georgians hagueren rei d'Anglaterra a Espanya, propot fer d'agent
&atabla que arreu del món els conf etde representant de Catalunya. Yen!, no
de protestar contra la decisió nunciä a Barcelona. Sota la dise
o de
ti són en plena decadencia. I no obs- amb reuskar. La història ha fet
municii)is, de les societats i dels habitantes del districte
del Congrés. Bolxevistes contra creció diplomática dels nauta,
tant, el c onf etti és relativament jove. No molt tard de Geòrgia una proücunisc:ipció.
boIxevistesl La resposta a la transparentara en el seu discurs
té, sinó, trenta tres anys. Nasqué a Milà vincia russa. Durant més de vint
Tanmateix, el regim actual té establerts nombrosos catalans en un ball de Beneficencia. A la prime- segles aquesta petita nació ha protesta pese) fou, per part del el sentiment d'amistat per la nos-a
Comité central i signada per Ka- tra terra.
ria, els conf cid provenien de les tulles viscut la. seva vida politica prò'draLus i política entre Catalunya i Madrid. Els
depenen dels organismes de paper 'J'enes de forats, que es feien pia i no fou minó en el segle XVIII menev i Buxarín, com segueix:
Si lord Hardin oe e es amic de
troben aovint davant qüestions que
que
s'un(
a
Rússia.
No
fou
con"La vostra protesta contra el na- Catalunya, is també un amic da
es veuen obligats
servir per estendre les fulles de more
(Wat e spanyol . Els Ajuntaments, sobretot,
quistada
lper
Geòrgia,
la
guerra.
cionalisme
pan-rus
no
hauria
de
ra, l'aliment dels cuca de seda. Després,
de l'admiPocs anglesos mantenen
anl malta freqiiència a les nombroses portes
significar la defensa del nacio- Franca.
país cristià, al costal de la qual
naturalment, ha estat una indústria.
ara una actitud tan sincerament
un vell costum ha fet
religió
dinalisme
georgià.
vivien
dues
nacions
de
l'enríen
de
sada central. En aquests casos,
Els higienistes, que des de la primefrancófila com l'ex-ambaixador.
corresponents representants parla-'
ferent, dues nacions fanàtiques ber que la decisió del Congrés
Llte la intervenc1/2 deis
ria bescantaven aquest sistema de fer
Per?) les simpaties i les amistats
ha
com
els
perses
i
els
turcs,
cerdieser
Integrament
execugatzara,
comencen
a
guanyar.
s.
cä a Moscou protecció con- tada. El to de la vostra iletra de lord Hardinge no sin' orbes
D'ON VE LA MUSSELINA
fa,ldria anar pensant en la forma de resoldre aquest conficte.
ni sistemätiques. 101 les passa
els sens enemics. Els sobirans
tra
oberta es una violació manifesta
agents
funcions
dels
les
seria präcüc d'aprofitar i estendre
Mossul.., Mossul... Ve't aci un nom georgiana creien que podia ferdels costums del partit, Be reco- pel sedäs ele l'estudi i de, la refle.stratius que a Madrid actuen. Els electora, especialment que la gent comença de conèixer. Les se una aliança desinteressada manem
d'abandonar totes les xió,
noticies del Próxim Orient ens el porelectora rurals, ádhuc aguas que no trafiquen amb els vots,
Parlant de l'ocupació de la
entre totes dues nacions cris- querelles i treballar de conforten cada dia.
tianes. Tot amb tot, Rússia es- mitat amb la decisió del Comité Ruhr, lord Hardinge costé que
de rendnciar a ta p ir com a agent de negocis el representantCal fer constar, peró, que si Mossul tamdecidida a explotar la difícil
No s'ha de mirar el sufragi com un objecte de canvi, grà
central". Que Es això? Hm es l'acció de Frena i Bélgica es
un nom geogràfic que comença a te- situació de Oeärgia. El tractat pregunta a ell mateix, com es
i afirma que la resisten-e
—i de vegades amb diners damunt — un Es
i qualperdeafranc
tot allá que convingui. El Nacionalisme nir lloc a la memória dels lectors de de 1783# que es la darrera base possible que els cape d'un par- cía del Reich i els actes de sadiaris, la musselina, en canvi, és un norn
l ai agent
juridica , de relacions politiquea
tit parlessin en aquests termes botatge justifiquen las sanciona
ha de condemna r ensems l'explotació de l'acta per part de teixit que fa anys i panys que coneix entre anedues nacions, recone- a Hurs correligionaris. Fet i fet, qu 3 els francesos han pres. Seputat
i
l'explotació
del
diputat
per
part
dels
electora.
tothont
il
gui a Moscón una serie cravan- la sev4.4esposta es aquesta: parant-se de la impressió predo-4
AlgE objectarà: Bé: i aixó que vol tatjeer que permetien al Govern
es%
heu's Isktí el bolx.evismel
minant a la Gran Bretanya,
rus deAecidir - se sobre els asTadeU IlefP.se lustre artictilista Credque les coCom a :aer dir, no vol dir res. Per6 sumptes mes importants de la
Cracòvia.
ses van per bon carni. "E aquests
Musselina, encara que no ho sembli, vé nació .protegida. Però formalmoments — escriu — la Iluita
de Mossul. Ho certifiquen una colla de ment Geärgin , gnardava encara
arriba al seu ple i es encara Iluny
savis.
després de la signatura del dit
de l'acabament, Però no es
ELS CICER01111 DE LIKOSOR
tractat la sera independencia. No
cabe gens dubtós que acabarä fa-4
CO.`:.'ERENCIA D'EN DUD'encä dels famosos descobriments de fou sin6 sota el regim del tsar
vorablement per als francesos i
UNA UTOPIA
lord Carnarvon, Lucqsor s'ha convertit Alexandre I que Geòrgia fou desRAN I REYNALS
en la Deauville del desert. Els carrers
lina altra reivindicació els belgues. L'Alemanya, isolada
pullada
dels
seus
drets
i
incorArtur Martorell, a les planes de "Qua- d'aquest poblet, tan silenciosos abans, són
de la vall del Sarre i de la Ruhr, •.
auge Català, de Riera, recentment
porada a l'Estat rus com qualsepatriótica haurà d'acontentar - se amb el
u. ha pres record d'organitsar derns d'Estudi", s'ha planyut amarga - envaits per- una multitud cosmopolita. vol altra provincia russa. Aquest
turnt de la manca d'una literatura caNo hem de perdre ocasió de reivin- carbó silesiä, que será del tot.
de e, ,nferencits, la primera de
Els guies, vestits de robes multicolors, acte il.legitim provocà una viva
talana per a infants. 1 ha assenyalat
lloc el vinent diunkmbaladregen les últimes descobertes aroposició entre els georgians. dicar alguna cosa. Durant els segles de insuficient par omplir les neces-i
decadència han saquejat de tal mane- sitats de la sera indiístria. No és,
la urgencia d'unes edicions que "assotia tp,,pre de la tarda, i entra a
queológiques dzvant els curiosos que es Començà una época d'oposici6
de N'Estanislau Duran i Rey- leixin la major perfecció possible en el
reuneixen davant l'Hotel Winter.
d'insurreccions. La petita nació ra el nostre patrimoni, que arreu del dones, dificil de preveure que
'Acció Catalana, el gual disuria- doble aspecte del paper que han de reDies passats la policia els va prohibir
caucassiana no renunciava als món hem de trobar alguna penyora que Alemanya haurä de capitular; i
en ha pertangut. Reivindiquem-lat Al es desitjable, en tots els aspec,
( el L'ma "Principia básica del presentar en la formació espiritual de
de reunir-se en aquest lloc tan concor- seus drets...
costat del nostre programa de reivin- tes i particularment del del punt
les noves generacions i en el de I ex- regut. La noticia va omplir de consterAquesta història particular,
dicacions politiquea, hem de mantenir
nació els turistes i va indignar justa- les seres pròpies tradicions mulpawsió del català pur, cenyit i correcde mira britänic, qua es vegi obliun programa de reivindicacions socials, dada a pagar les reparacions que
ment als ciceroni, els quals, remaits al tiseculars en el domini de pol l EL "CENTRE REGIONA- te". Com es ven, En Martorell, una de
lingUistiques, literaries, pictóriques, cien- ens deu, tenint en cumple les
Ramses Bar, petit café de la riba del pea i de cultura, i per fi la forLISTA" D'ARENYS DE les més clarea intelligencies del nostre
tífiques i culinàries.
nostres feixugues obligacions enjove professorat, va, més enllà de la Nil, i després de discutir si havien de ma de la sera primitiva unió
MAR
Fins culinäries. No és plagasitat. Obro
critica, fina a la utopia. Aquesta utopia declarar-se en vaga, decidiren enviar un amb Rússia, conservaren en l'esvers els Estats Units... Que nin-'
la
revista
francesa
"L'Opinion"
i
trotelegrama
al
Caire,
protestant
de
la
viofei a rc,,,liat de la darrera junta es concreta co una "Editorial joveniperit dels georgians la consciengil no cometi l'error de craura
bo
aquesta
declaració:
"La
salsa
mayolació
de
que
seis
feia
objecte.
cia de llur personalitat nacional
, la Lifeclise del Centre Regio- y ola" on serien acollides, al costat
que a la Harto França no triom-,
nesa,
ningú
no
ho
ignora,
s'ha
anomei els féu esperar l'ocasió per
de-leen as de Mar ha guadal tono- dels llibres catalana oportuns, aquelles lalne
farä. Estic convençut que el seo
nat
salsa
"mahonesa"
aleshores
de
la
—
separar-se del colós amb el qual
de la manera següent:
obres "profundament humanes" que amb
is segur.
seva
introdució
a
Franca.
Al
setge
de
Nattent, :tenue' Riera; vice-presiVIVien sonsa voler-ho. Aquesta
tanta forca influeixen les joventuts.
Pel que fa a la qüestió d'OMahó,
en
la
illa
de
Menorca,
els
sol11l, Fria
ocasi6 ha arribat amb la royotucurull; comptadors
rient, lord flarctinge espera que
Artur Martorell fa una Mata de nilució bolxevista. Les idees alli- dats francesos aprengueren de len la el Govern d'Angora adoptarä al
:ocals: Joaquim Palmer, bres a publicar que revel.la una pila
salsa mahonesa. En portaren la recepheradores
que
es
trobaven
a
la
Lenet, Josep M. Feliu i Leandre
capdavall una actitud prudent.
d'experiències i un criteri suggestiu,
fraseologia revolucionària del ta a França, ensems que la glória d'hapersonalissim. Al costat d'Emili Vilaprimer periode de la revolució 'ver retut una de les fortaleses fria Aconsella al Govern de Londres
que es limiti mestrestant a man"MONITOR " nova, de Verdaguer, de Ruyra, de Mabollo/vista i 'la completa desor- formidables de l'època".
El text és clar. La salsa que els tran- tenis l'ocupació de Gallipoeli, on
"El bloc anglo-saxó, és cert, funcioragall, Artur Martorell demana la "Diganització
de
tots
els
òrgans
de
liada racional Monitor ha rePrb vina Comedia", la "Macla", els grans
els anglesos poden defensar-se
cesos per corrupció del mot original,
na encara mes negativa que positiva- l'Estat, permeteren a Geärgia de
lea tubli, Ocié.
cinquanta anys i mis i tot si coni nosaltres per servil imitació, anomellibres de viatges, les novel.les d'aven- ment."
declarar
públicament
la
sera
ins ep a t e:u: m.4-k; is l'acostumada,
vi, tenint a des seres mans, l'eoQuan dos adverbis en ment es succeei- dependencia (maig 1918). El
nem
mayonesa, és una salsa menorquia curadissima, i COrité el següent tures.
xen com en el passatge transcrit, supri- somni de més d'un segle fou reana. Es molt possible que essent cone- nes a la mar contra els turca i
de
literatura
ha
d'ésTot
aquest
munt
si mari: "Editorial.—Politica
goda i confeccionada a Menorca, ho fos contra qui convingui.
infanta, peró, en les mi- mir en l'un d'ells la terminació meta és litzat.
inaliste5, per J. V. Foix. ser ofert als
una cosa evidentment artificiosa. Nosa Catalunfa. Sia com sia, la salsa semEn conjunt, l'article de lord
'L'actitud
que
el
Govern
boltce i cl discurs d'En Francesc llora condiciona possibles. E! Ilenguatge,
altres havem estat sempre partidaris de
pre resta dins les fronteres de la terra Hardinge Es d'un optimism3 pot-t
la gramática, la tipografia, han d'ésser
adoptà
davant
d'aquest
xevista
4 Per jw,ep Carbonell.—Qüestioconservar aquesta terminació en tots els
catalana i tenim perfecte dret de reiser excessiu. De lotes manares,
mala nn-portugues.—Estudis de li- especialment vigilats. El professor Mar- adverbis (mis negativament que positi- acta de separació, ha estat molt
corte una glória nacional.
creiem mes excessiu encara el
interessant. De moment no aols vindicar-la
: 'El libre de Job", de Eran- torell tremola, més que res, en pensar vament).
Salsa mahonesa: oli, sal, vinagre i pessimisme d'altres dipMmälies
Pujols, per Tomas Garcés.—Estuen la imperfecció lingüística d'ara: "Els
Al costat d'aquesta fórmula, que és l'a- no s'observà a Moscou cap opo- un o dos rovells d'ou.
politics. La situació del Pròxim
sició, sinó que semblava que els
eaer tetäutica, per Antoni Arman
nostres literats, en general, escriuen a doptada pels f rancesos i els italians, troEs possible que després d'haver acta- Orient és inestable, i horn pot
"Estes d'arquitectura: Brunellesla babalä, sense respecte a les Ileis gra- bem usades en la llengua actual dues al- actuals governants de Rússia
aquesta combinació és perfecrit
que
terrier algun cop violent. Per la
' JOS,p A. Rárols.—Les arts i maticals que els obligarien a cenyir llur
tres fórmules, que consisteixen, l'una a veien fins i tot amb simpatia el
tament indígena, surti millor i esdevint?,Pa sicions, per M. A. Casanyes. escrita, adoptant la cómoda posició d'igsuprimir la terminació meni en el pri- que s'ha realitzat mes enllà del gui més saborosa. Jo, almenys, he es- banda do la Ruhr lambe hi
perills. Pecó a posició de Frenen,
'4e3 mil itara: Principia i màximes, norar les lleis per no veure's precisats mer adverbi (mis negativa que positiva- Caucas. Sobretot tenint en compte que la nova Geòrgia era un crit amb aquesta noble intenció el meu avui per avui, és !non, borla.
ment), l'altra a suprimir aquesta termia usar-les". La crítica d'En Martorell
article.
el 1:11 una bella pro fu- 'no pot Esser mis dura. La seva amarga
nació en el segon adverbi (mis negativa- Estat socialista. L'assemblea naA. Revira I VirgIll
Carlos Soldevila
4 grat.vs.
ment que Positiva). Ambdues aún, com cionai ha votat una constilució
diària
a
l'escala
justifica,
experiencia
r'd:t . -r'al els redactora de Mohavem dit, altament artificioses; però completament impregnada de
de les doctrines de
l'esperit
d' two. arrib referrincia a Acció peró, el crit indignat. Que poques promentre la primera Es estranya al catalä
duccions de la nostra literatura d'avui
RESUM TELEGRAFIC
en: hinarem de figurar enantic i segurament deguda a una imita- Marx. • Els membres Govern
pr imers inscrits a la magna unió en dia poden Esser ofertes, com a lliçó ció de la fórmula espanyola, la segona pertanyen tots ala partits sociaA la Cambra dels Comuns fonar Law I a la deis Lords, Curde moral i de Ilenguatge, a la nostra
listes
de
diverso
matiaos.
Ades
'io f es, a la gual adherim des d'aes troba abundosament usada pels noszon, han exposat la posici6 d'Arglate r ra en la qüestlie de la Ruhr.
permee niintero la nostra ga- xicalla! Heu's ací un mal que Artur tres escriptors medievals. Si, dones, per sembiava que els boixevistes de
El primer, después d'explicar que tot ve de la divergencia de cr4
Martorell mostra amb una claror vivis- evitar la proximitat de dos mots aca- Moscou lii comptaven i daliaterls entre Franca I Anglaterra, d i u que ara Franca ha d'arribae
011:te es
sima. No hi ha obres per a infants, no bats en mera volem suprimir aquesta ter- ven en pau el pata que ha reaVCII el preu a una pericia.
fine a la fi, que per ara no cal tensar en la retirada de les trolitzat en la seva terca, per?) a la
In ha edicions per a infants. Cal crear- minació en l'un dels dos adverbis l'ús anpes angleses de Rhenänla, però que cal estar previnguts, puix Ja
seva manera, les idees del soC AS.4L NACIONALISTA
ne. Contra I; "enorme quantitat de gent
tic ens autoritza per a suprimir el seAlemanya o Ja Franca poden fer-la necessärla y aleshores seria
deide lletres improvisada que patim acgon mote, peril, no el primer com fan cialisme. Perb no. No el van
de temer la ruptura de l'Entesa. .D1u, finalment, que creo que
DE LA RARCEL019TA
pau.
Geòrgia
independent
els espanyols. Ara, que a qualsevol de zar en
tualment 1 que ha eregit a la categoria
Anglaterra podrä tornar a Intervenir amb utilitat.
4 rr uni,i g ,
l'actuació
obstacle
per
a
es un
les Mies fórmules, creiem superior la
neral celebrada pel Ca- d'estil un Ilenguatge sense estil", cal
A Orient tot Es fer I desfer. Eis ultlmätums no són ultimàde
Mosestadistes
política
dele
kunial sta de fa Bareeloneta,
fórmula francesa, de que per altra part
lluitar per un "catalä pur, cenyit i corI les oomminacions no sin comminaolons. Ara els turca
tums
política
exterior
nova
La
cou.
el(gida la següent hulla directrobem tarnbe nombrosos exemples en
recte" que pugui attuar eficaçment
han dilo'« que l'inoldent d'Esmirna podia molt bé Esser rosca
està
cercant
bolzevistes
que
deis
els
nostres
autors
medievals.
munt els infants de Catalunya.
P„ •
per la via diplomàtica. Els aliats han acceda I la cosa pararä en
Segons nosaltres, la fórmula que cal- cada vegada rrWs l'orientació cap
ove 'llamar; vire-prebAquesta és la utopia que el' desig
una altra conferencia a Constantinoble, a la g oal con Invitada
,, cre
a
l'Asia,
necessita
una
surtida
com
a
normal
és
la
frandria
adoptar
Cortada, Bonaventura Gir- pur d'un mestre acaba de crear. TantItäl'a,
' 1?cifel Licuare; comptador, Josep de-bo esdevingui ben d'hora una reali- cesa ¡Mis negativament que positiva- lliure ale territorio de Turquia i
podent-se, pecó, admetre, com a de Persia. Entre aquestes dues
meta),
ca iser, Isidre Llauger; setat la "Editorial Jovenívola" que Ar- artifici estilístic, la supressió del segon nacions i Rüssia os troba GeerA Vilanova I Cieltrú els anticatalanistes han provocat d'ver,' A eusli Granada, Manuel Orcoa Incidente a conseqüencla de l'ús de l'Idioma 1 de dlatintlus
:› Gnal,• nt No14 ' • biblioterari, Vi- tur Martorell demana. Potser si. Pen- ment, per6 rebutjant-se en absolut lar gja. Es . un . obstacle. i com que
nacionals. La participació cabdal que l'allcalde ha tingut en els
sem que dels grans utopistes se n'han
fórmula espanyola (mis negativa que po- els bolxevistes no reconeixen ali rocote, Remen Pons. loan
fots
ant'patrlötlos ha motivat e n acord deis regidora nacionallsderivas
gratis
coses
de
vencer
els
obstacles
mitjà
tre
sitivament),
Felip Torres, Yalenti Mustie),
do l'Ajuntament n.ontre aquel' el presIdelxL
retirant-so
tes
suprimint-losi,
trameteren
que
P. Fabra
Llansa.
Chlp-boy

GEORGIA

POLITICA CARNET DE LES
LLETRES
---

Full de dietari

Converses filo-

lògiques

Hardire

FIN ANCES -1 COMERC
SESSIO DE BORSA
febrer de 1923
-

del 14 de

SONSA TARDA
Obertura alt
6950 6955
NOrds

Sale
69 5o
62'55

Yenes

695o

69'55
Mamut 69'6o
35.00
Ca y eres v.,.6 03
61'75
Coloniales 61 • 75
NetropotItä,14o . 3.5 140 . 5o 14o'uo llo•ie•o
F. C. Metrol i .125'eo 1:6 • 0o ta.S'oo 11525
57.35
ti 35
5625
Felguerased21
1105
' S ig de a1/675
6603

AVIS
•
1.8 DIrceld General del Detite 1 Clases
pasivos, 00123 a /mosto, Unta, Sindical
del Col.legl d'emes 35 Cavi I Bomba 1
do la p ersa Oficial de Comerç, que a Pese en irculaeld els titula del Deute Per
petual 4 per 100, eruled de 22 d'agost da
1919, fino la muneració sogüent.
Serio A, núm. 1,338.460
295.316.
"
II, "
300.484.
"
C,
85.173.
"
D,
57.839,
42.412.
145.307.
"
"
116.503.

AVIS

Cotització oficial de la
Bcrsa de Barcelona
14 de ienrer 1923
DECTES Dl. l'ESZAT

Dia

prole Ir.terlor 4 070
S:menor 4 A.,
•
• • Aalde. 4%8
Amme. 5 % F
v/. 1 lutiol 1922 9. A.
Ubs.

87'30

5.11.

•

4 lenes 1934 S. A.
•
10230
13.
•
"
"
4 febrer • S. A.
•
• •
•
A45NTAS4ISSITS 1 DIPUT0C:43
Penle municipal E. 1503
• 1004
1905
1205 Ser. A,
1006 brr. 13
1206 Ser. O
1997 Ser. D
10913 Ser. 0
1912 Ser. 13
19/2 Ser. E
1912 Ser.
19121 Ser.
11110 Ser, U
1917 Ser. 11
1213 Ser. II
ISIS Ser. 13
stise Sor.
1521
Dtet e-samba Z • 1896 4 1/2
•
• tke7
"193
•
•
" 1905
IliOns Iterar-Mi
,Dipt.• Urna. Empttt. 9,002.000 s.
5.000,040
•
"
"
13.000,000
«encomendad Cetzlana E.
E.• 3951
Catre Creall Comunal
Pctt Barna. 4 1;2.
SLIDACIONS
510P13 1. • Ser. r.scions:,zaees
•
. • 2.. Ser.
1.•• 5-i
•
•
• 5. 3 ti,
Esp eciota PearAnno
Prior:mi Barna.
&gavia Nedlna
ändalusto 1.. Ser.
9.. Ser.
'
Alma Valénz:a :eran> . elle.
Adits.
"
NEA.' 1.•
•
P
•
•

•

•
p

to

"

6934

3..

e
5,

5,4
• • " Ser. A.
550 • 8,
5
• ni
• D
• • "
• • • • E
a

5 ,5
•

• 5

6950

P.

5904
02aC
1E713
"
C.. Ora:. Tneuries 4 e-ir
P
•
•
Se/o.
rerreearrils de Gatita:aya
Ccmpar.sla general remita. Catalana
Cometerla Bar...eh:mea& Electreita1
41gbea es Barcelena 4 0/0
Catalona bes 1 Elettat. Ser. g.
•
»
• y.
•
gneria
.r
Vetes de fatal.. 0/0
"
4ie
See:etat Productora Forces
botoprinyta etneral i feetes FIllptnes
.4.X10148 4:01APTAT
Catean' das El'ecu-icItat
_ Canal d'Urgell
¿Eepsnya Maustrlet
'Atas 5,41. lelefons.
I
Peninsulx. ideas
;11.` raerle& cl'Electricltid.
DIVISES ESTRADOCEngn
Francs, 3 2 30.
lam sulisos, 32050.
Ideal belga" 3450.
Laureo. 3602.
Llres, 3080
Delars, 6•41.
Marca, 0035.
Corones, 001.

VALORE QUE NO ESTAN INCLOSOS AL
BUTLLE71 °metal. Al. PRECIEN,' 1 ES
t.:01177EN A SONSA
,BOrien r oals. Exposle10, O
per 100
9885
Bal,eenie Trartton ami
7 per 100, 1921,
100'50
barcelona Traction ena 1.1gd
7 per 100 Preferents,
10700

•

La DireccIA general del Deute 1 Clases
Pasivos avisa a aquesta Junta Sindical da
CoLleg l d'Afront s de Cand 1 Darse I do la
Poros 0010101 Comerç que ha posat en
circulad° els 04018 del Deute AmortitzaMe al 5 per 100, emIshil 23 de febrer
tasa, tiDe la numeraria acelere:
Serle A, m'ea. 260.969.
78.646,
"
II. "
60.560.
"
C, •
1 0.063.
12.718
E. "
"
y."
"

DENUNCIA PREVENTIVA
En virtud de del/únela presentada a la
Junta Sindical del Coiregl d'Ageuts de
Calle i Borsa I de la Bureo Oficial de CeMere de Bilbao pel $enyar Benet Leurfn
1 Alure per perdua de les aeelons de la
Companyla d'Alconots nilms. 5195, 088 6 I
87, 9904, 9952 al 62, queda privada provlsionalinent u negoclacki en eumpliment
1 als efectes de l'elide 559 del Melle de
Comerç.
De no retare confirmad() j udicial, que
aqueSta denüncla d'aire el-darmil/
Serme de nou dies.

DR$A nz 5:Zt17,11.1
Inlertor comptat, 7095
Amortltzele. 4 por 100, 01'10.
Idem e pee 100, 97'35.
Exterior, 87'05.
Rano. TEspenya, 51900.
de la Plata, 22600.
Idcm
Tetare, 910'00.
Nume r es preferents, 78'00•
bien orttlna r le5, 38'50.
Cedules1 9110.
Francs, 3930.
/llores, 2051.
:rifes yerren
Carv i s 9. Londres, 77835.
Bien •AMIca, 9810.
Mena Espanya, 259.
laem Manda. 05725
Idem Dal l a. 7030.
litem Nova York. 16935.
I 4 0111 Suecia, 441
.
Motu Suissa. 3127S
Iclem Norue ga, 308.
Ideo) Dinamarca, 31375.
Idrin lerri t n, 00750.
Praga. 4820.
Lees. 7785.
Pessetes, 250.
tE3PRE8 TANt-a
LIrcs, 7520.
D6lars, 1002.
3 S.
rraTICS
Mares, 80525.
Corones, 2250.
...-etserEs COdules argentines, 40 1/8.
Exterior, 75
Fraava, 7805,5.
Nova Volt, 46781.
ESParr3.3, 2098.
SuIssa, 2420.
Holanda, 11137.
Itälla, 8900.
Suecia. 1701.
PorlugaL 218.
Arier 01101. 1325.
atontevideo, 4250.
Xile, 3070.
Berilo, 105000.
Ceprollague, 24735.
Yokohama. 2081 , Melca, 8040.
tiarm • ca, 25155.

E o t.r.,:t? 1 TORP.A GERMAN3
Banquera

BITLLETS
3020 per 100.
Anglesos, 2915 pessetes,
Italians, 2050 per 100.
Belgues, 5 4 0 0 per 100.
SuisSOS, 11975 per 100.
FranCe005,

p orturiesos creo pessetes.

004 per 100,
austriaco 001 per 100.
Holandesas, 240 pssetes.
Suecia, 155 pesseles.
Noruega, 103 pesSetes.
Dinamarca, 105 pelarlo!.
Rumania, 525 per 100,
Estilos Lands, 033.
Canela, 610 pessetes.
Argenttns, 208 pesarles.
Uruguay,. 510 pessetes.
Chtleiis. 055 pessetes.
Prallen y s. 0 . 55 PesSeltest
Soliviaos, 155 pessetes.
Peruano. 2000 peosetes.
pueguayoß. 010 pemetes.
Jaj)0110503, 275 pesados.
Argellns, 3800 per 100,
Egipto, 20'75 pessetes.
Filipinas. 075 pessetes.
MIIIITYS,

Secció Marítima
Moviment maritim

Mercat de Llotja
raautia
PM'
70
74
63
ea

forea
?lene% •
Blanca extra
., •
Carrete
Superfina superior
carrera
Viraron' •rrtlika: .' Nord, le.
Aiacant, 3.
CEREALS
(Iran

" 61

59 1GO

Crome«

EE. UU. groe
Blat de more (Plata vell),
•
•
not
3000
Chela Extremadura,
"
rolo
Ord1
laves Pnr9
"
Valenela
Favons Marroca,
"
Jerez Dile
Vecea
de Sevilla
•

Terne
9025
34
34
96'

45'
48

44
47
58

Ver&

41

Escudete Sevilla
11111
Fotranger
Comarca
Serle
Titus
7015 amiesis preas 011 per 100 01103
per mereaderla sobre muro.
Garrora newra nora
55
"
Maisfera
SS
•
Por:usai
•
Reja
31
»
Ibiza
24311orca noveis
•
55 1/9
DESPULLES
Formes amueva 4
29
Segones
RJ
Terceres
93
Quartes
19
Preua per cato da 40 gx11104.
Rala
Menut.
47
Segortet
101/5
Sege)
15
Vair0119 &rebate: Alatent, 3 de elvada.
Nord, 4 Oral, 1 clvdcla.
Maya
Bomba FIeret,
114
"
núm. 12,
101
•

" 10.

Vaheen, entraba

Vapor eepanyol "Rey Jaime II"
de MahÓ, amb càrrega general i
27 passatgers. Amarrat moll de
Muralla. Consignatari, Companyla Trausrolegiterränia.
Vapor espanyol "Juliana", da
Nova York, amb càrrega general.
Amarra', moll de Sant Bertran,
Consignatari, Ignaci Vidlavecehia.
Vapor espanycah4Ampurias", de
Tarragona, amb vi. Antarrat
Consignatari, Freid'Espanya

las.
Vapor

espanyol "Cabo Tres
Forcas", de Santander i escales,
amb cä.rrega general i 10 passatgers. Amarrat moll da! Rebaja.
Consignatari, Ibarra i .Companyia.
Vapor alemany "Ingerborg", de
Newcastle, amb carbó. Amarrat
moll de Ponent N. Consignatari,
Embarg.

•

Vapor espanyol "Cabo San Sebasliän", gmb carr(ga general,
cap a Bilbao i escales.
Vapor espanyol "Navarra",
amb càrrega ganeral,.eap a Melilla i escales.
Vapor espanycl "Cristóbal SorjC
càrrega general, cap a
Pasages i escales.
Vapor espanyol "Ampurias",
amb cärrega general, cap a Ro-.
tes i escales.
Vapor espanyol "El Gobernador", amb càrrega genaral, cap a
Las Palmas i Santa Cruz de Tenerife,
Goleta espanyola "Comercio",
arnb cärrega general, cap a Sant

135

Berilloch O,
51
Selecto,
64
Estleat,
Vagoas arribes: Nord, 6 de blet.
Alacant, 12 Idem.
ItonneTta
Amonqunina.
e3

Vapor espanyol "Canosa', amb
el seu equip, cap a la mar.
Vapor espanyol "Santa Cristina", amb el seu equip, cap a la
mar,
Vaixells sortits

Coco palo,

Prat unces.
Manotea,
N:0.one.
Pinol Valencia

76
71 1.72
69

arrIntadu

IMMarrarra

tlik VES i PiIGME2T S, en
Encelen) tete elo eu0097 50115,1mino 1 noner prox,m.

Rambla del Ocntre, número O
Telefons 1230-1231 A
`amurrara

Mercat de Borges Blanques
Elat blanc, de 24 a 25.
Idein roig será, de 27 a 25.
Idem fd,in hurta, Jr 213 a 27.
Ordi, de 14 220 a 15.
Civada, de 1250 a 13.

Fesols, de 43 a 45.
Praia per pessetes la m'artera de 4

dobles.
l'atetes, de 2 a 4 pessetes ele 10 ojal.
los.

Garrufes, de 8 a 9 ola 40 quilos.
Ous, a 275 pessetes la dotzena.
OLIS D'OLIVES

Fruitat extra, de 31 a 32 ralo.
Fi, de 2850 a 20.
Correal, de 20 a 27.
Preus per pessetes el quartl. de 3'300
quilos.
OMS DOS PINYOLA

Groc, de 135 a 138 duren.
Verd, de 120 a
Preus per peesetes la erren de 115
quilos.

Lief

Aireas, 12400 per 100.
°ases, 12350 per 100.
4 t 2 duros, 12350 per 100.
1 duro, 193'50 per 100.
Isabel, 1 0750 per 100.
Francs, 12350 per 100.
Libres, 31'00 pessctes.
DOlars, 640 pessetes.

condensa ?a

Et ffiH

10 rer cent descompe

nres EL 28 DE FEBRE7:

Vapor espanyol "Ampurdenés"
en (last, cap a Tarragona.
Vapor espanyol "La France",
de irnasit, cap a Valencia.
Vapor espanyol "Tirso", amb
càrrega general, cap a Cartagena
i escales.
'Vapor espanyol Mar Blanco",
de trànsit, cap a Marsella.
Vapor angles "Calderón", amb
càrrega guteral, cap a Tarragona.
Vapor espanyol "'Mallorca",
amb càrrega ganeral, cap a Palma.
-

Pasta, de 19 a 23.
Faces, de 24 a 25.
Favons, de 23 a 24.

OR

Valzedis despeazats

Gaseta local
La brigada mób:1 de
>Miela ha te.
bat en un establiment del c

08sERVATOID MEVE0RoLoGIC DE LA
UNIVERIIIITAT DL SAPCELON•
Dia

orrer dcli.
ti na, 1 4 1, una máquina
d'escriure
Bros que havia estat estafada
a

14 de tener de 15 255.

Floren d'oser y eelle 7, 18, 18
Barómetro a mero 1 al nirell de la

mar, 7646; 763'5; 7633.
Termómetre sec, 0'6; 17'1; 130.
TermOmetre humit, 6'7; 11'7; 10'0.
Humitat (oenteairom Se *atarean), 63:
497 Cd.'
Direedó de/ vent, NNW.; calma; cal-

ma.

una altra maquina d'e striare, pkil,

d'un establiment de Manan
carrer de Santa Anna, 14.

El; posseidors d'aquestes
han estat posats a disposicid

. -

Velocitat del vent en metres per se-

5; 0; 0.
Estat del cel, quasi tapat.
Clame de m' yola stratus-canaulus; cirrus-stratua, atratus-efunulus; eirrus-stratus, stratus-eamulus.
To p paretuns• •eremei a Nombra
Maxima, 172.
Mínima, 88.
Mínima erran de terra, 6'5.
Oseil.laciä termometrica, 8 4. Temperatura mitja, 13'0.
Precipitació amansa, des de les 7 hores
del din anterior a les 7 llores del dia
de la data, 00 milímetros.
Ilecorregut del vent en igual temps,
109 nuilúmetres.

PP.EUS DE switscrunic
Barcelona: Duce pessetes cada
mes. Catalunya, Espanya i Por-tugal, 750 pessetes tres mesos;
15 els sis idem; 30 un any.
Unió Postal: 25 pessetes tres
50 els sis; 90 un any.

1

LIQUMACIO
g

e abre an gina s
Altas xec t 7710

lestits rusos cas;e
extra

Pijai

Guante, l'eliges,

bARTl.J.JANO

Vi blanc, 085 an,p. lit.
Cellers ARMO & Pil&RISTANY

Ahir s'efectuà l'enterrament de l'exalcalde seyor Rnmul Bosch i
Acompanyaren el cada'ver fins al cementid molla dels que forro atriles i
conegtrts
Presidia el dol el reverend pare Rttpert, de Manresa. En representació de
l'Ajuntament hi anava el regidor senyor

Benítez

LA PROCESSO DE Ta DONA MORT

30 0i. lit InI

3'
Zuetsis

Grau luce:Mes

En la reunió de junta general ordinaria, cekbrada fa poc per Is Socictat MS-

tu a. de Sastres de Barcelona, La Confiança, s'aprová. la Ilemória de l'estat
de comptes i de la relació dels principalo aerirds presos per la Directiva l'any
passat.
Entre altres cgses, s'acordà convocar
oficialment un concurs de tall per al nou
mètode que editara l'esmentada Societat,

1013 5
20'25

frael.la

Ettics C:iot

mesos;

Cas - Gas

me,E, IA
YA,
I ffl,
PE

L.PM), 32 - -

A mitja nit d'ahir es cala foc a a
vagó ple de borra, cstacionat a les sis
de maniobres de la línia de.I Nool,
Ire els Carrers de Padilla i de Casó.
Dejos. El bombers apagaren el foc d
cap d'una hora, havent quedat dEtrat
da bona part de la borra.

PARAiOnES

A nrc

Ferran, 14, casa

Uns urbans *van portar a la delega.,
ció de policia de l'Audiència, dos fr.
teas de pells negres xarolades. da
pes total de quinze quilos, les mallo
vid) estat trobades dins Tuna escala i
carrer de Santa Arma, 37.
Segorts sembla, un minyó va sOuis•
nur les pells a la dita escala 3 In ftr.,

ignorant-se qui és el dit minyó i dai
procedeix aquell genere.

1113

Ahir, a leg Oree de la tarda, eortl de
reggleeia d Sant Felip Neri la proensil
que aaualmrut orgtuitza la (.3angregació

P2r cuba g asta' GAS

de la Bona llort.
Cota cada aus., le procese e2 anä a la be-

Fer CaiefiCei psteu GAS
Per
gastes GS
Procediments moderns desconeguts fins ara a Espanya. Aparells cosumint un
30 per 100 menys que els
slmllars

LA LLIGA ESPIRITUAL

MONTAÑA
vi negre O"; 5 amp. 111te

Cellers ARMO & 111ARI8Te

Camisas retara piqué 850
Ci1113. es seta N'elle 15'

LA PUBLICITAT

Noves religioses

Sants - Sant raustr, marfil.;
Sant Decorúa, bisbe, 1 Santa Geórgia, verge.
Quaranta beres. - Parräquia de Sant
'tiquet del Port., de lea ru j o del mati a
les sis de la lerda.

del

Observacions pa rt icular!, boira.

Leopold

elite de la Merce. En tornar a I'mglesia

jat.

gen,

CP1P11.

de Saat Felip Neri s'In njunta el aenyor
bishe guau l process4 passà per davant
del seu pelan.

j,44

Balanyà, que riu al cartee de

número 5o, entresol.
A una Casa del carrer Nou de
Francesa, la mateiza brig-ada hl',

Pastilles Lame Pral!

Per ioWtria gestee GAS

L'aplcc escolar de la .S,scietat
Ciéncies Naturals de Parcelara, GIS
Muntavryenc, efectuara diumenge, dia
una visita a /a Central Telefkica

bana del carrer d'Avinyó.
Demä, a les set de la tarda, en el el
local social (Princesa,

14, primer, 1.1

Lluís Visa donara una rocíenla
paratória di la dita visita.

ge

RESTAURANT ROYAL
Salb de Te
cada dia te clansaat de 5 a 2/11
8 i dinar a l'americana de 9a

Visiten l'exposició
Gas Aphaciones

virtut de renovaci6 de eirrees de
In Jauta Directiva de la Liga Espiritual
de Neutra Dona de Montserrat ha quedat constituida per En leonci Soler i
Marrh, president; En Jaume Figueres,
tresorer; En Josep Vilardaga, secretad
En Huta Serrallonga, vice-socretari, i En
Xavier Tusell, Uds Maarot, En hlufs

Plaça Santa Arma, 17

Bonet i N'Isidre Puig Banda, vocals.
aova Junta, presidida pel Conailiari reverend doctor Llobern, oferf els seus respecten al senyor bisbe de In diócesi i en
unió del reverend doctor Correres i de di-

L'aplec escolar de la Societat de Cita
cies Naturals de Barcelona, Club Idun
tanyenc, verificar 3 die/menea, dia 18, una
visita a la Central Tekfónica Urbana
del carrer d'Arinyó.

versos membres de la Junta sortint coligué el passat diumenge a 815intserrat, a
visitar a la Ver,„t e i saludar el pare
niat.

dijous, dia 15, a les set de La
tarda, al seu estatge social (Princesa, ut,
primer), don Lluís Vivas donará una conferencia preparatória de dita visita.

Cal advertir als reclutes del Mi
del preent ateos que disT.abte rinda
ala el dia abans de Ilur sorteig , 1011
el termini perqtsé puguin aceihre

J. Salittle3 Roset, e il t

BARCELONA

beneficis que atorga el capítol XX
la vigent 11ei de reclutament.

AV111,

1472
sa nrrri
11 .61U P e lal, 11
Tel.

A

Segons canvi de notes entre eh do
Esrats, a partir del primer del correa
no precisa el requisit del visat en di
passaports per a n-aslladar-se a He>
da els súbdita espanyols, ni Per vIlt
dan els holandesos..

LOMMINIM11•••,••n•nn*n•
1.101.1,

EJ TOTES ELS ARTICLES
CE LA CASA, com vaixe-

JOIES VILAI`COV Ualli
-

lles, porcellana, cristallsMes, jocs de cafä, tò i alumini; coberts d'alpaca, objectes per a presents, stc.
CRISTALLERIA M. ESTEVA

SOLUCIO DEL PROBLEMA

dels TRANSPORTS amb els
CAMIONS A VAPOR "ROBEY" d 5¡6 i 10 T.
Consum minim- Escasez s rep,Irelcions

RAN1CLA CATALUNYA, 85.

S'ha otert trn concurs per Iso'ffil

places de metges de banys. tirante er
Ire les vacants els seguents esubb
Men1S

Cardí,, Caldcs de E G :11. (-112C1

d'Estrach, La Garriga, La Pt.* i
na-Roqueta.

CAC1US

fgT
1

SOLER i TORRA O MANS

!

A NIQUERS

Acaba

RAM A DELS ESTUDIS, 13, i BONSUCCES, 1

via

X ACOLATES
COAIZONS

ffinaugurarse ala Gran'

número 611, ai coslat de1 Id

isiBlimuungag
VALORS - CUPONS - GIRS - CAN VI

Galeries Layetanes, el 11 c0.11 r a5;n
ntfic eslabliment de raersditat
oonegudissim fabricant
d'Oplie-; 1111 Joan Roca.

Negociem tots els cupons

Xacólyita G3rciff-Reus

venciment primer febrer
'Latee

;

Ralga X. Radiografia instantània visceral;

BREMON estereosetspica. Radioterapia. Bruch, 40, de a6

516 T. recorrent 500 Km. per setmana

ECPNOMITZA 16.000 PTE. ANUALS

.41133Z1Z2G2GEBIlligtallfflusj

Vic: wrindrie.t. Ronda Universitat 14
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Restablert de la dolença que lila tr,.
tingiit a casa durant bastan t ice^
tornat a ic, seres taitlues
nostre company

ea

la rrerasa

Hurga rla Julia_
Ei vinent diesabte, dia 37, les I/
de la nit, riada lloc a l'Asno'
perdoné% tuta atszheió de iriebit"
ciirrec de la notable cob
ni".

3

LA' PUBLICITAT

Dijous, 15 de febrar de 1323
gesee

SOBRE L'ART RELIGIOS Tarragona, atrac- El lector diu...
ció de forasters
a 'ara que tant se parla d'art
tdrgic serä bo de rependre el
comentari del 'libre d'En Matiribi enDis "Nouvelles Thaories",
.sabretot en lo. seva segona part,
qual, oom anunciävem en un
anterior artiele, estä dedicada a
religiös modern.
Ningú sernblarä més autoritzat
'ene En 51. Denis per a definir
l'art religiös, tota \regada que
s'ea passat la vida defensant-lo,
erercitant-lo i fins ensenyant-lo
de practicar en una "Ecole d'Art
Sacre", fuadada per ell i GDesvalliéree. N'obstanta.
n Al camama aquest art
liegons Danis. havia d'esser
airnhelistm després no; el Simbolisme o Sintetisme eslava ple
d'errors, encara que en affineipi
estigm,s bé. Més endavant aquest
ter»! i dacorativista principi
birebolista entra en conflicte amb
lestetin objectiva i sana de
Sant Tomäs„ que Fautor de les
"Nouvelies Theories" també vol
defensar; alesluires en Denis
aura del pas ateb la mes adorable explicacid: "...Pero si teta
mena d'art digne de tal nom he
e de simbolista. ja que la misaiö de tole llei d'art es la da significar quelcom!... El Sinibelisme el Ileeguange natural de
Vart"...! FI altre lloe el teoritiador corrhat l'art retigias "massa harminia7 i aenlietnir, janse/lista", tot ele.eant l'art passional i teatral dels Dernini. dels
Ceypel. lamba, ben expliellement,
dels Gaudí, dels Sera ele., 1 la
pintura religMea que sien "decorateve et A(Iiriante". En fi, entre vaguetals, tautologies, safis-

es Manifestl, opörtd petser de
fer-se aquesta pregunta: Pot
l'art religiös Murar-se al desvari
de les escotes d'avantemarda a
pretext de renovellament, i aeäs
no li eonVindria millor d'esperar
i d'evolucionar mes lentament
(Entre aquesta odiada "harmania
freda" de les escotes aeademigires?
Les realitzarions de PEscola
d'Art sagrat d'En Denis i En DesVallieres ens fan preferir Pacademisme mes fred que hi pugui haver, el janseniame mes &aula
()verbeck, Ingres i Ilurs deixebles
han produit obnes fredes i harinaniqueS, manees els uns, beIlissimes els Mires; logres, Hipe
polyte Flandrin, Ghasseriata Puvis, eón helles realitzacions que
ens fan remarcar la impero niencia d'aeoblar harmonia i fredor
com si fossin vicis etamplementaris; ene) sense enmplar que 4CS

pintures mes (redes deis antics
"nazarena" emaixen moit millar
en la &Toreen; de resgla 'je' que
no .pas les truculencies, lanteigs
i earrincloneries de les ja noinhroaes Esco"es maderniesimes
d'Art. Sagrat estnbtertes a Franea
i Inra de n'anea.
El més prohable, perh, its que
no calgui recórrer a l'avantguardisme ni refligaar-se, en l'iteademisme per a l'evitar Pata religiós. El nostre trmps PO pas
tot harbaritzna ni la vida moderna da del Jet meryspreahle. S'ha
malparlat massa de les imatges
ernmottlades de pasta d'ensaimada. dels edifiels de chneet armaa
com si aquestes materies siguessin per si mateixes ziondició certa
fracäs artístie, sense Unir en
compla que les minen; obres
poden ésser reallIzades en el materia! mes bu/un. Sella beseantat
la vida moderna, els vcstits moderns, els costtizas d'ara .1,13111 inruedes pesque no s'im Ungut el
eontempladoe per a
cop d'un
estimar tot aixa tan clavadameet
jrnat_
COM el millar del nade.

Mes, garhunns, peticiona de printipa contraeiceions i pnraleg,ismes. En Maurici Denis proscrin
de Part relii:nas el realisme, prenent per reaeisme Fart dels
La conclusi3 és,
nalmaiment. una nanea de cc:mea:si& resultat necessari freqüent de les tesis d'aquest calepintor-definidor.
geria, la iconografia que peor:0r' Na ohFlant, hPn garhellat el
(-dona la vida moderna, pot ésser
Denis,
d'En
del
darrer
!libre
text
aplicada efierternent al temple
perciben
una
ornbra
de
,ennSV justa
elevada, que eoine sempre que sigui laca Sell ida, per
elusio
feetament expressada; la perfee,
cideix rimb la de Mn. Manuel el3
d'ésser un.a de les condiTuns en la confer2:,neia negida
eax jg d'octubre al careal de cierne primordials per a la donoraeló del temido. Amb temes de
Sant Llec: Per art zristiä
atra Trena. fotes la vela moderna l'Aibert Deenard
d'Antendre,
les fnrnnei weleraie d'art. i „_ ha pi:Val la decoraeiö de l'hospital de Dercle i altres pintures rere depén pas de la bon- digioses, r,ue si 1,é un mernent fova
o de 2a pietad personal
istbondat
"` ren descoesideades per causa
T'artista, sind del seu taleat. En
de les falses leerles triornfants,
Denis diu en una de les seres di- avut cite ritidestra- eissenyerr
vers,s conclusioris que, assent a
Pauta esdevenen pintares exemeo n Iq per Miquelangel: que Whi plars per a la-gent que almas que
ba preu amb qué la pintura sigui altra cosa es gent sensilde.
bene. per a que devingui religioLes leonina
paides han esm'edema leoriteador
sas i
cee f,"2.,k: eiee in,ehee ei„e no l tat causa de la colifusiö pollaesperas,
i
causa líamehl ha las rat e-aPellaaiment re- ' da als
dista delquesta confusie fou la
bajas..
idea higentilsta. Sha dit savint,
Perie derrera el 1-:eira, ve l'aramb raa, que l'artista ha de
tista i, cense encomanar-se
sentir-se eavaill, de la naturaDel ni al deable, ens realitea
lesa ineenu ruin un infant. Ana,
selles! art relieels que cll els que vol dir senlir-se contempleEells iP.ierhles exbdmixen al Saestat adló .Part er:stiä i al Sala de Tardar der desintereseet,
n1¿'s al ama de la lletra. i en conce natas. un any earrera I nace,
d'avui dia
el .1mil no és altra en9a que In re_ seqUeneta
esforot grotestainent a fabril„
car-se una idealitat del segle IX,
renales de la ieouortrafia
mae. diles e„
non_ o be una mentalitati, de salvatge,
ea ,1„!
geetze halliticeirint del primili- de boig o be de degenerat (davisnie /rodeen i, Mayal d'alguna daisnie), alhora que, d'Una umestulta encara, sla
Denis. sense ni un.tra- nera
L'era
ves nte da de sensibilent plestica. Lacia:del a executar amo les
Es eert ee, si ;laxe eslä en des- rnans de Pintarla o lié de Phorne
acerd amh l'art de dehO amb prehistarie. Dones lié, caldrä deageall ;motel decorativisme tra- terminar-ho d'una vegada:
primitiu mes perfecle, el mes ente:d. en canvi eslä travord arnh
l'Angélie, del
Plefantilisme, tan de moda. que, eisador, Part
Giotto, dels miniaturistes
ereeira mas sersibli mentida, el
deis eseullers greco-bacta.,•• ':a.ler coordina sense iretrians, deis egipcia, dels primineeer-eo de la manera sentinld:
es na fe•Cler• ro feteias i teatral a tius flamenca, etc., etc., es un
art gairebe al marge de la plasee le- e ere,. i feed; per aixe. per
here a a Paeadernia, erre deean- tieital; es un art. Asile inferior, insuficient, esguerrat, des- "a "re oni cal naif, sintele,
oriental, de la mateixa manera
eral". Aquest "a rni"
i "Ineit". drama le mida que la millar música d'En 111,a diseursiu d'En Mau-

d'una vegada, de nanedes i les ubres del pri- .tanclor de l'art religiús
era, salament a les seiaes rens menys cons;aenent-nos a aquesta
i justa que coineide Mn. Trens. hanssar que, en Precie.
al, ara parlar d'art.
en lot cas.
art eete ines subieren i mes rastglf que l'nrt profä per la. deserientació decatlent dele temps
moderns. tota vegada que. essent

Part prefä i raid religiös fills
d'aria mateixa aetivilat artística.
religiós estä molt Inés condieinnat, més limilat, que Par!
prefä.
Des d'uns quartnta anvs eme,
i per causes múltiples, l'art modern ee depaupera i fiarle/raza.

,

Els magres exila que dr tant en
tant registren les realitzneinns
de teories illegitimes no sön sind
exila pasastgers i de earbeter
ettra-plAstic. L'art modem va
aeartant-se del veritnble concepte de eo pläst in, potser per eón8eqüencia d'un allunyament paralle! de la sensibilitat. Aixt.
dones, lampee Cer3 encara líen el
Parlar de "renovellarmint" de
l'art religiös, sime d'anhel
e7revifament" de l'art ro general.

merare aqueat revifameat no

Strauss, lot i el eme indiscutible encía, és igualment un
art e:de-u-musical, ineufieient,
eeguerrat, desurienlat, és submúsica. I anal) és demostrable i

puntualitzable definitivarnent.
En Pedal mitjana, el bon art
primitiu-sols el de bona qualitat-encainva, en les esglesies,
i encara avui hi va bé, primera/11(ml perque no ntli havia d'altre; segonament perque el seu
descriptivisme quasi literari
feia veritablement l'unció de
dels pobres", deis analfabeta; tercerament, perqué almenys és de bona qualilat primitivista. Avui, ni als analfabeta els convindria aquell
ealivisnee. per alzar es pogues
donar el mirado d'un artista
sincerament ingenu (si arias val
el pleonasme) el seta ad seria inferior al de Delacroix, al d'Ingres,
al dels nostres Merendé, Llimona,
etcétera, perque aquests estan
millor armats per endinsar-se
plästicament en l'objecte, que es
rúnica cosa que cal a l'artista
modem, segons eonveni täcit
totes lea persones que hi finquen, les avantguardistes i les
refrenadores: endinsar-se, no
pas aturar-se a la porta de la
contemplaciö artistica cona feren ele primitius, tan encisadors
pera d'altres uunts de vista no-.
p teten:ice.
Sacs

.
Al capttol XVII de la "Crónica"
del Rei Taume el Gonqueridor,
aquell que parla del seu retorn
de Mallorca, hi ha un passatge
que, parlant de Tarragona, en al
qual port "que es platja" desembarca, es refereix a una "fglefia qui es denant lo port la, qual
feu larquebifbe Nesparech, e ha
nom fent Miguel."...
Dones 'be; segons disposiciö
de l'Excm. Ajuntament d'agües
ciutat, que presiden l'alcalde
de 11. O. senyor Mullerat, i sota
la direcció de l'arquitecte municipal senyor Pujol, hom esté peocedint mitjaneant la dinamita 1
altres aveeeos de la civilitzaciö
a la demolició d'aquesta esglesia de la qual ens parla l'ah, rei.
Es cosa ja vella el fet que la
incultura del poble sigui la causa de la destrucciö i perdua deja

nostres joiells histärice, de nostres riqueses arqueolergiques;
precisament lenim d'ala& exernples ben palpables en l'incendi
que destruí el monestir Polaca, i sense anar tan lluny, en
les rediles i copa de tallara. que
han fet malbe els rostres de mollea figures dels minora retaules
del museu diocesä. No seria cosa nova que les corporacions
d'aquella bella ciutat miressin
ninb indiferencia la destrucciö
dels moninnents hialbrics;
gustí Mario Gibert, en el seo
llibre "Temples pagans de la
Tarragona rornaea", referint-se
a l'enderroc de la porta ibéricaromana oel caree'. Je Pertella,
número 2, ja diu que se'ns enrageix la cara de ve,rgonya en
pensar que els enearregats
vetllar per servar,la, no sabessin
aturar tan incivil enderrocament". Pera el que ja As intolerable és que les mateixes autorifas col.laborin a la destrucció

e

la riostra riquesa artistica.
Un die en treure les runes (fina
grup de cases de la part alta

per aixecar en tal lloo
per a 31ercat, apareix un mur roirlä de mes (Fua nietre de gruix
per cinc o sis d'aleada. Crea el
culte Ilegidor que abandona
la idea del Mercal per deixar el
mur roniä al mig de la plaea,
embellint, si converja, el seu voltant ala el discret, jardt i areb
el dole brollador? No, no; eis
nobles carreta romana
forte/
abatuts i trencals a cops de mall,
i (luan pregunta, a Ene(juanete Oirector el ',miau d'aquell erina, sembla que respongué que "el municipi necessilava "inalxaca" per adobar eis
carrers!"
Per& senibla talment que la
dissort perseguia resglésia de
que parlavena S'a:vaya al bell
inig de le; ruinee de l'anadealre rond cona un triunt f de nos_
tea eeligee eobre el paganieme,

vergonyat-de la inatei
xa manera que la Catedral de
Lieeela, lee cunverliila en caserna, l'esgl,Sia "del Miracle" fou
eenverlida en presidil... i aquella
murs daurals avesats a la dolea pau del cani resso-

naren amb la carie() obscena i el
renco del penal!
Vingué una rectificacid oficial; desaparegué el presidi i
queda aquella eunstrucció abandonada; Faigua eameneä d'entollar-se a la banda Nord de
Pesglesia, o sigui a la de la fapila; la humitat perjudica els
fonaments, Pesgleeta amenare
ruina.; hum deniane. una restannació... la conservaciti... queu

menys la nuineraeiö de les peees
de la l'imana- un jora aparegiré la Diezma soterrada! iteslaven entre les mines la fine.stra
i les martes, s'aguantaven encara el creuer i el M'ahora.. aquel!
cimbori liom pudia esperaimar encara una restauració...
lls segur que l'Excm. Ajuntament de Tarragona torna a necessitar "inatxaca"!!
Si a la noslra mie estes, farlem
que en els llucs un havien estal enclavats els juietls arqueebegies que desapareixen, hi fas
plantada una läpida. amb els
noma deis qui han intervingut
en la destrucció. Alai les generacions que vindran pudrien malea. la menú:ir:a llar!
Jean Gcls I Goler
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CONFERENCIA

fa n M a r tí

[sim

regidor do la ciulat, a
l'Ateneu Autonomista del
Districte III
Gaaador, 4, pl, (Plaaa de S. Just)
"EL NACIONALISME I ELS PARTITS POLITICS A L'AJUNTAMENT DE BARCELONA,'
Avul, dlious, a les 10 del vespre

II0111ENA'TG ES
Be. Director:
Caldria organitzar un fervId i popular
homenatge (donat el °ostro tarsana no
vindrä d'un) en honor d'En Ruff l'elayo,
de Santander, per tal com n'es mereixeden a bastrenent amb manifestaelú cene
tant del seu amor pelo Sets i les coses
de la t'ostra Patria.
Si en mig d'brtis i rancenles dczeolla
sovint la neu eaiquest heme generös adeetont-nos mete de simpatie, just 68 que
se'l correspaugui d'una Impera afuctuosa.
¿Di haura alguna entimt o corporadó
faci factiale riquesta molesta iniciativa?
Daniel Foros
Sr. Direeter de LA PUBLICITAT
Valdria lo pena que el nostre Ajantamole Gaguea una mica de cura amb la
netela de la Rambla. fin iloc de taut de
träfec com
i no es regía ami la constancia que requereix el träfec /regid'. que
ha_ Arad, proa feines es eseorabrat van
cop cada dia, i encara d'una manera m'Al
deficient. Qu'In ya asen aerovada a l'Ajuatarnect la pro/reside autoritzant.
brlment de la raga per a la construcelú
del Metropolita va eseer aprenda, si no
reconto maiainent, una esmena del senyor
3lassot que la neteja extraordinCria que
fos necesaria fer durant las obres anitia a eárree de l'empresa del Idetroopolitä.
Ara han remanga: les cines i escombren mensa que abano. ¿No bi batirla manera de pasar roluei a 11,1112at &bus, que
tanmateix dura maese?
PA, C. E.
PER lat DIONIFICACIO DE LA MUSICA NOSTR A Del
Sr. Director:
Un (lela principals detectes que patina
els catalans 6.9 la poca calima que sentina per les [lastres coses.
La la merrica es, sena dubte, on 69 pesa mes de relleu aqueet desafeete. Citaron
un cumple.
eminente,
Cataluuya
Tenim
entre els euals es destaca la figura dei
mestre Morera i n'izo" hauria de constituir un noble orgull per a tete els camelaras senibla com si mi eus en adonessim.
Quanta i quauls paisos canierteisen en
gldries nacional, personalitats.que no arriben ni (le boa tro; al nivel" arelstie del
'lastre Morera:,
App'sta manca d'intezes per la mesica
nostrada fu que m'entre al teatro L'yeti es
representen obres de tete generes i estoles-bones delentee---ustin oldidades
obres d'un valor tan posiliu i sebretet tren
postres coja aún: lernadrium, Bruoiselda,
Zitninsi filtres. Aprestes obres no
tibie nipresentar-les, pere, en canvi, tenor
cucara bou acullindent els Illguletos, les
Traviates i nitres earrinelunerles per reotiL
hauria d'esAlx5 es indigne. Aix'S
ser.
1 que no es diga; que es l'empresa linnirexpunsaMe d'aquosta injustificada postcrgaciö. Veritat es que ella 16 una bona
pan de culpa, 'ideó creiem une la majo!.
reponsabilitat la te el milla, I amb ell
erttlea inuelte en acceptar-ho, ea
compooar-Lo.
al ilustre esIlis o:tics n'asienta
to:Pe, els que mes patricia centr.bnIr ;
i (le
la cli;.itiLiscid de la uoetra
consei.r¡ent, pusarla al Ilue que per dret
pertoca. Ells stal tumbe els que miiloe
orientar ei peale,: tu repleet seolit. Perú soubla que triza que tau disertar/1cm aterOa nestra cela (espiritual 1
artistica uu els interesen ga:re. No es
cesa vosee:nada el veure un une: tausical rmoixar-se, a 1Liln del ole que Liosa/tres enes dolon, del pire que seeintegen ale
coneerts de tundea singúnica les olhes
d'autora catalana. Que negaltres saliera
nona,. un (affir se n'Ira preecupat: l'Alard, ei críele de El Diiurio. Perú (as tclna estéril tractant-se dun
Cal per part de tets-iniciats i gres peo
Llic-una majar Mentid pel que es fa
a casa. Esta be que acceptem tot el Lo
que ens viugui de fora, per6 oblidem
que abarra que tat i sobre tot havem (Vez,timar les nostris coses. Per la poderosa
re(' que eón postren.
Ja satieue perG, pie per assolir aixö
cal véneer primer:tu:cut un glos obstaele,
que degratitelanieut te arrele mult profundos: el particularismo, millar d:t, la
cal:dieta Enderroquen-la, dones.
Joaquiin Gcci.
TOT SON COST[31S
Sr. Director;
Al earrer Salmorela es un costum
estaldert pule n'ab:lees trangerims de
Paesar per la part conträr:a de l'andana
e he sigui Per la ¿reta, a vegades ¿celarbant ela que ;rugen de. Barcelona, veientse obligats a Laixar del mes de les persones, degut als desbarbe de tenles i cede
res deis bars existents al dit
Jo no demano pan que treguin les taules ni eadires dele bars, perd que es pu'iris modificar aqueet costee' posanuld
guardies nrbane pro obligressin
al. transeunte a seguir la nortua de
Lateur per reequerra i pujar per la drena.
Llorona Giben i Bola

DE I. ICIIDESA
Sr. Director:
En Xenius, a la conferencia que dona
a l'Atener:, Empordanes, Impura, uu doce:arene qu2 no li pertanyia.
Retreia el seuyar Ora, que pian en
era uu funcionare En Prat de 14 Mitra
li digne unes paraules, de la valor o impottäucia de les piale no ens 'laven d'ocupar, pene al que harem de Insta etar
inrorreceiú que suposa en nn ex-fur.elenari el recreare paraulia ditea por un etp
perior jedrquie.
cosen que mi
l'Administraeln hi
deuen ni poden escriureirs, i funcionar;
que les ba cedes o ha catee ennEraltat In:Inca al seu ¿cure repetint-les pribliearnent.
El geist d'En Xenius a la vonferemea
de l'Ateneo %pon/anee equival a exhibir
públicament document goetret de Earziä de la (»sabanea.
Edmon Bogo!

Crönica de Cul-

tura
SOCIETAT ECONOMICA BARCELONESA D'AMICS DEL PAIS
Atent el Comité de salut pública a la
comanda que li feren les eutitats barcelonines reunides per a posar remei a la
desmoralització que envileix el nostre peble i comprenent la seva vigoria, no vol
limitar la ama aceie a les funciono poli-

claques per niolt qae convingui desenrotllar-les de manera que pugui fer-se efectiva la responsabilitat de les faltes o delides contra la ciutadenia.
Sonse negligir ks possibilitate d'enfortiment i eficácia de les Juntes de milicia, vol de seguida' el Comite desenrodlar
una intensa pro/en-inda grefid, oral i
escriza. de convenciment i ile divulgacie,
portant erren la voluntat de posar rernei
a un niel que afebleix l'essencia mateixa
de la nostra vida.
Aquesta campanya pública per milla ele
la premsa i del mitin, del cartell públic
i de les fulleo volants o del llibre exigeix
unes reserves económiques que el Comité espera que no li seran regatejades.
No es traeta pan d'una nova organitnació burocreeice, sine, de una veritable tratada deis ciutadas hourats de
Barcelona, que segurament voldran ferse dignes una vegada més del tractament que la tradició els atorga.
E; amb aquesta confianza que l'Económica acceptare el concurs i l'aportació
de lote.
CONFERENCIA DEL DOCTOR A.
AGUILAR FELIU
Aeui, dijous, dia 15, a les sis dc la
tarde, el doctor A. Aguilar Feliu donad a l'Academia i Laboratori de CienCita Mediques de C,ataitniya, una conferencia sebee "Coneixements necesaris per
a Festudi de les arritmies. Funcions de
les restes embrieniries l'ara cardiaques;
id. dels nirvis extrínseca del cor. efitjans ear a restudi de les arritrnies; clansiricacie d'aquestes.

A LA CAIXA DE PENSIONS
Dcme, deous, die 15, versant sobre cl
tema "L'herencia", denad l'anunciada
conferencia el indge senyereta Estrella
Puig, al saló d'artes de la Caixa de l'ensietes (P.ilbao, 14, a les sin de la tarda.
L'assistencia es Iliure.
Tambe, organitzat per l'Escala d'Infermeres de la Germandat de Santa Madrona, denle, divendres, dia 16, comenzare el cureet de farmecia, sota la direcció de la senyoreta josepa Rita tetina
Ilec els dimarts i divendres, de quatre a
sis de la tarda, a la sala-betiqui del Casal per a Malalts, del cerrar de Rosselló, 167, organieine (la la Caiga de Pralsima.
L'assistencia es amb matricula.
ATENEU EMPORDANES
Denle, divendres, dia 16, a 1,s deu
vespre, tiudre Ilec la celebrazió de la
prine:ra de les anunciades conferéncies
del doctor Josep M. Roca sobre el terna
"La reina Sibila de Fertir.
Cena és ee ceneuetue Facte sere
• • •

dije.us, a dos quarts d'una de la
tarda, es reineran al Institut de Fisiologia els hiscrits i els que desitgin inscriure's al curset prectie. d'Ilistolegia normal i Patologia del sistema nerviós, a
duce del doctor Pius del Río Hartan,
del Leberateri d'Ilistepatelogia de la
Junta per a AmpliaciC d'Eetudie, de Madrid, per a acedar l'ordre i lhorari de
les illeons.
El curset durare tres setmancs, tenint
cfecte sessioas prictiques laberatori particular del doctor Llule
Avinye, le, pral.
Lempert de la matricula de seo
pessetes. Per a mes detalls, cal a:legar-se
a l'esmentat Insiitut o al doctur Lluis
GuDneTaela la justa anomenada del prolessor Del Rio Hartega, leam pot esperer
el mexim profit de les airees explicadotas demostracions de tecnica persunal.
ASSOOIAGIO BARCELONINA DE
MESTRES OFICIALS
Aquesta Associaeid, constituida per
gran nombre de ilustres entalans, plan
es eenveneeren que no palien eemiure
soeietäriainent amb eurnpaths
professi,'" (Peltres uacionalituts, ja que arribar:u fine a vuier privarloa dexpresar-se
ande el propi verb i mai volgueren formar part de la Federacin de Mentr,e de
Gatalunya, va feat la sena ala uurinalineat, treballant siempre a benefiei dele
ideals que justiiicaven la ticos fundarla.
Meetres Otkiale
Banolonina
ti la sert de coaptar ami, eles/reate coflojee-dura l'escola i del noi, n'ab mestres que han seguit, pas a pas i amb
lateres, Eaetuarlú sudetäria del marido,
ri oficial entalä, atruenas en agur,. quart
amad ha pogut celelaar
de aegle, i
i ve celebraut una tanda d'anee culturaln
ben Ileables.
Els darme han estat una conversa pie
exeursió tul/e:alee.
dagas:lea i
L'iniciador de la priruera fou En Lloren; Jou Alee.
L1 seu parlameut fou tot amare de
veritable ciencia pedagegica.
gileEnll:t‘,Znaerod;ösilta dee"lauvv‘'iNueautfuossr
u
bls'eade Elal co
lf'u'dZecaiöirea vGain'eUtaltençar exposunt
en Malos 1 findlitata de tal assemblea.
Tractä l'apartaelú Magieteri ofi.
dat bareelonl, feut remarcar aplasta pamelera : L'Associaciú Previneial ee Barcelona 110
ealat lnal ainlga de, la
derac13; ha lineen sempre un eseerit centrad, ja que fina els poca saya que hl
ha ristra adherida ha mugar rrertorbacid a
la seva vida, ocasionarle Uultes
mor ; en canvi, els 'm'enea harcelon;ne,
bedadament, han treballat .empre amb en.
ineiasine per la reiterada, i aquieta ha
3etat influenciada per l'actuad(' wattnutria de tala ulestren
s
El terreny abonat per celebrar atta
exit la vinent asamblea a Giren& i
teta eLe (mema pettanyente a la federa-

Crimica social
I.a delegació liga del ministeri de
Treball. Ccemerg i Intlisstria, enlanada
a Barcelona, iniciare els seus serveis
aird que es rebi la partida que figura
en els Pressupostos generals de l'Estat, amb la qual cobrirà les despeses
d'instaLlació, esperant-se que quedara
Ilesta la semana entran!.

VAGA RESOI.TA
Ha estat resolta la vaga declarada
per yo obrera de les brigadcs Miró i
Trepat.
Segons nota facilitada per la pollea, el Comite de vaga va convocar
als delegats deis referits obrera per a
cemun:car-los que el conflicte hatea estat resch favorablement, pel qual motia ee'la donaea de tornar al
treball a lotes les obres que té contractades aquella empresa.
Aquesta empresa, segons sembla, ha
accedit a la pende> presentada pele
otarers referent a la readmissió de robrer acomiadat, Salvador Recharte, a
la cencessió del jornal minim de 9 pespetes i augnant proporcional per als
(In geudeixen igual o mejor jornal.
ELS EMPLEATS RANBA I BORSA 1 LA COMISSIO MIXTA
Ha sortit cap a Madrid, cridada pel
Ministre del Treball, una representació de la Comissió Mixta del Comere
de Barcelona per tractar la miestier
del treball dels cmpleats de Banca i
Bcrsa.
La Comiesió es proposa examinar
amb el ministre, la reforma de l'herari de taremlnent deis establiments de
Comere.

ELS TEATRES
TEATRE CATALA ROMEA
Dissabte vinent, d'a 17, ti:1(1ra efeete
la quarta representació de les Vetllades
selectes de Teatre Nacional i Estranger que han organitzat les distingidee
darnes Isabel Llorada, baronessa de
Getell, Despujol de Ventosa, llonegel
de Cunill, Moraleda d'Ames, Parellada de Ferrer Gliell i Rusinyol de PiaEn aquesta sessió seran donados dures
traduccions franceses; una del f araúa
autor modern Erançois de Cure', "La
Forastera", traduida per En Cedes .21ap.1
devila, i Fatua es l'obra ea un acta de
Velacr "Per a no esser vetee", traduida per En Pous i Pagés. Aquesta
Vil:jata és denada petició d'algene
se/ayer-3 abonats a aquestes sessiens, cls
quals desitgen admirar les darrerea
er,aeicns de la casa parisencs Jconne
Lansin, la qual encarcela, genidg
ment de les tolettes de les senyores
que biterpretaran les dues obres esmentades.
NOU
Per difieultats sorgides a 'lancera hora en el muntatge de la complicadissiola maquineria que es nece.saiia per a
la presentació da la Compair,ia del Beelet sobre gel, l'Empeesa del Matra
Nou ha disposat que el debut, el nual
havia de tenir Ilee anee tineui emeete
aquesta tarda, a les cinc.
Tent a les funciona d'avui cern a les
dels dies successius, Comeauvia de
Ballet sobre gel, de la qua/ e lireel
part La Charlotte i KfeCkOW, Cli
patituires mes famosos del miet, presentad al Miblic el T'ab seleaa i notale del seu esplenclid repertere
PRINCIPAL PALACE
Tamal:ex, el dia 17, 'Estable eue
ve, aquest teatre tornará a regenere
les funcions arab la revista "C:i-teri",
formada pels quadros de mes exit daquesta revieta i els millors de rateerier revista "Zig-Zag".
1 n111n11.

ciä tenen el deure de euLlaborar-hi per.
que aeseleili relleu que ti correepea.
Ligue. que la compesaran els delegats
de partit i da delegara de provincia, que
s'ene:irreg.:trata de la defenaa deis interesaos previnciais; dele delegate de re7,16, que sien ele que hauran de portar-hi
un vaire de catalanitat.
Digue despees qui portará la represeulacia del wagieteri barateen' i parle dete
concursos utte pudra aportar-hl leassueiaci6 Bareelendua de :Gestases Oficiale. Recordä la sitaaciú d:fícil en que es Beben
ele seas componente per poztair esser federrita fent remarcar la neceas:lb-A d'una
modificarla en el reglanient de la l'isleta-.
cid per tal d'aeousreguir que aquella situació deeaparegui.
Feu una apollogia de l'ideari
rentitat cabdal,
imul, ultra preocupur-se
dala intereses. del Magisteri de Catalunlva
en general, ha tinque sempro eaire
propi catalanesc, primer juetificatiu de la
»era exieteneia.
Proposä el uemenament d'una Comissi3
pnipulscre; exposa la conveniencia d'una,
oampanyq de j'Apagan:1a a la l'reurea
pmfessional i pulieren, i acabe Prolmalint
dua prime per dialogar: era precedente
encoratjadora de In leederacid i Mialelares per • eeedevenidor.
LA DARIthellA 111eLINIO GENEILIL
En reuneeee dissabte pesdat el Consell
Dirceeiu d'aqueeta As,ociaci6, va prendlli
els acerds rsegUeuts: Acceptar la diluir>
gin dei cärrec de vocal proseutaida per
Na Anna Rubiös hionjonell.
Regrociar pablicament a la rasa Canslo i Nuldola, de Sant Estere Sesrovlres per rexquisit acolliment que dspendä ala anda de l'entitat ananlii a vi.
sitar les inetaLlacious ea ea fabrica ei
sanumny.
Celebrar une ensemble!' genera! extraorilMäria a l'estalas aocial, Princega, 14,
primer, primera, die:saleta vineut, vira 17,
a des quarte de ala del vespre, per tractor i nsoldre el. ussumpten ~mas: Ponencia sobre excurelons eseolars, propo•
sicions al prealdent de la Federaeid per
Giportar-la a la Nacional, aasemblea
rona, mutualitat, uomenament
secal
primer.
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TELEGRAMES

AGENCIA HA VAS
AGENCIA RADIO

LA QUESTIO D'ORIENT

LES REGIONS OCUPADES

Mr. Bonar Law als Comun>,i Lord 'Curzon a la • Cambra
dels Lords exposeitiapósiii d'Anglaterra
Un conflicte entre el Govern alemany 1 el Reichsbank :: Els greus incidents de Glseenkirchen :: La ciutat multada ' :: Detenció dels banquers
Londres, 14.—A la Cambra dels Comuns tontestant cl primer ministre,
Mr. Sonar Law als senyors Ramsay
Macdonald i Asquit, posa de maniiest
la sensible millora experimentada per
la Gran Bretanya respecte a la seca
situació económica.
Anuncia la publicació d'un Llibre
Blau referent a les negociacions amb
els turcs i afirma la voluntat d'Anglatersa d'evitar la guerra.
Tractant de la qüestió de la Ruhr
din que la neccssitat de concedir una
moratória a Alemanya fou recomenda unànimement, peró que Frenen desitjava obtenir durant la mateixa igualo
pagaments a la qual cosa els perits anglesos no accedien filas després de futir
l'esmentada moratória.
Recorda els termes en que estava conceban el projecte angles, el qual
ve ja l'existencia d'un Consell interaliat
i neutral que los l'encarregat de dictar
la reforma política i financiera a realinear a Alemanya, i preveia així maten fadopció de sancions eventuals.
Afegeix que M. Poincare no va admenee el projecte britànic exigint que es
prenguessin prendes i garanties u la
Ruhr, a la qual cosa es negà Anglaterra, no perquè li repugnes excede
presi6 sobre Alemmaya, sinó per tèmer
que les exngencies que se l'impasessin
fossin superiors a la sera capacitat.
M. Poincaré, segueix dient ala Bonar
Last, subordinava igualment la reducció del deute alemany a la reglamentació deis deutes interaliats.
El projm:te angees—diu el primer
ministre—no modificava en res el Trae.
tat de Versalles i afegeix que la raó
enes poderosa per negar-:a• a eelrnetre
pla antes fou la que i.,ranaa scntia
temors per a la seva seguretat i arribara a acordar-se fi xar en dos mil mi¡mis i mig de lliures esterlines la quan.
tia total del deute alemany, tota ve- I
gada que aleshores podria Alemanya
pagar abans d'un termini de vint anys,
trobant-se peaer d'aquesta manua nr",s
poderosa que abans de la guerra.
Torna a insistir en que França exigia el pagament durant el temps de la
moratória. a Inés a ales dc l'ocupac:ó
de la Ruhr, afegint que va tenir ocasió d'observar a París que cap Govern
hauria pogut obtenir la ccillianea de la
Cambra francesa si Shagnès ncgat
acatar les exigencies del senyor Pan>
puix les sumes reclamades a Alemanya eren necessàries per aconsegu'r
equilibri del pressupost francès i ti :s
els franc.os temien per la srgure:at
de la patria llar, si Alemanya era preti
¡orna per negar el pagament.
Perno sempre ésser un sincer arnic
França í continuo pensant que en
qüestió de la Ruhr no cal veure cap
.estatio d'alarma, per ara; peró ja que
• yrança s'ha cninpromes a seguir aquest
eamí, esta obligada a seguir-lo fine, el

k

tina].
•
Afegeix que les tropes angleses
impació encara són a Rhenania, si be

nora si pudran permanèixer molt de
tenlos allí, per tal com bé Alemanya o
França poden fer impossible
patnteMment a fesmentat territori.
• La retirada—diu—seria un mal, per.
qué podría marcar el fi de l'Entesa.
Malgrat aixó, l'orador no admet com
a próxima aquesta contingencia i afegeix
Es possible que dintre d'alguns meses sigui dcnable considerar com a pospible aquesta retirada i aleshores caldria procedir a la mateixa; per6 aix6
no és, ni mnIt rnenys, el cas actual.
Termina assegurant que eli continua
esperant i crea que arribará un moment
en el qual la Gran Bretanya podra intervenir amb utilitat.—Havas.
DECLAnACIONS DE LORD

CURZON
Londres. 11.—Parliint lord Corzo,/ a la
'Zambra dels Lonas respecte de les nema
ciacions de Lausana ha lamentat cite

els turca tahagin negat a darrera la • ra a
Signar el trat- t at presentan pela abata.
Espera que el Govern d'Angora no fricará en donar-se cumple del seu error i
sigilará el traetat.
Abordant la «Mafia de la Ruhr,
ro lord Corzos que Franca es troLa 'la vast de dificultan enormes i clavase la
dificil tasca d'establir lin nos eraanisme. Tem l'orador que l'operació, que en
principi no era abra enea que un iranímest econeinie, legitim inateir, arabi per convertir-se en un moriment no:Irle d'un ubast considerable.
Aetualment, tija, assistim o una penen
de resistencia entre tata dos ailversaris.
La Gran BretanD1 es negà a assoeiapre
a aguara operació perquè pensava que
no donaria un resultat liii i que si l'operada continuara fino a un lima P e rlino, el reeeltat podria da-ser desastrús
per a grupa rufa importanta que França
Alemanya.
. Acaba lord Curaos declarrint pie no
pot parlar-se actualment d'una inediacia.
Italia bu ha intentat iii, sesee èxit, Par6
13 probable que si tal proposició ea reno, ves, Alemanya destacarla l'evacuada
•previa de la Ruhr I que Franca rs ne' tand a a &zis amare au olatiugues

facci0.

ds

París, 14. — Els pariädics fan
Observar que les declaracions do
Bonar Law, encara que inspirades en sentiments de la mes profunda cordialitat, denoten que el
primer ministre no alta donat
encara cumple totalment Qxacte
de la situacid creada a Frenpa
per l'actitud dels Governs del
Reich, des del moment en què es
signa la pan.
Rl "Petit Parisien" diu que Donar Law tem que la victòria de
França sobre la resistencia actual del Reich precipiti la catástrofe financiera d'Allemanya.
A ata?) — afegeix l'esmentat
periòdic — pot contestar Franca
dient que únicament d'Anglaterna depenia que aquesta resistencia acabes, posant-se al costal de França.
Si ella alemanys es mostren tan
recalcitrants — diu en terminar
"Le Petit Parisien" — es parque
confien obtenir profit de la neutralitat de la Gran Bretanya.
DI "Petit Parisien" insisteix en
que la divergencia de criteris de
Parts i Londres és el principal
motiu, sine l'Orne, de la resiatencia al-manya.
El "Journali" diu que veu amb
gran estranyesa que certes personalitals politiquea que coneixen França i àdhuc sea sincera
emites de la mateixa, ignurin fins
aquest punt la psicalogia del poMe francas.
Aquest fet afegeix Pasmenlat. diari — es tant mes notable
quant que, segons pot fàcilment
enervar-se ropinló pública ang : esa dia per dia es mostra itlé8
i ine:s solivaria amb el nostre eviten'.
Fa abservar després que els senyors Maeduriald i Asquith, un
censurar França per l'oeupació
de la conca de la Ituhr, no presen cap sulue.ü al prolderna.
El "Gaulois", coro motts. altrea
periòdic, assenyala l'error comes per llenar Lze.v, guau retreu
a Franca persegMr dos objeetius
contradictoria. Ssguns ell, P'ratiÇa desitja que AL:mitaya pagui i
per altra part teilt que es faci
massa fui' per pagar.
— diu cl perlódic — de
precisarnent Cii contras: de lo que
hi I;a: el que Fauna teas es que
Alemanya arrhi a fer- se massa
furia p., r negar-se a pagar, ineumplint alai d'una iisuttiue,il s:steneTtlica i definii.iva el Tímelat de
pau del qual, com és sabut, rett e pa tan prompte coa] el s gil:t.
Iltavas.
UN CONFLICTE Eit3TRE EL COvE.R3 1 EL REV:rriSBANK :: Di-

MITEIXEN ELS EiinEcTocs DEL

caur,

DE

L'irin.Ern

Berlín, ti. — En diversos eereles traquesta capital circu l la el
rumor que lana:id empresa pel
Baile de l'Impsri arrib el fi de miflorar la totitzacid del mat e ha
original un connliele entre el Govern de l'Imperi j els directora
Id l Reichsbank.
Com da sabut, el GOVOrti duernana al susdit estalaiment de crèdit que llancas al mereat trascents miliosn de mares or amb
l'indicitt objecte, havent declarat
els directora senyors Havenstein
i Slavenap que aquesta operació
solament servirla per aventurar
amse cap utilitat els darrers reeursos dell llano de l'Impera arribant, eom es diu, a presentar la
seva dimissió.
Malgrat ala?), el Govern ha
mantientut la seva petició.— Rayas.

NOUS DETeLLS DE L'INCIDENT
DE GELSENKIRCHEN
Parfs, 14. — 1-leus aquí nous
detalls le l'incident ocorregut a
Gelsentirchen.
Un caporal de pollcia alemany
detinguri un entornó/id en el qual
anaven dos gendarmes francesos, pretextant per a la detenció
que el cotxe no portava Ilums, 1
de mes a mes, dient a gratis crits
que anaven a matar tots els ocupants.
Aleshores, i davant d'aquestes
amenaces, els gendarmes desarmaren el caporal de i
fracturen de detenir-lo i emportar-se'l en l'autornóbil, pera hi
intervingueren sis policies alemanys, demanant l'alliberació del
referit caporal.
Els gendarmes franceses accediren, donant la sa ya arma al repetit caporal do policia alernany,
però aquest, que semblava embriagat, colpejä amb la culata del
revólver un dels gendarmes francesas.
L'agredit contestà disparant
ferint d'importäncia al caporal,
entaulant-se immediatament una

huila durant la qual es canvia a
ren mes de cinquanta treta.
Els gendarmes franceses, que
estaven mal protegits darrera de
l'automebil, resultaren terna,
l'uti en un brea i l'altre en al fetg, havent de refugiar-se a l'edifiel d'un banc.
A conseqüència d'aquest incident, han estat detinguts com a
responsables el burgmestre, que
es el cap de la policia i els agents
i el veinat ha estat ntultat arnb
cent milions de mares, que bau.
ran d'ésser pagats avul.— Hayas,
PENA DE MORT CONTRA ELS
CULPABLES?
Dusseldorf, 14. — Els policiet
alemanys detinguts pels successos de Gelsenkirchen compareixeran aviat davant del consell de
guerra.
Es probable que armest d:cti
pena de mort enittra els .acusata.
hayas.

U. MUNICIPI NO VOL PAGAN
LA MULTA
Berlín, 14.—Segons l'Ag,encia
Wolf, la municipalitat de 'Gelsankinchen sha negat rodonament a pagar la multa de cent
milions de marea que li fou imposada pela recents successos.
—Hayas.

IVETENCIO DELS PRINCIPALS
BANQUERS DE GliLSERKiiiCtIEN
París, la—Comuniquen de
Gelsenkirchen al "'Matin" que a
conseqüència d'haver-se
el municipi a pagar la multa que
li ha estat imposada per l'autori'at francesa, aquesta ha ortianat la detenció dels principals
banquers de !a eitilat.—Ilavas.

LO2C,ANITZAC'0 FIlleANCIEra
DE L'0.1UPACIO
París, eap de !a al:ssia d'organització financiera de
la eneea de la Ruta', senyor
turnat al SUU 110C
de Dusseldorf.
Abans dc manar declara que
s'abtindrien millors rendimeats
eslrenyent el curda dianer de la
periferia i vigilant ii,s enrolameat els dipasits.
fa'imposara d'ofici la varilla
de ninfa:at sobre ui earbú, a
aquella que a • i n aa ilegat fina ara
a efectuar lea declaeacions re-

franco-belgues, els alemanys
continuen cometent actes de sabotalge. A la regid d'Essen han
estat pertorvades lee comunicacions telefòniques i telegrafiques. Eta xefers s'han negat a
transportar els enginyers de la
missia Costa. Pels voltants d'Essen sisan declarat en vaga els
empleats tècnics d'una mina, per
protestar contra l'expulsió del
seu director.
A Recklinghausen els comerciants i els amos d'hotels comeneen de reprendre el comen
amb els francesos.—Radio.

EXPULSIONS
Dussoldorf, 14.—Han estat expulseta el burgmestre i el cap de
pelleja de Vohwinkel per desobeir
les autoritats d'ocuptició.-1-1avas.

ELS SENSE FEINA ALEMANYS
S'OFEREIXEN
Dusseltiorf, 1 4.—Continuen els
oferiments dels obrers sense feina a les autoritats docupació
per ocupar-se en els ferrocarrils
i en les mines—Hayas.

ELS OBRERS ALEMANYS PROTETEN DE LA VAGA FERROVIARIA

Dusseldorf, 14. — Entre els
obrers d'aquesta regid regna viu
desig d'acabar l'actual estat de
coses, puix la vaga ferroviaria
redueix a l'atur toreéis nombrosos obrera, els quals no cobren
Hura jornals per eonsiderar- se'ls
vaguistea voluntaris.
Els obrera celebren nombroses reunions, adoptant -se mociona perquè s'arribi a un acord
anib França. ‚Ins que les conveniències capnatistea solament
poden conduir-los a un carver,3
sense sortida.—Havaa.
LE?, CAMPATVES DEL PRESI-

DENT

-r1fa, president de la República aiemanya, sen,or Ebert, Li visitat les
pobincivos de Carlsrube, Mannheim i

Daruisnpit, celebrant detingudes converses una, les mes importants personalitats
representatives de do mines.
En un dixurs prottuumat a Manulisim
deelnra que la Ilita que ha estat icaposada
a Alamanya, inalarat nota la bona
tuntat de que lat denat pr,ves .creará
una voluntat unäoOne en pro de la neva
canea i dirmeada esies iure a tota mena de
sacrificio— liaras.

CL CANCELLER CUWO A
LA SUM2TITUC:0 en LA MONEEA
11rUbse1.10,, 1 . i.—EI president
del COlitieil, M.t rlyttl' Thettinta soes
lira aquusla larda cap a Paris,
out denla confereocial . b. amb M.
Poineare i eis ministres franeesos.
Probablement en aquestes
conferencies es deuidiran les
mesures per substituir la moneda alemansa per uta ultra moneda. Els estudia es traben molt
atIrlantats i t2 assegura que aviat
podrá. quedar iniplalitutia. la ref orma.—Itad tu.
UNA PROTECTA DZL G2VErn!
ALEFAANY SOBRE LCS NOVES

SANCIONS
Berlín, Goyern alemany ha trames al Govern francès una nota protestant contra
la prohibició d'exportar a l'Alemanya no ocupada productes
InelaLlargica i nianufauturala do
les regions rhenanes.
Declara la nota: "La justificació d'aquesta nova sandia es
tan sois un pretexte que no necesada éser refulat. Es la c
fessió franca que les autoritats
d'ocupació no han aconseguit
portar a bon terme Pacte injast
que van cometre en ocupar la
Ituhr, malgrat de les mesures de
violencia preses fins ara. , PI
eontrari, les susdites potencies
continuen cometent noves injustícies.
"La primera temptativa de requisa de calló i la prohibició
d'exportar-lo de la Ruhr no dona
els resultats esperats, per la
qual cosa les potencies d'ocupacid no retrocedeixen davant una
mesura que no respon do cap
manera a l'objecte del Govern
francäs, que es el d'assegurar els
lliuraments a tftol de reparacions.
"Aquesta mesura no te mes
objecte que la destrucció de la
vida económica d'Alemanya. El
Govern alemany esta segur que
les autoriatts d'ocupació, amb
aquestes noves mesures de violencia, no arribaran a fer cedir
la població deis paises ocupats."
—Radio.
Dusseldorf, 14.—Per oonteslar Ala pro4esjiyi_e_nALA _a_a_arglça

Iteran, 14.—Ei caueviler Cano surtirá
cap a Munich a ültims de seninana Per
retornar la viaita Cl (lu yera haaer.—Rad.o.

L'EXPOFITAC I e DFL CARGO CE
LA r.uND
Dusseldorf, 14.—Ahir sortiren cap a
Frasea set vagons de carbó, un per a
Bélgica, tres per a Holanda i 6o per a

Es reben gran nombre de comandes de
colla:dele' que emanen especialment dels
ferroviaris alemanys.
Du' . de \Ventea sortiren vuit vagons
de cazbó, un cap a Bélgica i cls set restants cap a França, casera un d'arle (es
set de carbó de nie.
Els empleets del Centre telefónic shan
declaran en vaga.—Ilavas.

DUES NOVES OCUPACIONS
Du,seldurf, rd.—Les tr.qs s belgues
han ocupat les poblacions d'Ernmech i
Wessel.

ELS EFECTEC DEL ELOQUEIG
resueats clel bloqueig
comencen a fer-se sentir ja en diveraos
Ilucs de l'Alemanya no ocupada.—Havas.
SUSPENSA° D'un DIARI
Dusseldorf, pa—Les autoritats franceses han suspes per guiare dies la publicació del periedic Gureta Rhc g ana i de
Wesbilia, que es publica a Essen, per
causa de la seva agressivitat contra les
tropes d'ocupaci6 i lea falsea i exageradas informacions sobre els esdeveniments de la Ruhr.—Ilavas.

AMERICA DIU QUE FRANCA
PROCEDEIX EN JUSTICIA
Puils Tinas li telvgrafia el
sea corresponsal de Washington d'en

que es indiscutible que la enusa de Frasea Ita realitzat duraut els darrera 15 die,
notables progresasL'enhiló dominant tis que .1Iemanyn
el que mereix. Per altra part, es trolsen

convencida els americana ene l'A:emanYa
responeable ha de pagar.
Analitzant a América l'archa empresa
per Franca o la Ruhr, juntainent amb
canses que l'han motivat, l'urania general rainalina obertament a justifi car tal
Recita sentint plena eonfiilaca en la juaMala amb qué proceden Franca, Mal
com en les felices conseqaéneies que
aquesta politice ha de reportar.
En aquests moments ens está perillas
clar—ategeir resmentat corresponsal—
que Aletea/va uo tindrä l'ajut tuoral_ui

Els turcs- proposen arreglar l'irle j
dent d'Esmirna per_ via diplomat
Els aliats aceepten : Se celebrar t una
nova Conferència a Constantinoble
Parta, 14.—Fas declara avui que no ron
pr6plament un nItimturn la nota Ilinrada mis raps den venal; aliara perquè
nbandonessin el port d'Esmirna en un
termini tres dies. La nota confirman'

la prohibieba de permaneixer a Esmirna,
pena admetent que la queatiei fos musita Per la via diplomática. Una comunicacle, análoga es teu a Angora al coronel Mollizna per6 el to, menys conciliador, reflectia la nerviositat q ue reina a
lea esteres governamentals de la Gran
Anaremblea turca.
El conseller de la delegad* turca que
representa a Parte el Gorern d'Angora
(Su :d'ir una gestió al ministeri
(ere estrangers, que no aembia hagi de
facilitar lea converses diplomàtiques. Per
una part comunica que l'Estat Major
tute considerará cona un acte inamist6s

la reconida de mines prop d'ieesmirna, i
per altra que ei Govern tare considera
que l'armistici de Moudrois, en el qual es
fonamenten ele aliats per justificar la
prp sncia de Hura vaixelLs, está anul.lat

pel conveni de Mudánia.
Aquest versta turca ne pot, naturalment, Coser admesa pels Governs alisto.
Es creu que les converses diplainatique,
respecte daumesta qüestió duraran encara aria quanta dies.—Radio.
• ••
Paris, 14.—Eis Governs anglas i francés han acceptat la proposicia turca que
sigui resalta per la via diplomàtica la
qúesti6 dels vaixells aliats fondejrns al
port d'Esmirna. La inuferéncia sobre
nqnest post se celebrará a Constantinohle 1 hi sera invitada Itália.—Radie.

Londres, r4.—Segons l'Erening Siam'
dort, les relacions entre lord Curzon i
alguns dels seus col.legues són tirants.
En lloc de rebre al seu retorn de Lausana les seres aprovacions sense reserves, el ministre d'Afers Estrangcrs fou
objecte de censures, a les quals replica
per haver fet masses concessions als
turcs.—Redio.

material que donava per deseomptats
quas es llancì, a la puntica de resisten-

da. Daga no podrá, dunes--aeaba dant
—censurar a Franca si no abandma el
canal emprai film a taller arribat si capdaiount de la seca ti.sva. A nosaltres, per
la riostra part, nimia uo podrá desviarnos de la uustra missi0 a la qual lis rein de Icuar cap, perseverant, un:ateostaut, vigotosament.-11avas.

ES REALITZA EL TRAFIC
A1ERCADERIES A L'ALEMANYA
NO CUPADA
Berlín, Le—Comuniquen de Ludwigskafen a l'Agencia Wolf que el tràfic de
mercaderies ha cessat a les !Mies Nerieu
i carreteres que cundueixeu a l'Alemanya no ocupada.
De Magúncia diuen que s'Ira reprès
en part el träfic a la riera esquerra del
¡ala.
Les noticies de Carlsruhe diuen que
el tráfic de mercaderies procedents del
Palatina', esta. iaterrnmpada.—Radio.

EBERT A DARMSTADT
Berlín, 14.—E1 presiden-a de la República alemanya, senyor Ebert, ha arribat a Darmstadt, un ha pronunciat un
discurs dicnt que l'imperialisme francés
intenta ara separar l'Alernanya del Nord
de l'Alemanya del Sur sota el ridícul pretexte dels incompliments d'Alemanya.—
Radio.
L'ACCIO CONTRA LES COMIS.
SIONS FRANCESES
Dusseldurf, 14.—L'arno de l'Hotel (l'Es
sen, oit s'hustatja la missió Coste, anuncia que a causa de la seva expulsió no
pagarla les despeses d'electricitat i ha
jeta tallar el corrent, &ásala l'hotel a les
fosques.
La missió Coste ha anunciat de seguida que estava disposada a pagar les
despeses d'illuminació.
Per al cas que aquesta seguretat no
fos suficient, un oficial avisâ a la fabrica d'electricitat d'Essen que si la missió no tenía Ilum a la tot les autoritats
franceses dcixarien a les fosques a Iota
la ciutat—Radio.
HOLANDA 1 L'OCUPACIO
La 11...ya, 14.--La Cambra lia ratajat una petició d'interpeLlació al Govern presentada pel socialista Troelstra
respecte de l'ocupada de la Ruhr, per
no estar -Ini en joc, segons ha contestar el presidente els interessos holandesos.—Radio.
EL BOICOT AL FRAleCES
Munich, 14.—El ministre d'Instrucci6

pública ha dictat un decret substituint
per l'anales l'ensenyança del francés
cota a primera llengua viva.—Radio.
Dusseldorf, 14—Des de fa un mes
han estat suspesos mes de Ge periódica a la regid de la Ruhr. Aquestes
suspensions sial de quince dies o dicenSOS meses. Ila estat prohibida la venda
a la Ruhr de 211 periódics. Les expulsions des del principi de l'ocupació
s'eleven a 283.—Radio.
EL REPRESENTANT ANCLES A
LA C. D'E Fi.
París, 14—Comuniquen de Londres
al "Petit Parisien" que en resposta a
la qüestió plantejada per luIr, Ramsay
afacdenald, afr. Roncar L.aw ha declarat que Braclbury cantinuara en el seu
càrrec de representar.: d'Anglatetra a
la Comissió de Reparacious.-4avas.

Londres, r 4 — Corntmiquen al 7,40
des de Sofia que el senyor Turtama_
ministre de Finances de Bulg aria, sa
tat detingut per inculpar- se'l de icete
cions frauduientes.
No obstant, el corresponsal del
periddic creu poder afirmar que a eilt
tiu real de la dita &baldó es puna=
poiitic.—Havas.

MUSTAFA KERIAL 0W QUE LE4
MESURES PRESES PELS TUAcl
NO ESTAR RELACIONATS A
LA RUPTURA DE 1..A CONFE
IRENCIA
Esmirna, t4. —Mustafi Ramal ha
clara! que les mesuren preces pelt ttaa
respecte als vaixells ancorats a Ese
na no estan relacionades en cap
ra amb la ruptura de les negodeem
de Lausana.
Aquest acord havia estat pees a
el nies de desembre.—Radia

ELS TURCS MANTENER U
VA DECISIO DEL TANDAS%
DELS PORTS D'ESMIRNA 1 D'I
MIDT
Londres, I 4.—L'Agencia Re.
ter ha rebut de Constante:tul)
la següent noticia:
Un pertiaic d'Angora Ud/1C
que el Goy-ern ha aeordat tua
tenir la seva decisió refereta
tancament deis p grts d'Esmir
i d'Ismidt.
Les autoritats d'Andriaòpotj
han ordenat a tota els ancian
dones i nois residents a l'esmis
lada ciutat que l'abandonin
se demora, fonarnentant-se per
elle en qué en el cas de p
duir-se disturbis seria aquel
població de les primeres. solr
rien pedjudicis.—Hayas.

Brusselles,
Consdl
nistres s'ha ocupat de les decisipas
ses pels técnica franceses i betres
les darreres conferencies de Breas- elan
M'al se celebrara aquí una gran rrm
organitzada pel Comité de Ptditira
Mortal i la Unió Nacional de contara
en defensa dc la política franc0-10
a la Ruhr.—Radio.
LES SANCIONS NO PERJUDICA S
KAN ALS NEUTRALS
París, 14.—Tractan de la prohibí
d'exportar la preduczió de la Bebe
"Journal" recorda que el Goveru fiar
ces no vol de cap manera crear
cultats als súbdits de les potencies sea
trals que han efectuat demandes r
indústria de la regid ocupada. Aquestes demandes podran ceses:
en trànsit a través dAlemanya, FI
caldra, presentar la llicencia enrolo
nent d'exportació expedida per falca
d'Ems, constituida exclusivamcnt
agents francesos.—Havas.
EL CELEBRE INVENTOR EDI
SON, APROVA L'OCUPACIO
LA RUHR
Nova York, 4.—E1 cekgre :ave«
Edisson, interrogan per un redactar
Nene-York Herald respecte de ia ten
opinió sobre l'ocupació de la Unid'
francesos, ha manifestat que Frene,l'I'
ria de fer tot el possible per a teee
nar d'una cegada el sistema de Paj
restas internacionals, i que ca alsd
seitit no pot menys d'aprovar a-4w
ció de la Ruhr que representa
sistema —Radio.
PANIC A LA 154:P RSA ALEAN«
Berlin, 14.—Ell Banc de l'Imperi
Cuit llançant al mercal tma

ä

bastant ereseuda de divises estraaess
produint arub aisa un pànic bee-a514
ha tingut per Conseq¿inda una b-liu
sub a deu mil mares per real ea "I
valors i fina de clan-anta mil per cna
alguns.
En aleuns cerck•s financien: es 11'
cola que tes divises astran g rn s "1"4
a an t ets d ie per amical proeediiecat
Imane de l'Imperi mpresenren Vir
ta /intima de mares or.-11mits.
Berlin, 14.—Demá vena la prime
tic dels Runa del Tresor emesos acr
manya a compte de les reparacians;
tisana a Bèlgiea.
Una nota oficiesa diu que el
l'Iruperi ha traelladat al Base .r.lsOW
torra per tal de fe r efeetiu manar er
ciment, quaranta sis miliona d risies‘
en divises eatrangerta, pon; sea', die'
san per a nis6 de les seres weerres°
diviorut estrangeres o de eor cliIlea•11
—navas.

LA C. DE rEPARACONS
París, 1-1.—La Comiss a' de
Reparacions, en la sessió 4U' 15
celebrat avui, ha fixat el
grama dels Iliuraments de nit''
gen i Ilevor de patatas que
manya ha de fer bfectives per'
l'any de 1:123.
Tamicé s'ha ocupat de divcral
qüestions de detall, relaciono°
m'ab el repartiment del MI
austro-hougares entre els e5 t3'
nascuts a conseqüència del dO.
membrament do reementA,01?*

nljous, 15 de ?obrar de 1923
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CONFERENCIES
Ricard Sanz Andreu esteva des- carta del general Castro Girona
ó, i
habitada i tot seguit donaren lamentant la seva separaci
compte dial succés a llurs supe- licitant-lo per l'encert amb que
La qüestió del Marroc
havia actuat.
riora.
El senyar Las Heras tornarà
El tinent Sanz Andreu es trobava en presó preventiva, pro- aviat a la península.
El judici de la Prem- cessat per abandó de la posició
ABD-EL-KRIM REORGARRTZA
de Sammar durant els successos
LA 'Mima,
sa i l'Alt Comissari de julio!.
Melilla. —S'assegura que AbdAn ch el pretext de preparar
Els periòdics, amb rarIssimes
elements per a la seva defensa el-Krim es proposa reorganitzar
excepeions, acuiten malament ett
rebia freqüentment, visites de la harca i anda el dit objecte ha
nonlena rnent del senyor Silvela moros de Benibugafar, i es creu
demanat a les cabilas que li traper a l'Ailia Comisaria del Marque aquests l'ajudaren a la fu- metin contingents.
A les posicions avançades s'han
ra.
gicla.
El creuen equivocat perque el
També es creu que va fugir redoblat les precaucions per iitAsenyor Silvela mai ha revelat te- en fer-se de dia i que el tinent
pedir els atacs de les nartides de
pe' coneixements ni afició als asSanz sortt de la presó vestit de bandolera
sumptes del Marroc.
Anit paseada hostilitzaren Dar
moro i que prop de la barriada
Consideren que una vagada mes
del Poligon l'esperaven alguna Drius.
la
competencia
posposat
a
Sha
indigenes de Benibugafar, per
CONFERENCIA O'EX-CAPTIUS
la jerarquia i s'ha donat a l'Alta
internar-lo i amagar-lo a la caMelilla. — Tots els caps i ofiComissaria la categoria de mi- bila.
cials presonars d'Aydir es reunen
nistre.
es
din
que
és
probable
També
La Premsa de la nit reflecteix que disfressat aconseguf embar- a les onze del znatt, i han visitat
igual criteri que la dell mate, res- car en un vaixell estranger que el general Navarro, amb cli quall
htn conversat Ilarga estena.
pecte ad nomenament cta l'Alt Go- sortf cap a Oran.
reissari, insistint en que s'ha doAl mateix fort de Maria Cris- OBSEQU1 A EN LOPEZ FERRER
-nat preferencia a la categoria po- tina hi ha altres oficials procesEn Gullon, ex-governador civil de
lítica sobre la competencia del sats.
Madrid, ha obsequiat avui amb un esproblema del Marroc.
merme al secretad general de l'Alta
El succés és molt comentat.
"La Epoca" estima que aquest
El tinent Sanz Andreu coman- Comissaria, senyor López Ferrer.
nomenament significa dues co- dava la posició de Sammar i la
Entre els convidats figuraven els s eses: parlIongació ded periode pre- va lliurar als moros, els gneis nyors Sänchez Guerra, Matos Amézola
paratori de l'acció d'aquest Ga- el posaren en llibertat setmanes i Marfil.
veta! al Marroc conversió del després.
"LA CORRESPONDENCIA MILIrärrec d'A g t Comissari en càrrec
Els soldats que guarnien la
politic subjecte a tots els canvis posició aconseguiren arribar a TAN" PREDICA LA "GUERRA
SANTA'!
de polftica, amb tots els incon- Melilla, burlan!, la persecució
Tenients que representa la ines- dels moros, i referiren tals coses
"La Correspondencia Militar" putabilitat ministarial .
del tinent Sanz, que se suposa blica un article, en el qual diu que reEn Silvela — diu — ha viscut
que el Consell de guerra el con- tardar l'operació sobre Alhucemas es
del
Marproblemes
deis
un error econdmic i militar.
allunyat
demnarà a mart.
No estä de cenformitat amb co que
rar, sois altre estudi que el que
S'assegura que el linent Sanz
fa un home culte que figura en Andreu es troba a Uxda, on arri- defensen alguns colegues, de que l'oporprimera unja de la política. Tin- bä utilitzant un automòbil que tunitat del moment d'efectuar l'operadrä orientacions generals, linia l'esperava davant del fort.
ció ha de supeditar-se a les contingeninicial, pera no posseeix respeEl ministre de la Guerra, de cies de la nostra situació económica.
cialització. Ha d'adquirir-la i
De bell antuvi al Govern i a l'Alt
seguida que tingué al seu poder
xò exigeix un viatge detingut a
la commiicació oficial de la fu- Cotnissari incumbeix assenyalar plans i
la zona un coLaig d'informacions; gida del tlent Sanz, transmesa
dades per executar-lo; peró aquests
en una paraula, un transcurs pel coniandant general de Meli- plans no poden estar supeditats a un
d'altre mes, i són ja Hargs els lla, ordenä sense pèrdua de temps precepto económic, per diverses raons
que dura la interinitat.
essencialíssimes, entre elles porqué biquo sentrufs sumäria per depuDonat el talent i facultats d'En rar els fels.
ta finalitat millar no té més que una
s'especiaque
dubtem
no
Sileela.
raó d'esser: o és necessäria o no ha
Es (lene com a segur que l'ofilito: ui aviat en aquestas qües- cial escàpol arribä a la zona
es. Si no es precisa, ni avui ni mai i
tier.s, que arribarä a dominar- francesa.
si ho fos, quan més aviat millor, ja
que la situació del nostre Tresor no esfas i que será ura bon Mt ComisUN RELLEVAMENT
car'. Pera n'!s• un borne de partit,
tä en tal grau de ruina que no pugui
,I,a en el qual la situació poter iroutt a les desposes d'una milions
Segons noticies oficials, faciliu En Silvela s'apressa- litades aquesta tarda, ha estat
més; i si desgraciadament ho fos, haurä ,e danitir Es a dir: que hi un rellevat el cap del fort de Maria ria de cercar recursos, tota regada que
e.rrac més afectat pelo canvis
Cristina, de Melilla. d'on s'esca- per manca d'aquests no pot suspendre's
lifaació, un Hoc mas perquè enni retardar-se ço que és necessari.
u el tinent acusat d'haver lliurat
Arles combinacions Falls
Al palo ha de parlar-se-li arob
la posició de Sammar, i continua
ha
eist
impareial
e - es.
la instrucció de diligencies per teta ciaredat.
se
seet
disgusmaleix
aire i pel
Mentre no posem fi al probledepurar responsahilitats eolll
ma militar que hi ha al Rif; menconsecii,,äneia de dila fingida,
• probi ...rna del Marroc no (!s•
tre 'no anule a Alltueemes i loNOVES DE MELILLA
'u. hola, nirró nacional i roquegren-1 sostenir aquesta línea que
independent deis
MEL1LLA.—A l'hospital de la Crea es una penetració a fans i cons, ans. Fis dels secrete de l'ia- Reja s'ha celebrat una festa d'esbarjo
titueix un mal grad d'avanea1. dc França és aquast. Pa- en honor de Ies -dames infermeres, Ger- ment, perdent un focus rebel,
r_ liant una mol, de Gambetta, mane de la Caritat i cx-captius ma- una de dues: o pactem amb
.ter - se que la inestahilitat no
sense vénce'l miliartiale d'importació.
Hi han assistit l'esposa del general
tarment no pot fer-se un pacte
Losada i totes les clames infermeras.
que pusi a bon llue legitima inkED-EL-KRIfil I EL GEREFiAL
D'ESPANYA

NAVARRO
"A 11 C e pit.a. en Ilaeis d'un
er--alt iii aquest ressenyarnent
dtt
prcsentaeiú dels presoners
a Al l -el -Krim.
Si e ls havia obligat a posar-se
In telera i sien feiu destacar el
u- al Navarro.
.111avors
aparegut
rodejat d'un seguici, amb
a s i apariencies de Soldä, i
dirieint - se al general espanyol,
ir teetle:
t --jr ene un homo civilitzat i
cura vosaltres, i conec el
Ir ,' internacional i se les atrirae lue Une sobre vosaltres.
t, General: els el unen presoner.

' 1:u Na‘arro el va interrompre,
SIM
!-

u mento. Jo no son el teu
• , e r: jo be pactat la rondi Mit Arruit i he cregut
enla dels teus, que han
han

fanal, a totes les

,.en a canvi de la rendí, Iliurarnent de tots els
i facilitar l'evacuació
havia cornplert Ileials les condicions i es-. soldats indefensos, els
Hissinar i ens segresta-altres.
dones, els leus preso.

LA RECISSIO D'EN LOPEZ
FERRER

-gura que el senyor
• Ferrer, en vista que el nomeerire e nt d'Alt Comi.esari al Mar", s he fet de manera definiettelinuare ocupant el cäreie ele secretari general que Nen: a eie rein!.,
• MM rat l'anterior noticia, a
'la n e ra hora sla negat a tornar
En fripP Z Ferrer al Marros com
• 'ari tire l'Alt Cornissari.
, les nostres informa• S

,

.
ministre d'Estat ha de• u,at una relació dels destins

va gants en el rninisteri per a eleg ir el que estigu-i en relació ami)
des 'aptituts d'En López Ferrer.
, DE LA FUGIDA DEL TINENT
SANZ
M elilla.—Es coneixen detalls
-le la fugida del tinent Sanz An-

Oree,
Ans d'afile, a migdia, els sentinelles de fort de Maria Cristina
bo taren que la Mea ocupada pel
tläent de la pollea Mkgigená don

— Ha estat mort dun tret un canIhrer, a la carretera de Batel a Drius.
— Han estat detinguts 23 individus
que formaven una comparsa de Carnestoltes, per cantar coplas aleusius a
la natura accluí al Marrc,c.
El.. VIATCE D'EN DRI3 DEN

SAID
MÁLAGA —El moro Dris Ben Said,
després de romandre algunes hores a
una finca del senyor Echevarrieta, ha
marxat a Algeciras, on embarcará cap
a Ceuta, des de la qual població anirä a Tetuan.
Després de visitar el seu pare, aniria
a Madrid.
Interrogat Dris Ben Said sobre la
futura actitud de la cabila de 1 .tniurriegue; no ha volgut aventurar cap
declarad&
L'ALT connissmet EN FUNCIONS
El senyor Silvela ha estat, durant
gran part del mati davui, al scu des-

patx dcl ministeri de Marina.
Algunes persones que havien acudit
al ministeri per felicitar-lo per la seva
designació per a l'Alta Comissaria
Marroc, no han pogut veure'l perque,
segons manifestad() del seu secretari
particular, el ministre estaba treballant
i havia donat ordre de mo rcbre a ningú.
Poc després de migdia, el senyor
Silvela ha abandonat el ministeri, dirigint-se a efectuar algunes visites, entre
elles una al ministre de la Guerra, mil
el qual ha conferenciat extensament.
També s'ha entrevistat amb el preside...ir dt Consell.
En Silvela ha visitat a En Villanueva, iniciant amb aquest ame les conferencies que ha de celebrar aban d'anar
al Marroc i les que al.ludí aquest migdia el cap del Govern.
Per la tarda visitä el ministre de la
Guerra.
La seva conversa amb l'Alcalà Zamora, se celebra al Palau de Bonavista i ha durat mole Conmençà a un
quart de sis i acaba vora les set.
LES FORCES INDIGENES

coronel Las Heras ha fa!, avui tramesa al comandailt Claudia del comandament de les forces indfgenes.
Pareant amb els periodistes el
senyor Las Iteras ha dit que entenent podia prestar mes útils
serveis a la pàtria des d'altra cOrree, havia demanat vciluntäriae
'meist asee substitu id, a la qual
cosa havia accedit el ministre de
-la Guerra.
Ha afegit que a ¡Out una
Melilla. —

fill dcl general Navarro, visitant al

conste de Romanenes

teressos i el deeärum nacional,
o efectuem una °pereció sabre
Alhucemes.
Si no fem cap d'anibdues coses, del Marroe no podrem repatriar un sol soldat, puix no pot
deixar-se abandonada una línia
menaeada pels fusells i l'artilleria enemiga. I si el Govern no

es decideix a aquesta intervencid militar, no creiem que estratègicament nosaltres pogueln
seguir com estem, ja que s'ira
de rectificar la !filia per fortificar-la amb altres menys aran-

eades, sense passar la del Kert,
on estem segurs de possibles
contingäncies.
Nosaltres creiem, en fi, que
aixi la pau no pot venir mes que
amb un pacte amb el cap rebel,
res avantatjós per a nosaltres,
dones anirem allí sonso haverei
perdut poder i superbia.

DERIVACIONS DE LA FUGIDA
Se-dons senebla, en l'expedient
de la fugida del tinent Sanz existeixen derivacions de gran interés.

L'alludit tinent ha pogut escapar de l'acció del Govern espa-

rryol perquè s'In/ provist de documents que li foren proporcionats per un funcionari estranger.

Es troba en Sanz a Cada, i l'extradició en aquesta classe de delictes no s'ha concedit mai; el
Govern, empere, ha entaulat l'oportuna reclamacie.
EL COMUNICAT

"Zona oriental. — Ahir a la
tarda un dispar Ilunyä, procedent
de la part Nort de la carretera
entre Batel i Drins, fiad al cantiner Mufa Hernändez, que anava
en un camió en direcció a Drius,
essent la ferida menys greu.
S'ha verificat un conboi a les
posicions de Tuguntz, Axdir-Assus i Nador de Beniulixech, sause
novetat.
L'esquadreta de servei bornbardejä la guàrdia de Yeberl-Uddia i poblats de la venera. NO. i
Mehallatu, observant que l'antiga posició de Yeb,91-Uddia ha estat completament desmantelada,
destruint els avanpits.
Tambe bombardejä el zoco de
Telatza.
Zona occidental. — Sense novetat."
EL

FILL DEL GENERAL NAVARRO

Aquesta
._tarda

arribar, e Adralel

Li ha dit que el seu pare, en el captiveri, ignorase en absolut que se li
seguís procediment de procés pel Tri-

bunal Supdtn, ptralue la seva famlar
fi amagava en les !leerte i els calcinas
no li denaveneele .periódies que fejea

PREMSA ASSOCIADA
C ORRESPONSALS

°pialene que el Govern ha exposat en diyermes ocasione
He de rectiflear una noticia que donen
alguna t'inri!, que jo vaig proposar el
ven.vor Salvatella o el :mayor Chapaprie.
i te. Per e la cartera de Marica, ocupant
el senyor Reado la vacant que reme-

aLlusió al mateix procés.
Al general Navarro no se li ha fet
.cap notificació, pecó te ordenats els
seus papers, assegurant que les seves
declarado= ¡eran emocionants i va liaran el ates de l'actuació del Consell
Suprem de Guerra i Marina 1 die causaran gran serssaci6 quan el país les
conegui.
NOTES PALATINES

rebut
aquest watt cap audiencia.
A la tarda ha sortit, acompanyada de
la seva dama particular, i ha donat un
La reina donya Victória no ha

passeig per la Casa de Camp.
— Aquesta nit sortiran cap a Sevilla, en l'exprés, els infante Corles i
Llufsa.

APROF I TAMENT
La "Gaceta" publica una disposid6
de Foment atorgant a l'Ajuntament d'Oreja (Guipencen) la concessió per apeofitar un litre d'aigua per segon del manantial Arruaturri, per al proveiment
de la dita Tila.

EL PA DELS MADRILENYS
L'akalde de Madrid, en la conversa
amb els periodistes, s'ha referit norament a Easmunpte del pa.
Els flequers han celebrat una junta,
en la qual han acordat protestar contra el tancament de llora establiments;
per6 l'alcalre es proposa cont i nuar Is
campanya i clausurar tots els locals que
no reuneixin les deglutes condicions hihieniques.
També ha arribat a les meves oírles
—ha afegit l'alcalde—que els flequers
han adoptat una actitud que els pot
costar cara. Pretenen posar les obres
en front de l'Ajuntament i imposar
multes als flequers que venguin el pa
a 85 cèntims el quilo, conforme l'acord
municipal.
Ha acabat el senyor Ruiz Jiménez

dient que aixi que acabi la campanya
per a abaratir el pa, n'empendre una
altea per aconseguir l'abaratinierit de la
carn i la llet.
DE FUTBOL
Al camp del Madrid F. C. s'In jugat
aquesta tarda el segon partit de futbol
entre els equipe Reial Madrid i Ser.
vello. campió suis.
L'erwoutre ha estat presenciat per
nombrós públic.
Després de juga ,1,:s molt animades, en
les quals han estat ovacionats els doi
equipe, han vençut els madrilcays per
dos gols a un.
L'àrbitre molt imparcial.
No hi ha hagut incidents.
EL PRESIDENT DE L'INETITUT
DEL COMEN?' I INDUSTRIA
La "Gacela" del dia 13 publica
un Reial decret tiel ministeri del

Treball, nomenant president de
l'Institut del Corriere i Indústria
al senador vitalici En Basili Paraíso.
El nomenament de tal cärrea
porta aparellat el de la presideneta del Comité organitzador del I
Congrés Nacional del Comere Espanyol a Ultramnr.

ELS REFORMISTES
Aquesta tarda han anal a casa
de l'Alvarez mimbrosos amics
seus, per a preguntar-li sobre el
solt que publica un diari del matf, en el qual s'assegura que els
reformistes no faran qüestió tancada de la reforma del paràgraf
tercer de Partiele 11 de la Constitució, relatiu a la qüestió

Cona és legie, el solt produf les
naturals conseqüències, essent
disnitielfssim als circula política.
L'Alvarez l'ha desmentit rod o
-namet.El ixhafetnr
els sena intima el president de!
Consell.
Sembla que es tracta d'una inventiva.
EL QUE DIUEN ELS MINISTRES
El cap del Chu.,rn ha pasnat tu ei nia•
ti a la Presidenda, ou ha relea, entre
moho:, visiba§ de eandidats i comissiona,
la del Sindicas de Flequers, la qual ha
anat a queixar-se de la perareució de que
els fa objecte
Tambe l'han visitat, oeparadansent, el
marqués de Villalobar eis ministres
d'Fatat i Governueid.
En cebra els periodistes, el marqués
d'Alhuoemas eis ha parlat en els segnente
termes:
--Cota vaig anum iardox, ja han vist
que no hi llagué cap difimiltat en el Consell
Malgrat que n'atorgaren 1/13 vot de con
fiança per a la provista de l'Alta COMISYaria, vais negar- n'hi, indicant que la tuillor prova de consideració que polien do.
nar-me eLs mena eornpanys era que eraminessin la qflestiö de l'Alta Comisaria al
Marros., fixantsee finicament en el b6
blie I senae prejudicis d'amistzt, deltanant-lom, un a un, que exivestssin llur
'pialó, coto ahí he feren, resultent le
unaaimitat guaca consigna a la nota oficiara, perquS cregueren que el evnyor Sil
vela havia assistit a les deliberacions que
de dos mesue enqh desliguen' al Marros en
tots ele Consells, i esteva Perfectament
satura del problema i compenetrat de la
manera de pensar del Govern sobre la
Implantada del eruteetenat civil I de leo

DE CATALUNYA
VILANOVA 1 GELTRU
y

tes.
Ea dar ces aquest amle meu, cora el
¡enyor Gandea, del miel ha parlat tacs-

134 Digne diari, abel com d'altres persones
Sal partit demeeratic, serien efieaeos collaboradors mena al Gabinet, per6 em cal
dir que del mea penteament sabre la pro
vivió de la cartera de Marina, i que se
n'ha d'encarregar su heme civil, no mune
o je mateix, no n'he dit una sola pamela
a alngt1 ni tenla per que traetarme al
Consell de ministres, perquè la facultat
de propoaar les persones que han d'exereir les carteres So exclusiva del president
del Consell, per sotmetre.les al Ilei, el
sitial Si qui llinrement amnesia els mieles
tres, a tenor de la Conetitnei6.
Ida afegit que el senyor Sitvela
ra avui i en die* successius el senyor Villeatteve, \ ser , vebre ¡lea seres iraprea¡ion&
També conferenciare extensament ami)
els ministres de Pernera 1 Guerra, i amb
el Prealdent.
Crea el marqués d'Albas-v=1s que el
senyor Silvela podrä marrar al Merme
•ig primera dies de la setmana entrant.
Ha anuneiat el President que divendres
o di.eoabte se celebrarh Coneell de ministres.
Assistirà a la reunió l'Alt Comissari.
— El ministre de la Governaci6 &ha
limitas a manifestar, per mitjä del soissecretari, que no ba ocorregut a Sevilla
succés d'importancia que mereixés eapiicada de la censura militar, cota alga
periódica denuncien.
— Avui han visitat el ministre d'Estat, entre altres pensonalitats, l'encarrega t de Negocie de Finlandia i els ministres e Portugal i Urugnal. Tumbé ha
visitnt al senyor Alba el cerote d*Ovio,
el qual ha acompanyat una comissió de
la pe/nació de Lbs% que ha demanat que
es conoedeixi una recompensa honorífica
a un espanyol filantrOpie que va construir
una escota a aquella localitat
— El ministre de Foment ha celebrat una extensa cenferència amb al geremador i l'alcalde de Madrid, ocupantsie de l'aseumpte del pa.
La Junta Central de Proveiments estudia utui ponéacia per ocupar-se del mateix assumpte.
Es reunirä divendrs.
Conforme aeabi la junta i s'arribi a un
acord, passarä a ocupar-se dels artielea
de primera ueeessitat.
— Aquest metí ha visitat el senyor
Salvatella usa comissió sie mestree com.
positors, formada pelo senyors Arb6e, Vises i Vila, seldieitant del ministre Eeoeapeatament de la subscripció del monument a Albéniz.
— En visita d'acomiadament, per haver de marrar a Sevilla, ha estat al f ui'
niterl de la Guerra, n nruplimentant el
ministre, el eapitä general d'Andalusia,
infant En Caries.

L'actitud auticatalana de l'alcalde : La nostra llengua i la
nostra bandera ultratjades
Els regidors nacionalistes
acorden retirar.se de l'Ajur.—
tament
Diumenge passat, en el ball de beneficenaia que cada any donen en comal bates les Societats i Centres de la vila, en
lee palie el veredicto del jurat cucarregat de premiar les disfresses, es produi un fort aldarull, degut a que amb
tut i que els programes i anuncis de la
festa s'havien redactat en catalä, la persorra encarregada de Ilegir la llista deis
premia va ier-ho en espanyol, prescindint de l'antic costura de fer-ho ea la
riostra 'lengua.
La majoria dels concurrents protestà
sorollosament d'aquesta irritant arbitrarietat. En vista de l'enèrgica protesta del
públic, l'alcalde, senyor Joan Pujol, re-

NARTINEZ

ANIDO CERCA
COI-LOCACIO
Segons cemuniquen de Vigo,

EN

on es troba el general Martfnez
del Consell de
ministres, en ocasió no Iltutyana, contest.a.nt a una 'Letra en la
qual En Martínez Anido li caposava el seu desig de sortir de la
situació de disponible, l'autorasay a afectuosament que indiques
el destí que seria mes del seta
gust.
A aquesta Iletra contestä En
Vertfnez Anido ami) altra en la

Anido, el president

qual es deia que la seva úni ea aspiració era tornar a Barcelona
arel) qualsevol cärrec militar.
Sembla que hi hagueren difieultats per a complaure'l i es

pensà en nomenar-lo governador
militar de La Coruña que aviet
vagarä.
LA COI:118Si° MIXTA DEL

COMERÇ
Cridat pel ministre del Treball
ha arribat avui a Madrid una representació de la Comissió mixta
del Comerç, de Barcelona, per a
tractar del malestar que, segons
el Sindical l'Hure d'empleats
Banca i Borsa, hi ha entre els
seus elements i exat»inar l'assumpte referent el tancament
dels comerflos.
REQUISA D'UN VAIXELL
rebut una ordre del Govern porque resti a la seva disposició et
vapor Romeu, que estava disposat per a
marxar a Canàries.
Aquest vaixell, de construcció recen:,
loa requisat arran de la desteta i transportä prop de 2o.00o soldats i gran
quantitat de bestiar.
El segueix manara el que és el ser:
capita d'ençä del seu bateig, don Silvestre Sensat.

LA QUESTIO ELECTORAL DE
CATALUNYA PREOCUPA AL
GOVERN
Preocupen molt al Govern dues Miesnimia de caretcr electoral: una es rete.
reix a l'actitud que deu ademar amb les
forces monàrquiques i l'altra amb els reeionalistes.
Fins ara han estat agreujats els regionalistes d'Arenys de Mar i Castelltersol amb els nomenaments diacaldes de
Rej a' ordre.
Es diu que encara en altres districtes es nomenanut també alcaldes de Reial
ordre.
Aquest assumpte serä objecte de deliberació en un próxim Coase.11 de ininiatt e.e,

publicó, despees de donar unes explicado= que no convenceren a ningú, d'una

revolada prengué la llista de mans del que
intentava llegir, i tot malcarat la Ilegi
en catalä, tal com era de l'el que es fes.
Aquest determini de l'akalde disgusti
extraordinariament a uns miaus senyera
de la U. M. N., ei 3 quals vociferant, intentaren d'oposar-se a la voluntat dels
concurrents, ben clarament manifestada.
L'endemà, quan tothorn creia acabab
l'incident, alguns socis de les entitats nacionalistes Centre Catalä i Almogàvers, assistiren al segun ball beneirc,
tambo tradicional, i es trobaren arnb que
el senyor alcalde, sotmetcnt-se dócilment a les exigències de determinats
elements i per complatrre als de la nefasta U. M. N., que capitaneja l'ex-diputat provincial amb els vots de la Lliga, senyor Pan Alegre, havia prohibe que
ninge, huís al trau la cinta catalana, que
els socis de les esmentades entitats portasen cona a distintiu.
Aquesta absurda i antipatriótica prohi-.
lució produi la indignació que es de supiesen, tant més quant aquest alcalde republicà, ajudat pels municipals, obliga.
va a sortir del local als que es resistien
a obeir tan ofensiva i arbitrària dispoDavant de la violencia que es cometia, arribant a arrencar del pit dalguns socis la cinta barrada, els socis del
Centre i dels Almogávers, es retiraren
del local, improvisant un ball al seu estatge, malgrat les ridicules amenaces do
l'alcalde.
llirnarts al migdia a l'hora de sortir
les campanees de les Societats per a fer
ti cerca-viles de costum, en arribar a la
plaça les comparses de les entitats nacionalistes es trobaren amb una altra
comparsa, formada principalment per
determinats elements i els amics del senyor Alegre i del senyor alcalde, disposat s a fer un acte de "valentia".
Davant de l'actitud tan anticatalana de
la primera autoritat local, que tan evidentment es posava contra el valer de
tota la vila, els socis del Centre Catalä es reuniren en sessió extraordinària,
presidits pel diputat provincial senyor
Massó, i Llorens, acordant que els regidor nacionalistes, en la sessió de detnä,
protestin de la intervenció que l'alcalde
ha

tingut en els esdeveniments resse-

nyats, i es retirin de l'Ajuntament m e nt re el senyor Pujol presideixi la Corporació, per entendre que aquest senyor
es indigne del cerrec que ocupa. Tarabe s'acorda un acte d'afirmació nacionalista a Vilanova, en desagravi de les
ofenses que l'alcalde i els seus amics han
inferit a la !lengua i a la bandera nacional.
A la reunió regne gran entusiasme.

•
FIE3S
Lea gest s de l'alcalde de R. O. ti:

Futbol
Fundant-se en qué no van saludarlo,
el titile de Iteial ordre ha euspés de
sea i cerree per S dice ela capa i sois-cap
de la guäntia urbana. Segens nostres
informes, el cap ha presentat la diuoissiet, per no poder conformar-tv' anth una
arbitrarietat tal 1 per creare que amb
aquesta suspensió, com en alises desateneions que se li han vingut tenint, l'únic
que es pereegnia era aconseguir que es
canses de sufrir soxecions i abandones
el lloc, dones ami ha estat el titular de
l'esinentat o5rree persona grata als
nunts de la U. Pf. N.
En canal, no se vals que alagi lamo- e
eat cap correctiu a un nitre empleat Ulth
que va ataear d'obra a un periodista 1 despres lo ba fet de paraulaj!
amb un industrial.
— El vinent diumenge jugaran, eral
partit de campionat coman-al (segona'
volm) els equipe primers de futbol del'
Postre Reue Esportiu i el Vilafranie P. a
Aqueet partit desperta gran interSs entre ele &ficto/late, perquS és la chau de poder o no feaser eampió l'equip ;teml.
PACNTDLANCH
Futbel •• El Carnaval :: La 80C/I
bli día 4 l'equip del F. ('. Alontblanqui
es imanada a Elancatort, per celebrar u n .
eneontre atab el primer de reintentada
poblada.
resultat fou de 3 a 1 a favor dele
aostres. Per al vinent diumenge esth
ammeiat un altre partit n'ab el COOPU
Futbol Club, al Ilustre camp.
— La Joventut Nacionalista ola reunit, per parlar de la conducta a seguir
en les próximes eleeeioas ha.
vent-se acordat presentar candidatura
d'acord auth la resta deis elements nacionalistes &di iietriete de Valls-Montblam.h.
— Amb regalar salmo.II s'han celebmt els balls de dIstressete de la Joventut Nacionalista. Diumenre a la tunda
natti una ar.4stiesh msjeida ande asa>

LA PUBLICITAT
broa& aomparaerla, que cridä podtenaaanea? ratenela.
Et ball Infanta que se celebra al ea
sal d'aqueata Societat es vela airtmatei>
anbnadIsidas.
— S ha renovat la junta de la Cer.
mande de la Sana i sala aprovat par`
unanimitat l'extracte de comptee, que
dóna una exiataucia en calla de 2,493'itt
maneta&
— Fa una di ga ventosos en murena

que contribueixen a aseeear tuAa la terna
ja proa abulta de at, puix fa rana n'ea
Mame que Paigua no ha deixat aentio eis
gnu efectos.
•

•

'TARRAGONA

Futbol :: Jubileo :: Ascens
Conferänola
Ale partas de eampiount provincial de
futbol jumas et diumenge s'obtinguerett
• següents reeultats:
Renn Esportiu-Tarragona, 3 gota a 2
a tel,0 r de! primer.
Atlètic Vallenc-Valls Esportiu, 2 a 1.
Aten"' de Torteaa-Gimnastie de Tarragona, empatara a 1 col.
— ii partit junt utlir entre al Bollen
Arte, d'Alusint, equi; ate primera lllaa.i
el aneare Gintnastie, reforçat amb En
Rasaba, 1-enceren eta primera, per 3 gols
a 2, si be, s'Un de tenir en compte que
Sta nostres perdonaren un penalty. que
vaa Ilanaar fora i amb el qual havien
Mala easaeata els forastera al comrnaa1111111at del partit.
In director de Usaras Enulagica
elug, En Canudi Oli veras, ha eatat an'
tdi a eng:nyer dc segona del cos d'Ai2600Ma.
b faticitem molt coralment
Fa vinent divandrea. a les tleu
•
'la nit, al teatre Prineipal donara una
confaranda imbre "Teoría del canvi :sternacional" 'eminent eeanomieta En Pene
Corominas.
Agneat acta es ecntinuacia deis ale tan
euetertadament ve organitzant la 'oenemarita Cambm de Comerç, Indaatria i Navegacia des que mama la presidaneia
Macla. Mallol i Ilosah.

VALENCIA
'El Defttiscr de la Vega :: FanPlonata per la Uni y ersi;.a :: El
Futbol
Va'clICi ä a Tortnsa
Tla cornenaat de publienr-re a tintanaot El Defrnsor de La l'tgo, pelaralic nneioatlixta republica. El tul no eatä escrit. tot en la ?sesera Ranga:a pezr, el ftit
esperit nacie,netiata que bat .ga un Mies
lea proas eres aormanma una mica. El
primer namero, que ha l'ante aparegut
Cha am. patea una eorrrspandanala
'eelonma. er la qual fe defineir
t !: dala grups catalanIstes. El ruciotal'
nalume valencia hi dorxalaut eense c aLnaorrw- Pro rrdaators jaques:
di- gen , jaan. 1, , rtanyen a la Jo.- a.: 3:
Repat.'ßtnr.a d'arme!! ooble.
—
L faculta! de l'i:osofis i Lletres
denuesta Universitat La concedit diles
,pensiono per realizar estudio a l'estran,ger a En Leopold Querol i F. Puig Es-'
pert
1 Leopold Quered ba exeealit eme a raa. Mista. Presanta per a la sean tani la trisdueció i arti,iioi del Trans? de alcaaaa
.del ealeLre mestre Linetoris Anirä a
i alt continuara nquests estudie..
l'utg-Espert is un dels [metes tués ne,guitosos i mas arbarats de Valauria. Es;evitara a Napols la influancia de l'ele: ment Vairneiä a !a Cort d'Amaina Y di.rogó.
— l.ö seecia valantaana cae >matra
.Parla adree& una feltelts.ciú al eanouge
arzipreat de Toreasa, En Manuel liias, da
naixença valenrisna, por la d. tensa que
fin de la uos!ra llegara en els ia .. idee t s
ocOrtegut3 a aguan biaba?. La contesta de
' da can,nge rIo pol ésoer uvlo afectuosa
ni revelar un illaa gran amor per in llena'
gua noenatht. Ileu's-lu tic? :
"Honorables te:t ors: Rabuda la uva.
tra entusiasta adhasió a la rama actitua
tlefetrainit el dret alt la naatra Rangua a
' 6eser parlada pels vaienrians sempre
in Lotes p.orts, n as quado faraa agrait per
! l'immers-svut !tutor que su'llaveu votgot
zetre per tan ptam casa caen loe pogut fe r.
j a eta al -rau per Len meouipenat ale
les mulelits sofertes si aquesta esterioritzarls del prufund amor que professo a
la meva Ilanaus La pague oervir do confortament j eattatul ala altrea aapallans
del mazare Infle iine bu (a traban en
camote, ;SS
SS tau propicits cena jo per exterioritzer equ,si anear, que rentan tausbe, gens dable, dins el cara alas si ja poIras, eh. d n ria a Las aq u ella uara uiaa alisares:
capita rcäba, once approFinquat fult.wptio vtall a.
honor.t1.1.-s 6enyora, ases ferveuts
acetona 1ei aampteu armare ami,
la me y a ferrad tel'oesió i u la
nuetre t:/tri4ti2a uara.-31auael Ruiz, tiaxiprest."
a
: avui, diumenge I ctllune, s'antpe • nnren dos partas del
era amb l'U. T. E., d'Ilangria. A nato
a'anuutaa qua a la porta dol Vaiacia votaria En Zeniora i apio al segun partit
jugaria elejni g vetare lan Sancho. No cal
l'enortne interj,a I entoel6 que almej o
oon g riat a 1. -ir torn d'aquesta portit.s.
Ahir foil el primer. Una entrada cana
mal. El Valanaia arrenglera Cl seu equip
amb Ja l'ur j an: d'En Zamora, qu e 1i
guardava la porta. Els bougaresos eren:
•
Fiacl 11, Folg 111, Kelereenyi,
Bauhaa, 3!ilosovica, Blutarm, Pribaj,
Saldan, laosai 1 Schaller,
Al priudia, ola de l'U. T. E. arribaren a la por te valamaana 1 'ataren
a En Zamorn, donnnt-li n irrisin per parar
eetoperyltunent, arrencaut tortera aaadona. Es diamenrialla la primera part utia
mica ensopida, serme que uns i altres (ratio res de notable. S'ama/ira/1 els llanta/.
rama un g al, que li anua a En Zamora
d'una manera Inereilae. Val a dir que la
conoce,i,5 dele jugadora dae.tnt le porta,
tot, ,•untribuir,n a que Ea Zamarra
veles le taita quan ja Lacia entrat (Das
la purteria.
La mamut pare "Catea mas ammaaa.
Ets bongaresos i els vainn . jaua j'Izaren
acali ola% combo. Eta valanciami amasa.
CU1ren l'empat sah un val de gran amas els davantara duramant.
cid. ata,nt
Leo dotensee 1 l'interior eaquerra de
Tartaja houga.rea fou el que nada ea ella.

D'ESPORTS
FUTBOL
EL GRAN PARTIT EUROPA-BARCELONA
Peques vegades ha estat tan justifica? com en l'acula present, !aneares
que tal ha ner pi-mancan- l'encontre de
diumenge.
1 és que apart que en ell ha de deisnir-se quin dels dos sera cantgia..enguany de Catalutiya, el titol mék,prettat
per als mitres Clubs, rarament salarien trobat dos equipo de fumes tan
anivellades. I en aquestes circurnstancics, el delta fa encara més viva la
huila i l'expectacia.
Lat anàlisi deis dos eauips no ens
porta a corp cunclusiú definitiva; un
poner irregular per banda, essent tots
dos CapaÇai de fax procuro i de daixarse entrar els gola 1,0:,3 facila alhora;
una defensa mole millor en els blausgranas; uns majos, no direm supariors,
pera que formen un conjunt acceptable
en l'Europa, montee que el Barcelona,
tot i tenint dura ales notables, manea
d'un mig centre capaç de conduir et jac
arel.') la rapidesa neceas:1ra.
I finalment, s'arriba als davanters:
dues hales de xoc dur i qua poden
proporcionar grans sarpreses. Indiscutibletnent la de l'Europa sembla avui
tenir mes cohesió; en ca pta els sena
contrincants sän superiors en manea'.
cia de joc i mes temibles com t. zatacites.
Tenint en contrae que en el futbol
Ir juga lambo un papar importan? !ami-a-avisa volar avançar a llores d'ara una
;ti sobre quin serä al guanyaLr,
resultaria imprudent.
Paró si el joc transcurre normal, pot
afirmar-se des d'ara que la victkia sera per a requip que sàpiga conservar
millor la scva litoral. I aquest és el
ruin flac dels europeistes, sobre tot si
els seus adversaria aeonsetguraxen fcrlos un primer gol.
Les etchl:cions que hem vio? del Club
de Gracia en la prescat temporada ala
han palesat fins a quai gran es daiacii
abatre quan el rc !at ! la`. ciaraspan a
llurs calmaos.
UN PARTO: AMISTOla
Presencial per malt pille, hal lren ahir anta caräater trentienament
at; e a ips Espanyol i &peina, ea tl
oir-craqUCStS arreeEl partit va tenir escassos inoments
d'alteras, havent tesuitta guanyadora
els blanc-blaus per r a o, matara des,
ser dorninats gairebé en tut el pian.
El gol (-tic l'aconsegui En Veneaatt,
aprofitant una passada del seu ala i
aren els equipa:
Vencedora: Vilarrodona, Amadeu, París, Pericia, Elias, Liminar, Aguirre, Vcritura i Alvarez.

Vençuts: Bota, Perdió, Vidal, Plazas, Sales, Cortés, Orriols, Sastre, Dalmau, Osaorio i Sana.

CICLISME
LA COPA "ALA"
Per al diumenge, 03 de mara, s'ha
organitzat la segona cursa anomenada
d'amateurs, i en la qual es disputa la
Copa Alta.
El circuit escollit As el que segueix:
Playa d'Eananyaa Hospitalet, Come11ä, Viladetans, Cauta, Castelldefels,
fins al quilómetre 22, ral es trobari el
viratge, lant-se el retorn per Gamella
Pedralbes i fixant-se l'arribada a la
fita número 5; uns 50 quilarnetres en
total.
Per a inscripcions, al local de la
Unió Velompadica (Plaça de Temáis,
número 35).

HIFISME
Aquesta nit, a les neu, a l'estatge
sacial de la popular entaat "BarcelonaTurra el distingit turfiste senyor Rafel de Rafael donarà una conferència
sobre el terna "Hines i familias del
cavall pura sang de carreres".

GOVt,.RN CIVIL
ELS PERILLS DEL CARRER DE BALMES
Alde a la tarda el governador

sernor Raventós va manifastar als periodistas que esta ocupant-se d'un
aasumpte que el té mol? preocupat, relacionat amb els perilla que ofereixen als
viananes i vehicles els pasaos a nivell
del tren de Sarria.
A fegi el senyor Raventós que a aquest
afecte ha cridat Penginyer de la primera divisió de ferrocarrils, senyor
Montagut, parque l'informe respecte
els motius pels qua], no hi ha un viglkuit a tots els passos a nivell i encreuament de carrera, per fer avinent
el pera
Espera el senyar Raventós que es
trobara, una forma legal per obligar
qu: s'adoptin mesurrs que garanteixin
el travessar el carrer de Balines sense
peral de cap mena.

—
Cro'nicaJtidiciäria
—.—

AUDIENCIA PROVINCIAL
VISTES DE CAUSES
A la secad A•gana ha compartan;
Francesa Constantino Gansa, el qual
aprafaant-se de Tamistat que tcnia anib
Sebastia Terrones, en diveT.ses visites
que li féu. va scatecure-li 1,273 pessetes, les quals va gastar amb molla
alegria amb dNersos companys seas. El

Me.

fiscal, aprecia dos delictea de furt amb
l'agravant d'abús de confiança i ea sollicitar per al procesaat la pena de sis
mema i un dia de presidi correccional pel primer delicte i pel sagas dos
anys, onza mesos i onza dies de la mateara, a més a mes de la indemnització
oorresponent
Davant la seceiii quanta ha camparegut Josep Sanchcz Díaz, condemnat
ja anteriorment pel delicte de robatori,
i arusat ara de doto delictes de robatori,
un d'ella frustrat.

ASSENYALAMENTS PER A AVUI
AUDIENCIA TERRITORIAL
Sala primera.—No té asscnyalament.
Sala segnna. — Conrepció. Executiu.
Baldiri Dcnals contra Lleó Alter i un
altre.
Vas—Menor quantia. Josep Manare,
gran& contra Pau Escane i
AUDIENCIA PROVINCIAL
Secció primara.—Vich.—Dos orals
per lasions i fart.
Semi() segona.—Terrassa.—Robatori.
Manuel Garcia i un altre.—Jurat.
Secció tercera.—Sud.—Tres erais per
coaccions i estafa.
Secció quarta.—Curcepci6. Robatori.
Josep Sanchez. Jurat.

Els Pomells de joventut
EXCURSIO A TORRF.T.LES
Organitzada pel P. de J. 'Flors a la
Moreneta" d'aquesta chita? amb la
cooperació dels remalle barcelonins "Fe,
Esperanaa i Caritas", "Cnrs d'Or",
"Flors barcelonines" i "Donem-nos les
trans", el vinant dar:lanza, dia nIl, tindrä lloc ur,a visita de germanor al Parran "Catequistas Torre:lenes", de Torrellas de Llobregat.
Se sortirà de la Piala de Catalunya
a dos catares de sis del mata amb el
tramvia Magaria, per agafar el tren
de les s:s, arriban? a Sant Vicens
Ilotas a dos quarts de set, dirigint-se
tot seguit a Tantéala parroquial, on
c a mbregaran els porra-alistes.
Després s'empendra el camí de Torrellas, aturant-se a la Font del Sa/tadar, an s'esrnorzarä.
A un quart de deu arribada a TorrePea on, després de salular els pomaliistes i autoritats d'allí, es dirigiran
t.,ts junta a oir la Santa la ssa, acabada la qual ca practicara la Visita Espiritual a la nostra aloreneta, cantants e el "Virolai" i la "Salve Gregoriana".
A la tarda, a l'estatge social hi hura
una fasta patriótica, en la qual Irren.
dran part eicruents d5 1s Pomells llana
esinentats, acabantse la fasta oanb els

nostres liimnes.

LA MUSICA
ASSOCIACIO DE MUSICA DE
CAMBRA
Conjuntament amb Serge Prokofieff,
la vine& del qual suscitä viva expccsació, actuara en tla propers conceda de
l'Associació de Música de Cambra cl
gran violoncellista Diran Alexanian, autor del calebre matode de la tècnica del
violoncel, amb el qual Pau Casals sala
tnostrat plenament identificat.
Alexanian as fin de Constantiaoble i
ha dial nombrosos acoceas, tant per
l'Orient europeu com per França, Alemanya i Aunria. Cam a judici sintetic
de la sepa personaiitat, pedem reportar las següents paraules, que tenen per
garantia el prestigi del seu autor, el compositor francés Jean Hure: "Després del
concert tothom unanimenunt (d'una manera especial, aquella el gran talent dels
lamas jeia mes mellada la Iloanaa) praclama la mestria suprema del vialoncelfisM, i cona són ramita en ell, al costal
del músic profural, el tècnic de l'ara, al
qual ben pocs poden y antar-se d'haver ultrapassat. Alexanian Cha fet des de ja
fa rampa un Noc a part entre ala violoncalistes contar:moraras.'
Sara coLlaborador digne d'aqucst cminent artista el notable conerztista catali
Ricard Vives, el pat a ista de l'admirable
" Trio de Barcelona".
AMICS DE LA MUSICA
Aquesta entitat ens comunica que pr6ximament s'anunciaran les dates dels
concerts carresponents al present mas de
febrer, les guata no sisan pogut haar
encara per trobar -et' nubla d'un atac de
ciática a Berlín l'entintad violancaliata
Arnold Foldessy, que tenia d'actuar junt
amb el pianista Michael Zadara al primer colmen d'aquest mes.
Per altra part, ens diuen els Arnics de
la Música que per als concerts dal mes
de mara tenen ja ultimadas les contractas dels artistas que lii han d'actuar, els
quals artistes—que por primera vegada es
presentaran a Barcelona—vénen precedits
d'una fama que els hi adjudica els primara llocs entre eta virtuosos de l'época
actuaL Són aguces concertistas el famós violinista pelones Branislaw HUbermann, que actuarä amb la col.labora.
rió del pianista Paül Frtnkel i l'amituna orr.a
, rrista alernany \S'alter Drwensky. al qual la Direcció dala Amics de la
Música li ha cncarregat un important recital, que donara lloc de poder admirar bon nomare d'ol ucs per a orgue i
apreciar tota la magnificancia del rei deis
instrommts, del qual el Palau de la Música Catalana en possezix un dels malora
cxamplars de moderna fabricació.
Al sen degut tenips s'anunciaran les
dates ¿'aquesta da; impartants concerts.

Fets Diversos
UNA PISTOLA FEREIX
UN VIANANT
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de !a grandiosa Ccmpanyia d'Opereta
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Al aunar de llantina se li dispara
tata pistola de saló a Manuel Fcan Ijar.
ni, de setze anys, ferian al vianant Alton; Gutiérrez Julia, de quaranta !as
anys, fcnt-li una ferida a l'espalda dieta.

CAIGUDA CASUAL
Una Mina d'una setanta anys, anonamada Concepcia, va caure casualmeqt
a l'escala de casa seca, correr de l'Encarnacui, 44, ocasional-U-se 1111a ferula
tanaervada al cap.
TOT PATINANT
Patinara en la pista "Lluna-Patk"
del carrer de Panana En Ferran Barca', Peris, de vint-i-un anys, va tenir
la mala sort de cauce, trencant-se cl
braç dret.

ATROPELL

Er--4
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Al correr del Conste de l'Assalt,
vant -del de Guardia, l'automabil iSaa
atropella al:ir a Alex.andre Gonzalez
Vallejo, de setze anys, causant-li una
ferida greu al heu dret.
El ferit fou trasliadat a l'Hospital de
la Santa Creta

BARALLA
Agasti

Per motius que s'ignoren,
FL2«.

de 192a

Mestres, de vint-i-vuit ann, es
rallar anab un individu
de
sultant el Mestres amb sear.e a rt.
una tanda t/.5
blanes
n na
Al'iOALac.

t,

Ahir fou traalladada a l'Ilosa4 cri.

nic en estat greta Rosa So

rna Piada,
de trenta set anys,
a cansa d'hayal
agafat un fort atac a la

Pina

Llibertat,

UN MARIT DE aaan

Andreu Fuentes Lhenarte, aaii.
set anys, esporo-al, a pallissä
per hl.

v, ferides a i ca p, c

SiAn
A anta, de
dela vin
se vt-ai- t er srs ina y Ps ,:caquala
uieepitt.11.111

Darrera hora
DE BARCELONA
CONFERENCIA VER Fyt,
DENCI BE RTRANA A laa
TENEU ENCICLOPEDIC
Anit passada, En Prudanci
na va donar la sa y a anandada cma,
rancia a l'Ateneu Enciclopédic
tractant el terna "La critica i

patrictisme".
Dcspres d'haver presentat al caaa
renciant el senyor Navarro, pmzi,,,zi
Bertrana va dir que per reamenrd
teatre catala calla que la critica
sincera i que exilias la seva hip-craa
Avui sembla qile el crida no put
que ins l'obra, és a dir, que no pa da.
ticar. Tot seguit el poble el tala k
paa patriota; avui pesa dannmt delta
tic una hipocresia patriótica.
Els autors. escriuen les obres mi
vistes al profit que podas reporta
per a tocar les fibras sentimentals
públic, estrenen cornadies amb ptru,
natges de barretina i falç
Aixtí cal que s'acabi; els critio
de parlar alar. I cal encara que us
siguen) crítica.
En Prudenci Bertrana, tu acaba:
sa y a conferència fou mole aplana
felicita:.

DE L'ESTRANGEER
NOTES POLITIQUES Dr.
PORTUGAL
Lig boa, nou parta de bes
nortatà el nora de "Partit nado:ate
republica".
A la primera scsoiö parInmentiria
ce celebrar el dia 19 del cerreta u
cutirä un projecte relatiu al relaarasta
filen de l'exanat a favor den millas
que (oren separata per haier pus pa
en revoluciona o eetes pelajes a fruti
lu Repablica.
Tinuaa la Comissió de Finalices de
eambra ele Diputats es propasa presea
la qüestió referent a l'enrule( dena
ri per ala funcionaria pC.Iblks.
El partit conservador cree ente
Poder tan aviat caes aeonseguelai
a Lisboa la influancia que conaiden•
ecs,ar i a a la capital.—Illials.

PANYOS
vms,
J. MIR

Renda de Saill

s.

Pm, 15

Liquidem totes
les existències
amb grans re.
baixes de preus
per fi de teinpo•
rada
Gran assortit en totes
les qualitats de Pafl.
yos i

n-•

Lai
aaaaf.-

No us descuiden pa3 de comprar
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AVUI SURT MES FORT QUE UNA ICANXIULA
El Carnet , En J uncede i els altres dibuixants de la CaSä
s'hi llueixen com mal
" A l'AfrIz a , rrinyons" o "En litt eyler vol rentar una °man-

amb la pecosa opereta en tres actes

La

cha". "En Gambó fa de peix tot l'any". Grandiosa i macabra comparsa de la Mala Mort o de la Cucurulia.

llilla del3i1i !ami

Ressenya del grandiós hotnenatge popular al
senyor Duran i Ventosa
L'anca dels delires del hon
presoners moros
Lt just dese- m bareata.—Gran ball de
mascarons a la
Lugo Regionalista.

I deliciós FI DE FESTA per els CRONWELL
(ballets) I

Aquells versos d'En Pebre
Tranques, Dltos, Esports, etc., etc., ato., cte., etc., etc,.

ESPERANÇA IRIS (canGone

"COMPREU TOTS

fes I Gentes)

L'ES"EVET

Es des p ea a compladuria

tire.

aartit d'anta e'eápoall tuuls furça
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de la pell. Vea urinarias. Rae X. Cort s 1:411
lunes, 614 da a 4. _ClIalca
de &lit Pau. 44(14/1
_

PUBLICITAT"

aa •

roen a Saint Salte, Lleta."1. "La soleta".
senyoretes Gertrud I atiesa), mamar. 4.
"Marxa militar" (senyor Paul Ereekovi),
Taubert 5. "Pierrot I Pierrette
reto Fiera Wischer 1 Est Decaen), W011Ferrar!. 8. “TruchlIntsst/innien' T (Veu do
Primavera) (La Charlotte, Pardea al alón),
Strauss. 7 "Nines 6, llana", Cocal. 8.
"Flirt en 1 :gin-lavara" (senyores Dora Wischer, Eist Derkscn 1 Mr. Kreckow), \Vantenffel. 9. "La papallona de llum" (La
Charlotte), Delibea 10. "Curda" (Garlud Eilch 1 Bob Laenge), Bratims. t 'Psrthlla (senyors Bares I Charles). /Cera. 12. "D'asa apatse" (La C h a r
Kreekow), Offernhach. — Segona-lotef
part. Bis germana Ferronts, clownS
tenues mOSIcais. — Tercera part "GarnaNal", música de Beben Schumann, arreRiada per Paul. /I. Kerekow. Coreografia,

ESPECTACLES
—TEATRES---

!TIVOLI
a

ricatre cai.ra Romea.]
Telèfon, 3,500 A.

:u

aula dijous, tarda, a les
cinc:
Espectaole par a Infanta
L'Ara de gran èxit,
Les aventures d'En Massagran
Nit, a les deu:
Tertúlia Catalanista
nijous Sant
i Les bodes d'En Cirilo
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Teatre Nou
Empresa Serrano
Espectsclea Iris-Palmer

DE.I3UT — untur
Avol, d/Jous, tarda, 15 de tebrer a les 10
rit. la oil. I.A EdAni.AT cE i krikl i .koW,
¿ab el seit meravellós Ballet cobro ael..-..
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o5GO magnífica vestit de la casa
ra.AX WELDY, de París, 503
II
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..1 se habla apadoredo de Oldah,
aont, sacó su puñal. Mercurio
II maza de li:erro y al lean, la
azada, se arrojó con las garras
y la boca alaerta.
-1:evir caya en el -y ace-, y la
• Mere urja salo encontró el aire
hendió silbando.
on salto Van laelmonf, escapando
a I n S1 peligros que le rodeaban, había
alc anzado la peete .dasrtuda de la pared,
s itemja antre la eant ana y la chimenea
Y de saparecía en el interior de esta misa
leal pared que se cerró tras él.
El viejo y sus tres hijos quedaron
inWwilo s y mudos ele estupor.
— ;La Cheenram! — gritó una voz
t" i '^a que salta dd otro lado de la par,"1— . ¡La Ctresnaye, conozca) mejor que
i tu hijo los secretos del convente
le las Agustinoal
---1Paro tú no tienes ya en tu podee
3' Yo Si la que amo! -- respondió IteyN 'Id con vos triunfante elealgoanda_ A
)4401 que soatenia con su brazo h.(
quierin.
'--Traed palancas! ;Moved esas pasa

te,

pianista

el

RICARD VIVES

Drems. Ileetreasen,
Bach, Mussorgsky, Prokotleff.
Eactusl y arnent per als socio

I CiiiENIA NOU
-M'u', La caravana da !a mort,
13!anchAze, Plicclin groom d'hato!, Co311, d'Ari:ona, Paraula da
Eoro, L'epopeia d'una dcaa, 5
i a.
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SALA MOZART
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io
i Marina
TeLires Trmi

Grana Baila de Mascares

Diumenges 18 i 25 de fabear i 4
de mara, a la tarda. Audició integral .dels Trios de Beethoven a
càrrec del Trio de Barcelona.
Abonament i localitats: Casa Dota,sio. Portal de l'Angel, 1 i 3, de
3 a 7 de la tarda.

DE TEAIRIS a cana ION.
Trame. Restaurant eipeeig,
Pela, Ostra 1 Mar/actea, Quintana, 7.

SORNA

ESPORTS --

Frentó- Principal Mace.
Avui, dijous, tarda, a un quart
de cinc. Dos grans partits de
pilota a cistella. Nit, a un quart
Extraordinaris partits,
Estudi "Domus Artis" d'onze.
Primer, a pala. Chrlstu i AgurPasseig de Gräcia, 86
ro contra 'Luneta i Quiritana 11 4,
Diumenge, dia 18, a les cinc Segon, a cistella. Vicente i Salsaif
tarda, primer concert de Cuaresmendl contra Darrenechea
ma. Recita/ de SONATES per Gastari aca.
; inalmonanOPIMIESIKIZISOlaarroillialaSIS
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le tre Espanyol

Ill'f)( 1 ',Ee PH ,BERGES
Estrena del vodevil co tres actes, do Ilennequin, Vebcr . 1 Binario! (els :res atan del vodevil),
traatlecId de !amaina Montero,
LA SLG2MA NIT DE 5t1515

500 repreeentacions a Parls
Exclusiva de l'Empresa per Espanya
Gra e ia. — El .. ganeta. — Distincid.
— Crac. — !divises toiletTes.
esmerada. — Decorat
uou.

Folletín de LA PUBLICIDAD

dras! — aulló el viejo dirig;andose
aus hijos.
Estos obedecieron, pero después de
algunos minutos de un trabajo estéril,
observaron que a menas de conocer el
resorte qua evidentementa había hecho
jugar el fugitivo, les serian necesarias
horas enteras para practicar una abertura en aquella pared, construida de si,
Hería.
--H Poseen nuestro secreto! exclamó Mercurio -arrojando lejos de sf su
inútil palanca.
• —No, — dijo maree Eudo—. Sólo posee una tercera parte, pues ignora que
tengo tres hijos y que Raynold tiene
dos bernaanos.

FIN DE LA SEGUNDA PARTE

de Banque pour l'Etranger et les Co/onies

Sucursal de Barcelona
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SI
e: dieses pingrantes Graos eslri !les.
Mellar anhelosa, d'argot/lima
terestqua. La aenyoreta 5011113 por.

Les Inda/crol/ene dol
e cinema. El drama El eintore. de
45 Pase,e.eier_L t I girarla Jornada del
4; Imo bis:Orla
La curaca
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ira 'el a ¿Lago.
Kialibrth detenido ea su carrera, roa
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dijome, moda popular.
Tarda, a les cine:

Gran

Integrada pels quadroz que obtingueren mes éxit en les
dues aarnantadea pevistes
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DE CUERDAS CRUZADAS
CON MARCO DE HIERRO
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20,2 'gas a ¿?OOOzig/es
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Sublime marca
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Es la reina de les aignes de taula
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SALO DE MODA
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Programes extraordinaria
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Avul, d!Jous, tarda I nit. Grane -ri
P estrenes. La senyoreta sanee por, ,
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Notables qulntet lorda 1 tereet
Torrents. Aval, diJohs, 11-5)1 mes S1

af sorollds de la telimorada

EDEN CONCERT
Asalto, 12.—Exit, Paquita Cae!
sanova, Roel na i altres impor-it
tants números. Cada dia, aperitita
Gran tabarin americà.
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Tarda. a

eine. Entrada i butaca, una 1;
pe¡sela. Darreres le Ho y es I vellos
tmetaMon• de Sant Pare. Ni. a
les 111. El mau nana 1 Pon Joan do
Serrallarao. — Diana. divieuilres,
tarea. no hi ha tunca% per assajar
La tocona nit de novia, que s estrenata ilissable a la tia. — lili. El ea
les

L. oteo mito I

a
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(Vadea a Isarcelha

TE 1 -11,1E NOVEFATS
Vuit elegants
Balls de disfresses
AUMGERIMA - CAÑAZO
Dissabte vinent, 17 de labrar,
CALL
El dissabte, 24 de fabear
FESTIVAL DE Itel-CaerealE
Localitate: Casa Aarigemilm.
Fernando, '53, i a la taquilla del
taatre,
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contractat por donar a coneixer
diversos de les seves mes Mauilides obreS, 1 presentada de l'eminent vtoloneeLlista armen(

E 5, IV) metres. dues naroades, pro- g
j,,tant-se isla. tils de 10.1010 per3 sones a l'escona; veritahle devassa/1
/'50 pessetes; general, 050. Bit, a N
E en presentació. Tot Barcelona al
dos quarts de lea,, moda sideeta. a
El graninds drama h'stdric en volt Et ci Saló CatalUnya per a adi'dirar la
actos Margarita de Boreoßra reina o ; E grandiosa meravella Lucrbeia 1:16rprojectara puntualinent
(pa, Cine
de Francia. — DO:sable: La TOVA
FE a a dos quarts (le sis, tarda, I a lea
1 El robo de la perla negra.
Proas
corren/s.
ilcu.
111 E

Gompanyin de vodevil çrans
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Sil apropé s, t, 1 C. Runa>. La ter- 15
nada d'En Mando. Entrada 1 butaca, a
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o Gran lezitre Espanyol

aval, ramas, ir, renrer .

SERGE PROKOFIEFF

Salú Catalunya

Oran rompanyla drarniliea caste-
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Mira. PreSentaeld de l'eminent
compositor 1 pianista rus

SIT.NOtrziarlEa24121/Mataasis111

llena Bolas-Capard. Av oi,
tarda, a dos rumias de cinc, rotastat matinde a prcus especials. 1.
El Celsbrat dimita ea 5 artes El
sol de la humanidad. S. El niver-
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--CfNEMES---H Dissabte, 17, i dilluns, 19 febrer

Tentre C:yrtic

dijous, dia 15
Esdeveniment artístic
Estrena a Espanya de la grandiosa pel.lícula d'art
CESAR BORGIA
la que mas interès desparta, do
presentació immillorable i la que
mes s'ajusta a la veritat histórica. Llotges, 3 pessetes; preferencia, 150; entrada general,
Tilo timbre inclòs).
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Concerts vuite t novn del present

Teatre du Novetats
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SALA KOL1AN
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' , reos: Coloca, 350 pessetes. General.
0'50 pessetes.
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ENRIC ROICI (violf) i 41.11.1 ES.
TEBAN (piano).
Invitacions al propi estudi.
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Avui, 4, Roger La Monte, L'osLa senyoreta

8
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Dijous, dia 22. Primer concert pel genial pianista, Emil
Sauer. Continua obert l'abonament i s'admeten encàrrecs a
comptaduria per al primer i segon concert.
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Il

Els dies 26, 27 i 28 d'aquest mas, tres &ligues
funcions per Garnica 1:s
despatxa a comptaduria.
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Denla, divendres, tarda:
La malvasia de Sitges
i Les bodas d'En Ciado
Nit
El paquehat "Tenacity"
i
QUAN ELLES VCLEN...1

GRAN TEATRE DEL

Li

Demá, divendres, lb a
u

U

Diana-Argentina-Excelsior

ELDORADO

Colloeu de varletata
• pse lt e eap oP rr,lei E7Int
a'
Bemonurgiamerimainine
Ávila dijous, tarda, a tres
sassInat, Indiscreeciouns dee olnei
quarts de cinc.
ma.
011n11.0n1nMI
Ni), a les deu:
aI
ae :1 11 ••••••111 13 11 111 1•111 19 •11 13 •1
Grandiós programa
flanuoiental-Padri-Waikyria
FILL DE PAUL IZABAL.
Projecció de notables patata '1. i
35, Pasesig do Gracia, 35
O
Soledat
Miralles,
baeulesi
Avui, dijous, estrena de la •
i
Es harina, -Efs 6 Junetro's,l.
L'epopeia d'una dona, 5 1 6 •
! equilibriates. Eis 3 Vera's, leç 111 episodis; La presa de l'aAVIS
" filferriate8El celebrat uf- YA
• blm, del Reial Programa
a
u
di Lista•
Ajuria;
d'empreRivalitat
a lal sea, Viatge del príncep de •
RALGER
Per lleugera indisposia
Jan 1 rajan/151AI. Director arUstic, Pala
al
IC
Kreekow. Primera bailarina, La Charap La genial artista, Ido' del pa- m • Gales, 1 baria; La Quina
cid del director artíslotte , Cniombina, La Charlotte; Arlequi,
ni • musical, Actualitats Gautic F. LONGAS, que haPaul II. Kreekow; p ierrot. Gertrud Levric- • blic,
via de prendre-hi part,
PILAII maneo
112 mont.—Diumenge, nil, L'e- Er
1(1; Florestan, Bob ¡acoge: Chiarloa, Dora
111
Pi
Wische; Estrella, Else Derksen; La Co- • amb el seu repertori nou.-- El
se SUSPEN el coneert
popela
d'una dona, 7 i 8; IN
queta, Else Rarkow; Papillon, amena Es
corresponent ii diven-.
a o El tig re , per William S. e,
Ehrick; Eusebi, Kurt Neuman. ''Gran Masa
a 1 Hart.
dres, 16, reprenent-se
carada", per Eils Kreekow, FrItzt Boggc,
la
•
u Dema, divendres, debut de :I el •M••••••••111 11 •Inall il li)
des del dia 23, en la
linda Tlosentbal. Balay nuliert, Atice Speck,
Marta
Kollet,
Narriarney, Clalee Foetzke,
U
forma de costum
Antbnia Merca
Mari; Bell , Gerda Plaumann 1 Ehrick Klam- 11
mert, 'Decorat expros deis escenAgrafs •
le
1
'ARGENTINA • . :
L
Germana Tar0001111. -de Nova York. Rigolaslm vestuarl conteccionst exprés per a 9
iSIANDIAÍ i
aquest ballet Co els tallen de la casa ts131119litailitUIliGaig
I
llago Barde!: 1 Co. de B.91fn - rfova York. .............-....—
. Associació MusIca Camera
MUSIC-HALL9C
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R.MARISTANY
Casa fundada en 161fli
AL CONTADO
PLAZOSrALQUILER

la de la Vall de Sant Daniel
Depositan: JOSEP PAGANS, Ponent, 28

bors, 16 km., bona carretera una bona marca de formats

estació Behledo Chavela, Ar- ges d'HA/anda. Dirigir-sol
rendat Penarroya, es dope- PLBLIGITAT, aIim. 4561.
lava explotar-hd aman u
eistuinuir negocis. N. Fernandez. 1.1i.sta correos, SlaA terminis sonso fiador
drtd, sonsa corredors
Robes de totes classes,
del mes senzll al mes ti.
Representants
arao reserva. Rad, Pina
Venia o arrandamelt per a Cataltinya, es desitgen BOI1SIICCOS, a i qui osc de
elos nuner cuide, argent, la . per a la venda d'arrossos 1 hrodats).

16,PidzaCAIN9
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nos ociosos y aficionados a riñas y a
desórdenes, y se cometían deplorables
excesos,
La calma y el silencio se hablan relea
tableaba) duranta algunos momentos,
cuando la llegada de un nuevo persoa
abajo ocasionó otra de las escenas' que
con tanta frecuencia se hablan repela
do • entre aquabla turba de curiosos.
Era un hombre ' cuyo traje no nadicaa
ba una iran riqueza, y que, por otra
parte, se dirigía a pie al palaco, abriena
dose paso bruscamente entre los lacaa
yos con las -manos puestas en los bolla
sillos, y llegando hasta . 21 patio despua
de hacer bambolear con sus empujones
a mas de un paje lujosamente vestido.
Se colocó cerca del vestíbulo con ademán reseeletd y arrogante, y bien prona
to pareció profundamente absorto an
contemplació do los ricos trajes y de
a
los espléndidos disfraces que llevban
los que penetraban en 21 palacio.
Los lacayos advirtieron muy pronto
que nuestro hombre no perteneeta a Ea
servidumbre de ninguno de los señores
da la corte, y principiaron a oirse alpunas exclamaciones y grada como
"IQue salga el insolenta! 1Ft:eral ¡Faca
ral"
Y al momento se vid careado por una
turba bulliciosa y amenazadora,
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—:Conoces tti esos medios — pre-s .
guntie Van Heirnont.
— balbuyeeS la pobre niña.
— i, Puedes revelármelos?
—Sí-Pues Nena:habla: te escuela
Van Helmont levantó las manos sobre
la frente de la joven.
Ma.ese leudo se precipitó hacia ade-s
lante
— exclama con vos qua
nada tenía de 'humano, y con un tono
supremo de mando —. Reynodll Obeelecarne! Ittr\-1 a ese hombrel 1lUetale, te
lo mando;
Raynold hizo un movimiento brusco
hacia adelante como si quisiera ejecutarlo... Despuas se detuvo y quedóse in a
Van Relmone, (lile había prudente-.
in
meó nv ti!e. retrocedido un paso con el fin
de no ser sorprendido y qua llevara, al
propio tiempo, su mano al puñal pasado
a en aintura, lanzó a maese Eudo una
mirada de rompssión.
—efgnoras tal vez — dijo son vos
burlona --, que el amor gobierna a to-»
todeas los otros sent imientoa?
Viendo la vacilación de qilr era pro -i
ea su hijo, evideneiada por su inacción;
saraea Pililo lanza un rugido furioso.
L Retrocediendo precipitadameule bald
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ANGLO SOUTH AMERICAN BANK, LTD.

CAPITAL 1 RESERVES: Més de Lliures esterlines 13.000.000
CASA CENTRAL : LONDRES
Matfir«/311baol eto. Sevilla. Venda, Paris, Nova York (agaIlCia), Bradford i Manchester
itursais: Barcelona, Plaça de Catatunya,
24 SiCursals a VArgealina, Xile, Perú, Mèxic i Uruguai
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de la Companyia Trasatlántica
ServeisLIN/AS
I COSTAFIBME
ANTILLES,PIEXIC, NOVA

JILALACIn C4-11[73ffleil:

r--

YORK

A LES

El vapor MONTEVIDEO sortirà el 23 de febrer de Barcelona, el 24 de Valencia, el 26 de
Mälaga i el 28 de Cädiz, cap a Nova York, Havana, Veracruz i Puerto Mejico.
El vapor ALFONSO XII, sortirà el 17 de febrer de Druao, el 19 de Santander, el 20 de
Gijón i el 21 de Corunya, cap a I'llavana i Veracruz. Admet eärrege i pas e,atge 'per a Costafirrne
1.Pacitic, amb trasbord a l'Ilavana.
yetteciattl
. El vapor . sortirà el dia 10 de triare de Barcebekaa, tildo
;fre de la Palma,
13 de Màla ga i el 15 de Cädiz, cap a Las Palmas, Santa Cruz de Tenerile,'Eanta di
Puerto Rico, Havana, Colón, Sabanilla, Cufaeao, Puerto Cabello i la Gisayra. S'admet càrrega i
passatge amb trasbord a Verar ruz.

II

interessant!
Les existències de calçat de la fàbrica

1

rde Cädiz cap a Santa Cruz de 'Tenerife, Montevideo i Buenos Aires.
UNIA DE

FILIPINES

el 17, de Va-,
El vapor ISLA DE PANAY sortir de Cäcliz el dia 16 de febrer, de Cartagena
Manila, acimetent paslencia el 18 i de Barcelona ei 22 cap a Port-Said, Colombo, Sir gapoore i
per a altres indrets amb els gneis lei ha establerts serveis
satge i eärrega por als dits por Is i
regulare des deis ports d'escala abans anomenats.
LIMA DE FERNANDO POO

El vapor CIUDAD DE CnISIZ sortirä de Barcelona el dia 15 de febrer, de Valencia el 16,
d'Alacant i Cartagena el 17 i el 20 de Cädiz, cap a Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa
Cruz de la Palma, i les altres e scales intermedies i Fernando Pdo.
Ultra els indicats serveis, la Companyia Transatlàntica te establerts els espe3ials dels ponis del
. Mediterrani a Nova York, porte del Cantàbric a Nova York i a linia de Barcelona a Filipines, les sore
tides deis quals no són fixes i s'enunciaran oportunament a cada viatge.
als quals
Aquests vapors admeten cärrega en les condicione mes favorables i passatgers,
'la Companvia dóna allotjamentmolt cómode i tracte esmerat, com ha acreditat en el seu dilatat
servei. Tote els vapor s tenen telegrafia sense fils.
VOS, NACIONALISTA

Curació ràpida i segura 62, la blenorrägia cró-

G. ALOMAR nica, Las recents, en dues o tres cures, mit

JA

janeent aparen especial. Anbau, 5, d'U a 1 i de 3 a 5. Dies
festine, de 10 a 12. Económica: Unid, 20, de 7 a 9.

SOU SUBSCRIT

dilo.% a

• •

LIN:A DE BUENOS AIRES
El vapor REINA VICTORIA EUGENIA sortirà el 4 de mere de Barcelona, el 5 de Màlaga i el

•

les vendrem al DETALL i als baixos
preus amb què han estat valorades en
fer l'inventari
Ni abans de la guerra havia venut
mai ningú a tan baixos preus
-rc)
(Darrera el Pa

LLULL, 21

41.7n1/Ni

1

9

LA PUBLICITAT

111M3i.MILIMIIMIII,‘

PEL-i—ET E RIA

SI ERIA

SÜCIETAT 11110111Mil
PRINCESA, 25-PORTAL DE L'ANGEL, 14-RONDA SANT PAU, 49

CORTS CATALANES, 824
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OLIS D'OLIVA
VINS DE TAULA

GARANTITS
Des de 720 pessetes. els 4 Iltres

CLARET I BLANC
Des de 060

el litre

Vins de Cordeus. - Rin. - Xerès. Màlaga.. Xampany.
o

Fi de temporgla

15

o

O

DE DESCOMPTE

EN ELS ARTICLES CONFECCIONATS
111131111111111012113Z•1111~1111:1

Conserves de peix, de fruiles i a:tres vegetals de les marques
nacionlls i estrangeres més acreditades
TELEFONS: 2453 A.-1959 A.-1898 A,

SERVEI A DOMICIL)

EN TOTES LES CONFECCIONES D'ARMINI I TOP
t 50 per 100 DE REBAIXA

Exp6sició a's aparadors d'articles de gran reclam
Primera fabrica

11/41~1....nn•

Grans_rebaixes

a Espanya de curtits I tintoreria de pells fines

IMMin

SIMMINIMIUMUM

Vennouth "AQUILA

O SSAI "

TalialfaMa

A110111MMOIRO

ES EL MILLOR
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ta encontrarse de espaldas con la bi-,
;blioteca:
' --iPues bienl -2- exclamó con rabias.—
.rnátailos a los dos; 'he dicho que deben
,ntdrirl

e Y levantando el brazo, apretó ruda.,
'mente un botón de cobea, colocado en
:uno de los montantes de la biblioteca •
Lf que, Semejantes a otros que había en
; cada montante, de distancia en distan-'
,cia, parcelan servir, y servían en efacto,
de adorno a ese mueble.
' Un ruido estrepitoso, prolongado, es-e
,tridente, acompañó, mas bien que si-,
guió, a la acción del viejo.
En el mismo instante 31 lienzo de la
pared que separaba esta pieza del laboratorio se entreabrió y la otra puerta giró sobre sus goznes.
! En medio de la abertura practicad«
, en 21 muro, apareció súbitamente Mer¡curio con una pesada maza de hierro
' en tia mano y en el dintel de la puerta
' se presentó Humberto, sulataneo con
cada mano a El-kevir y a Stiabbah. Los
e'dos hombres llevaban todavía la más+
'b ara.
El león y la pantera profirieron g la
, saz un rugido siniestro.
—Este hombre posee nuestro secre'. to; ¡que muera! — exclamó maese Eu-,
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Foncere y de los Ratones que conduelan
o desembocaban a la de los Ingleses
donde se alzaba la morada diplomática,
se habían visto saguidos o cruzados por
la multitud aristocrática de los señores
y de las nobles damas que aceptaban
la invitación de don Pedro.
La entrada del palacio del embajador
estaba brillantemente iluminada, atención lujosa que podía considzrarse como una medida de seguridad, porque
ausencia total de alumbrado cine, al
caer la noche convertía las calles de
la ciudad en antros tenebrosos, no hubiera permitido a los convidados evitar
la multitud de curiósos (illa invadían las
cercanías del palacio deUembjedor.
En toda la extensión del edificio una
verdadera nube de criados, lacayos y
palafreneros gritaba, dlsputaba, entraba y salta, oyerdose tan confuso estruendo de caballos y premiándose
una mezcla de libreas tan -asombrobas
que, nadie podía oírse ni distinguirse.
Era raro, muy raro, en aquella epoca
quetuande habla reunión, baile o fiese
ta en la corte, o en el palacio da algún
gran señor, no hubiese algún combate
encarnizado entre los pajes, criados y
palafrenero!' de los nobles. A veces se
mezclaban en ,astas contiendas de lae
,cayos los estudiantes de algunos ved-,

EL CANTAN LA CHESNAYE
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TERCERA PARTE
EL BARON DE GRANDA1R
XVIII
LA CALLE DE LOS INGLESES

Daban las nueve de la noche en el
reloj de San Eustaquio, y eran Sucesivamente repetidas por el reloj d 3 cada
una de las iglesias de París; cii baile de
la embajada española estaba en toda su
animación y damas y caballeros tieu
dían a los elegant e s salonas de don Pe-,
dro de Toledo que parecían estrechos
para da lujosa multitud que penetraba
por sus puertas.
El palacio del enviado de S. M. C. se
hallaba situado cerca de la puerta da
Tournelle, no lejos del convento de
Bernardino,.
'•
Desde las siete de la noch epuente
y las
de San Miguel, el -alian,
Calles d
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do designando a Van Helmont, con un
gesto amenazador.
Mercurio se precipitó, Humberto soltó al mismo tiempo a El-leavir i a Shabbah que saltaron hacia adelante con
una rapidez y fuerzas prodigiosas. Van
Ilelmont se habla arrojado hacia la joven, cuyo estado de sonambulismo con.
tinuaba siendo el mismo.
tete movimiento pareció secar súbitamente a Reynold del estupor an que
estaba sumergido.
La muerte se cernía sobre la frente
de la que amaba, Van Helmont iba a
dejar escapar el glóbulo encanenado.
Sólo un prodigio podia salvar a la pobre niña. Este prodigio lo hizo Reynold.
Cogiendo de encima la mesa de crls-.
tal una varilla de metal que le 'servía
para las operaciones elktricas, did con
ella un golpe en la mano de Van He-mont, en el momento mismo que los dedos se separaban para dar paso al mensajero de la muerte.
DI glóbulo; arrojado en sentido contrario, describió en el espacio una curva rápida, yendo a romperea en las narices de la pantera, en el inetania en
que la fiera sellaba --sobee el enemigo
designado a sus dientes ávidos de car-.
nIcería

