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LLETRES -

sectarisme antinacional
la.setmanari d'Olot, escrit en català, peró que manta un nom
a les fullea volants d'Acció Caol, "El Deber", ha dedicat
comentara,
atulad es "La marca de l'esclau" un artielede
ens servirà per fer la demanda i la condemna del sectai com a inespiritua l que, cofa a record d'altaesseäpo qu es
d'altres p.obleea raantenen encafitisatiguns sectors catal'escrit de "El
tea riostra d'aquest seetarisme el trobem en
cataale porta el significatiu epigrai següent: "Massa
massa catael setmanari olotí que Acció Catalana es
poc, que
Tan
ell
ho
és
massa
poc.
que
NesaPres trabem
amb els
eis seus anides i els seus comentaris coincideixen
volem discutir
iódics francament anticatalans. Peró no
qüestió del grau de catalanitat. Es molt dificil que en
ésser cabactual de Catalunya hi hagi ningú que pugui
en excés.
l'esclau" es fa
tesi de "El Deber" és que a "La marca de
riada.ment la propaganda de l'ideari i dels procediments
socialisme i Panarquisl istes i que es Hou "la gangrena del
intel.ligència
molt
entelada o la intenció
la
tenir
S'U de
coses
en el text de la fulla
trobar
aquestes
per
arasiva
Diríem que el periódie oloti fa mancament a la veritat,
%tintad() no expliques en certa manera les seves acusaa la falla al.ludida
Al seu dir, la tendencia que atribueix
en alió que s'hi calla. "No es
Inés que en alió que s'hi diu,
retret—eacriu—als del Sindicat linic de llurs idees äcrade les eonda la pertorbació que porten als pobles fabrils
pageaborioses, ni del virus de la revolta que inoculen en la
Salta que Púnica cosa que hi ha a tocar es la llengua. No
t. entre En Pestaña, en castellà, i En Seguí, en català, no

UNA RAÇA QUE ES MOR

CARNET DE LES
MALLORCA

Un "Almanac de les lletres" totjust
aparegut, ens diu el recompte de l'aportació mallorquina. Es una munió de literats: pacte s , prosistes, traductora. La
poesia, mes que cap altra mena de Ireroture, omple les planes de l'Almanac:
disset pactes mallorquina hi collaboren.
L'escota de Mallorca és, dones, una realitat nombrosa.
Aquella "modalitat oriental" de la roesia catalana de qué park Joaquim
galera la poden] veure en aquest recull.
Tot un munt de caracteristiques aplega els poetes de Mallorca. Les nicravelles
sonores de Joan Alcover tenen la mateixa anima que les produccions dels autors mallorquina joveneans. Mallorca ens

ofereix el seu liric cistell de fruita.
Joan Alcover I El seu nom té un vast
ressó d'humanitat .i de bellesa. Costa i
Llobera se n'ha anat per sempre, pecó
queda l'autor d'aquelles "Elegies" perf ectes.
Gran te la pèrdua. Tan sols ta cítara
pot minvar nostres (lagrimes
Ii diu Guillem Colom.
A l'entorn de Joan Alcover, quiere
poetes joves. Aix6 vol dir que l'esforç
literari de Mallorca té ale per estona.
Heu's aquí la joiosa lliçó d'aquest "Almanac de les lletres".

LES

Els tures i eis aliats

ILLES DEL PACIFIC EN CAS DE
essència
polinèsia,
GUERRA

Les noticies imprecises que
fa uns dies arribaren sobre el
terratrèmol ocorregut al Pacific,
des de les illes Ilawai a les de
Samoa, dóna actualltat periodistica a aqueUes allunyades terres
oceàniques. • Sembla, pena sortosantent lile la convulsió sísmica no ha Ungut la greu importancia que feien creure els
primers telegrarnes alarmante.
D'aquesta teta, l'exist è ncia material de les illes no en patirà
gaire. Ella, en canvi, ens fa recorlar amb niajor intensitat un
dels problemes del món d'avui
que despenen mes trist i compassiik, interès; la ràpida decadencinig desaparició, pel xoc annb
la civAitzacin blanca, de la seva
raça kotOctona, amb la pèrdua
per a /a humanitat d'un -bell ca-

radar 'espiritual indígena.
Darcerarnent penase d'aquest

com la
haurien de deixar-hi la seva cmpre nda.' Es de doldre per a l'esdevenidor espiritual de la hunnanitat que una energia absorbent
igualitària tendeixi a ofegar tole matisació esponthnia. Potser
en altres llocs reces de major
volum i vitalitat puguin sostenir-se, i altres pobles dominadors tinguin una cura mejor de
la conservada dels caräcters indígenes. Constatem avui el trist
esdevenidor que representarte
per al mete una tutelar uniformitat anglo-sazona i el dolor de
veure, dessapareixer una raes feamb tresors de pura
sensibilitat.
Aquesta fina sensibilitat Os la
que perfuma amb una aroma
subtil, la que embolcalla d'una
atmosfera delicada les obres de
dos artistes europeus que amaren les illes i faran sobreviure'n
el record, hi visqueren amablement acollits els darrers anys de
la seva vida, i foren tots dos enterrats a Samoa, segons el rite
polinesiä, entre la tristesa sentida i la venerada respectuosa
deis indigenes; Stevenson, el

Entre novedades i clarianes,
segueix el seu curs la qüestió del!
Próxim Orient. El paper impera
tant que en el plet actual tenen
els turca i els bobevistes russos
augmenta ..els perilla d'un zoo
Violeta. La Premsa europea 'parla aquests dies de les eventualitats d'una nova guerra oriental.
Jacques Bainville es mostea a
"L'Action Franealse“, una mica
pessimista. Te por que la posia
ció cts França a Siria obligui els
francesos a intervenir en la guerra eventual. Aquesta intervenció
podria venir per la probable violació que fessin turas i russos de
la neutralitat del territori de la
Siria. I mostra les perspectives
desagradables que la guerra
oriental oferirla a França, la
qual ha de vetllar especialment
a la conca de la Ruhr, mentre
que la Gran Bretanya, que es
desinteressa del plet franco-alee
many, no tindria altra preocupa-.
cid saló da de la guerra contra
els otomans i Ilurs aliats. La cosa que no diu Bainvinle és quin
remei hi ha per ab mals que pro-.
veu. Suposem que no Os partidari
de d'abandó de Siria pels trance-.

tema arnb un savi entorneleg llana, el qual sempre inlassable,
i en compliment de la seva vocac ió, ha recorregut els lloes mes
apartats del mata Conversa amb
persona observadnra, enriquida
amb un coneixement de la vida
Shlp-boy conjunta de la humanitat actual,
narrador incomparable de Eade font directa, i no formada
— Ha aparegut el numero de gener de amb la perspectiva enganyosa de ventura, el creador fantasiós de
La Revista amb el segiient sumari
l'arbitrari, que en les seves päles narracions pintoresques, es
Chrysóstomqs, p., R. Rucabado.—Mosempre tico interessant per a gines, on batega tot el misteri SOS
dir qui perjudica més Catalunya... Mentre es prediquin
-Un tecnic de la guerra, el-gen-ea
i remeció de les nits de les illes,
profereixo que es faci es castellà que en català." Després ralitats pretextos, per J. M. López-Picó. l'esperi L.
—Louis Post ciar, fü.r Leandre Cervera.—
estilitza les figures de Urna, la ral Cugnae, en un anide del
La teta encara mes agradosa
1.3ta censura que el Centre Autonomista de Dependents L'cuquesta dels Jocs Fiarais, per Cristó"Journal des Debate", es mostra
ingenua obedient de Fidji, i Kola coincidenda de simpaties per
mere i de la Indústria, de Barcelona, hagi deixat el seu
fol dc Domenec.—Poesia catalana: L'ad- uquest neón Ilunyä de les dolces
kua, l'abnegada dolorosa d'Ha- mes optimista. Fa un estudi de
tEn Pestaña. Per la mateixa raó podia haver censurat
veniment de l'any, per Octavi Saltan—La
la
situada militar a la regia dels
illes enearitades del Pacific, amb wai. Gauquin, que ens ha deixat
Barcelonés.
Pau de la tarda.—Estels d'argent.—Poi
el qual eU Isa eonviscut Pirca en ifw seves teles, junt amb la Dardanels i el Bbsfor, i sobre la
satge nocturn, per J. M. Rovira Artigas. de temps, i per la raes alerta a
Leves que Acció Catalana no és tant i tant reaccionària com
Ilunaorua de la mar, el color bär_ base d'arguments reelt enraonats
—Del vent.—Dcl retorn de caca.—Del ca- •sonziltn que les pobla. Aquest
arriba a la conclusió que els
el socialista espanyolista senyor Fabra i Ribes, eint en un
bar da la tersa, i les taques orper Josep
intcrès es general avui en la sen- namentals de les palmeres, la lí- tures, cas d'esceatar la guerra, es
article publicat a "El Diluvio" arriba a fer un joc de pa- vall de l'horiold.—La Tejera,
Munteis.—Via- Crucis. de Paul Claudel
trobarien en una posició militar
propi d'una obra del senyor Muñoz Seca. Diu En Fabra (Josep-F. Rafols, trad.).—Els 11:bres, per sibilitat moderna. L'art, que n'es nia ondulant i valuptuosa de les
dolç/encís dificilissima. Avui les flotes i els
lcció Catalana ha de canviar immediatament el seu nom D. J. i Aksandre Plana.—Les Revés! es. l'expressió, ha porta t un revis- verges taitianes, i el poynesica.
clestacamenta alias dominen
colament d'influencieg:ixiatiques candorós de la vida
La Redaeció Catal ana". El lèxic d'aquest marxista és tan
— Dom,,nech Juncadella esta imprimint
completament els estrets, i aixt,
primitives.„
Caries lat I Sunyer
it i rónec com la tesi intolerant de "El Deber".
wo Ilibre de poetncs de guerra titulas Pels
el permetria de separar complee
Es barr4en amb reixorquia
feina del nacionalisme català, com a tal, no pot ésser la camino de sang i de dolor.
-deis decadentismes exquisits, les 1~11111~(112111.111111~1~11111= tament la -Turquia d'Europa i
per
treballar
ni
el
sindicalistes
i
socialistes,
idees
les
tse
Turquia d'Asia. Les tropes turssaés bàrbares concepcions de
que
que que hi ha en territori eurel'art negre. I encara que han vol5:3es de la nostra terra. Són idees universals. Tot a/R5
sindicaels
que
peu es trobarien isolades i a la
gut apoderar-se d'aquesta tenleer el nacionalisme, en aquest punt, és
meree deis desembarcaments
dencia els descentrats i els arrilisocialistes catalans tinguin l'alt sentit de la personatrepes que els aliats podrien fer
vistes, i dol la beata admiració
enana i que facin acatament a la senyoria del llenguatge
"AVENÇ DEL NACIONAcòmodament * en els punts de la
gregäria amb que els acompa'Laseiració del nacionalisme, en el seu aspecte espiritual,
LISME REPUBLICA" DE coste que convingués.
nyen els snobs de totes menee,
LA MES VELLA ARTISTA
el
tinguin
de
la
vida
de
la
nació
manifestacions
ieroes les
SANT ANDREU
en conjunt sön profitoses les
No s'explica el general Cugnao
DE MUSIC-HALL
elú del sentit nacional. Els catalanistes que voldrien suaportacions rejovenidores d'una
que en aquestes condicions goL'entitat
"Avenç
del Nacionalisme Reara
l'ancianitat
era
una
molestia
Fins
social
o
terreny
de Catalunya els partits avançats en el
sin el horneo d'Angora a provocar
publica", de la barriada de Sant Aninevitable dels que tenien la sart d'arri- sensibilitat gastada, i entre elles
cauen en un seetarisme antinacional tan nociu com el
una guerra. Val a dir, però, que
dreu de Palomar, en la reunid general
una determinada edat. Ara, a An- cap mes fresca i viva que la tenbar
a
ilesos avançats que voldrien donar al nacionalisme un exdarrerament celebrada, acordà accepear el distinga militar redueix sea
glaterra, Mm. Jane Litter decidit a dra delicadesa, la voluptuositat
indolent, la ingenuitat senzilla con, a ideari el contingut en les concia- estudi a la importància, certament
matis revolucionan.
convertir-la en un negad.
fortissima, que te el domini dels
sises de la Conferencia Nacional, i
Catalunya és una nació com totes les altres. Dins ella hi ha
Aquesta dama, que té cent vint anys, de les illes ocehniques.
Les terres perdudes del Pací- adherir-se, consegiientment, a Acció Ca- estrets. No dubtem que en la
s'exhibeix als music-halls; des de les taude dreta i hornee d'esquerra, reaccionaris i revolucionaris.
Turquia europea i en l'aspeete
fi e .tenien un doble prestigi d'a- talana.
les ofereix al palie el seu secret de llar.er o nacional no pot consistir a excloure cap tendencia, sinó
ventura i de llegenda que avui
Com a resultat cle l'elecció celebrada marítim els albas aconseg_uirian
bler a la natural Iluita entre les tendències diverses un am- ga vida. Mitjançant quatre 'Lores,. el do- s'esvaiex. Deixen d'ésser ineo- en la reunió a que acabem de referir- èxits relativament fàcils i räe
na a eta el demana.
de tolerancia, i a fer aeceptar per uns i altres el principi
Les escenes de tot el filón estaven ja negudes i remetes i perden amb nos, ha quedat constituida la Junta di- pids. Pecó es de creure que els
ial de la nacionalitat.
un poc avesades a suportar actrius i la convivencia anda els blancs el rectiva de la segiient manera:
turcs, en combinada amb els bote
Ce catalanista conservador que sigui verament nacionalista
seu caràcter propi. Es la tragè.
President, Antoni Sayo!; vice-presi- xevistes russos, descarregarien
cantants d'edat respectable; per6 indubdia—veritable
argument
d'un
la
vida
corporativa
de
PobreClavel!,
caixer,
,4ntcni
Cadent,
Josep
i
ha
batut
el
Menta mai que la propaganda
els cops en altres punts de l'Ae
tablement, Mrs. Jane Litter
sanovas; secretari, Pere Alares; vi r e-se- sia. I par be que no es segur que
drama unanimista—d'una raça
te facin a Catalunya en espanyol, perquè veurà que alesho- record.
cretari, Ramos Misté; campeador; N ar
que es mor. El poble autòcton en
allí obtinguessin grans resultats,
ultra la disconformitat en les idees, hi ha la negació del senL'ESTACIO MES GRAN pren de la civilització les tares
cís Molins, i vocals: Febti S4schez, Icr podrien promoure complicacions
acional, que ha d'ésser comú a tots els fills d'una mateixa
• DEL MO.V
i els vicio. L'alcohol, la sífilis i sep Martes i Antoni elVer.
enutjoses i &largar la guerra
2. Tot nacionalisme és per definició un Moviment solidara
Xicago tindri l'estació més gran. del la . tuberculosi hi fan esträlls, i
durant molt de temps.
tier, antisec ari.
món. Les tres que tenia seran substitui- acaben ràpidament la decadència
CONFERENCIA DEL SED'alt r a banda, cal no °badal.,
des per aquesta. Hi abocaran 14 línies.
d'una .raea..de pobres energies..
NYOR LI.E0 'DE LAS que, segoes una bona -part de la
Costará cent milicos de dólars.
Són sempre les anomenades pePremsa franceea, el problema
CASAS
A París s'havia parlat de fer una es- netracions pacifiques, ädhuc no
oriental no ha d'esser mirat com
tació única sota el sol dels Halles, que
El scnyor Llcó de las Casas, del Sesentint-se el soroll de les armes,
un problema independent, sind
altra
a
una
transportats
cretariat
del
"Partido
Social
Popular",
Launen estat
dolorosament cruentes!
Onverses
com un especie de la politice ale,
dona l'anunciada conferencia a l'Ateneu
banda.
manya, que intenta complicar Paa
Un alón nou, interessant lamBarcelonés, sobre el tema "Los partidos
A Barcelona també s'havia parlat de ba s'aixeca en els llocs envaits.
fer cte la Ruhr fent esclatar da
plaça
de
políticos
y
el
problema
catalan".
Ser
una
estació
central
sota
la
No hi veig l'avenç
guerra a Orient.' Si aquesta tesi
Hawai, per exemple, constitueix
en un mat escrit, dues Iletres
El
senyor
Lled
es
referí
a
l'agressió
Catalunya.
Os exacta, caldrä que els turetaa
un petit Estat modef. Totes les
Es un sup6sit. Prenem un comunista
troben separades per una IleEl que no hem pogut tenir a Barceloinnovacions modernes hi troben que sofreís el sentiment regionalista, ci- fils franceses confessin l'error
tbnant duplicada, es de regla, en per les solapes i Ii demanem:
na ho tiudran a Xicago. No vindra d'utast unes paraules del diputat Pero ja, que han sofert mostrant-se exa
un fugar, les iniciatives ardides
enti quals hom diu que el problema cati raen (per exemple, al final
—Tu que creus: hi ha joc a Rússia o na... Hi ha tantea coses a la gran ein - un bon acolliment comprenssiu.
eessivament favorables als hoa
mai
tat nordamericana que no tilidrem
tala es molt més vis i palpitase que co
ratila), d'adjuntar la primera de no n'hi ha?
.
mes d'Angora.
La vida material Os pròspera i
tonsonants iguals a la primera
a la novra I
ho era el 40ba.
El comunista, si és un comunista de
activa. Aquests nuclis petits que
A. Revira I Virglil
Els
partits
espanyols,
derivé;
de
lissegnna de les dues consonants bona fe, contestara enèrgicament:
en la seva limitada troben la
ELS MATISOS DEL PAtest d'En Mauro, no han formula! cap
h primera vocal i la segona de
possibilitat d'una perfecta urge- programa
—No! Com voten que en un regim
""es tunsonants a la segona
TRIOTISME MES U RATS
excloent els tradinització estatal, san per a nos- cionalistes afirmatiu,
comunista
hi
hagi
joc?
Qui
voleu
que
i federals.
mot com innat es divideix
EN EL CONYAC
:tares catalans una Mea encojuguin?
jugui?
Que
voleu
que
Alludi les contradictóries declaractons
Lal uva com dosser es divideix
Al cor mateix de Berlín, a Unter den
ratjadora. Hawai, per la immi- del senyor Alba i l'actitut equívoca deis La
a Europa
Aleshores, vos li mostreu la traducció
Linden, hi ha un cafè de gran anome- gració nordamericana dominant,
d'una
noticia
extreta
del
sePravda,
d ras en que la Iletra ouplicana
senyors Romanones i Alhucema:.
Continua
la
campanya
de sanada
entre
els
estrangers,
que
es
diu
tu una bella mostra d'ordenació
El "Partido Social Popular"--acabah una c,n,onant geminada, eco gons la qua; ha estalceerta una casa de Café Baüer.
botatges alemanys a la Ruhr, a
moderna.
Pecó
, „es trist el preu
joc
per
al
proletariat
a
Petrograd,
a
l'Aés l'iinic partit que presenta un progra.
con sonàntics, la div i s i ó' grä Com que els cambrers de Berlín es d'arribar-hi: l'aniquilament d'una
aliaba una grato
ztrespr,n a la divisió sil.labica del vinguda Smolensk. Els obrero hi van a
nus de solució. Declara que cal recondi- la qual oposen ola
cobren el 10 per toa de propina, profermesa I una forta vIglläncia, I.
Nus é, un aisii , lah que conté les corma feta i llencen damunt la taula— curen fer prendre als estrangers begu- raca.
xer l'efectivitat del problema.
Es probable que la caracterísper evitar possibles descarrila
'Ilhbes ni nat. Pecó en el cas no sabem si verla roja—uns paquets des relativament carea. Així, per e x emtica histórica del segle XX sigui
O !letra duplicada representa de rubles-paper, que, comptat i debatut,
LA CONFERENCIA D'EN
menta Intenolonats posen OStat+
ple, quan abans de l'ocupació de la
valen cinc céntimo.
la desaparició de l'hegemonia
'hemant simple, ço és un so t'une,
Ruhr demanaveu conyac, com que el
MARCELI DOMINGO, gas a les locomotrlus. Moldeespiritual europea, creant-se una
El comunista, davant aquest Set, ésdehliVSSIó gräfica no encrespan
conyac trances val tres vegades mes que
AJORNADA
ment van essent reconstltuldes
sil dabiea del me: dosser vindra patlid o restara amb el seu color l'alemany, hom us preguntava de segui- civilització en la qual entrin conjuntament elements de totes les
Per haver-se d'absentar urgentment
les tintes fernes 1 M. tus Trocnormal.
que conté les dues sí!
da :
parts del mán. Potser l'última Barcelona, En Mareen Domingo ha
quer ha anat a Londres per gesser. A nnmenant síl.labes graNo h o pod•em asscgurar. En cai.v,. re—Conyac francès, no es cert?
apo- nat la conferbteia que, sobre el tenia
l.:1' P o ns de lletres inseparables ferint-nos a nosaltres, podem assegurar
la utIlltzació de les de la
Pecó sobrevingué l'ocupució de la guerra bautä estat el final
Arreu, El problema catala, kavia de donar tionar
PGt di vidir un mot escrit, pa- que després de llegir la noticia ens ha
Ruhr, i el Cale Baüer posä un cartell teòsic de la vella Europa.
zona erigiese. Rambla, perb, que
aquest
vespre
a l'Ateneu Barcelonés.
milenario
fins
els
pobles
tant
en
"' que dosser es compon de les caigut l'anima als peus.
que deia que no se tercien begudes f ranles gestiona fracassaran. Als Esavui adormits, com en les socios3labes gr afiques dos i ser, i com
Els sociali,tes anglesos i italians, que ceses ni belgues. Aleshores, si &manáe
tato novissimes, en les joyas naELS DE L'"APLEC CATIr tats Units, en canvi, elle:menten
, er, pre nunciat, és la nueces- després d'un viatge per Rüssia 'tarjen
veu conyac no US preguntaven res, i us
cions i en les•colbnies intervinets corrents francesas.
portasen conyac alemany.
': das sillabes fániques do i sentenciat contra el sovietisme, ens haLANISTA"
'Uni
gudes, la civilització fa la eeva
Per6 passaren dies, el sentiment pales síl.labes gräfiques
sien Ilevat gairebé tota la joia que ens
El dinar que anuabnent celebren els
triótic tingué temps de calmar-se, i fa via i la consciencia col.lectiva
A Orlent continua la s:tuac'ei
exactament amb les inspira la si guirla del tsar. Saber que
elements d'a qu esta estila t nacionalista, estacionarla. Eta turca, vrä, no
va precipitant-se. Quan grani
fiíniquesa
el joc subsisteix, francament, ens acta- poc, quan anàveu al-Café Baüer i dema.Jefinitivament, la cultura no se- aquest any linda Ilsc diumengs que
t at, 6 no es cap argument de- para.
naven conyac ja us preguntasen :
praparar-Se I s'han asm10
rä un fruit parcial, sine el re- dia 1S, al restaurant Les Fan:, prop a fichen do
,e u el S N Rla favor
—Alemany?
probasi
subsisteix
el
joc
és
Perquè
senyalat moviments de trepes a
Terrassa.
_
granen do -acer, puix que,
pecó, els cambrers ja sum de les manifestacions diverDarrerament,
ble, que dic, probable?, és segur que
F.1 Podrà sortir de Trstocid de la pa- la Tr a ca °Menta!. A Cenfraa tot
ses de tots ele pobles de la terhan fet totalment compatible el patriocátala cem en les altres
o de Catalunya cts elsrtrens de mg 0101'5 ca909 en que la di- Jd ha prestamistes, Croupiers, cocottcs, tismo i l'interès, i ara, si aneu al Cafe ra.
secuela Igu al. I n-,erarrestent els
taüls, tafurers...
dia oky de la una de la falda.
Per la major riquesa i harmoBaüer i demaneu conyac, us diuen:
la divisió fónica no soageni.te c.lcmr.tlys fcn gran eam('cutre
ExetirUnic
lic
clinscripció:
I, de mes a mes, amb un nom o un
rara
convenient
conjunt,
co:ne: deixen sM6 que ni és
nía
del
—Del bo?
panya peryä ola turca no c:ghln
Pare
Ji!,
lo
(tel.,de
Catalunya,
altre,
governadors
civils,
sonista
en
aquest
faltes
veu
que
cap
16x-le3 coincidir.
I si dieu que sí, us porten conyac
la pata,
A,
de
tan
pura
4144).
chor.
Civilitzacions
fan
Carlea Soldevlia ces. •
P. Fabra

VARIA

filo-

LA POLITICA

Full de dictad
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situació
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FINANCES COMERCI''
SESSIO DE BORSA
' rer de 1923
de'l 1-5 ' de ' fe b
OCASO »TI

Bala

Obertura

Alt
L0 a (94J
44'45
N 01014
fdacants Oto 011e 694 o
196
es
Fii.plues 196
120.
l'. C. Metrnp.125 12-G.0
1313 10511 TARDA
Bala
°hartura III
69.3d 6935
91*
NOrkla
Alacants 493
Caeeres V.452o
Colonia/2 (.175
C. Docks 17 53
idelroP0511,4143 00 129 •5o 149'22
F. C. MetroP.123'oo M'o° i28.00
5850
Felgueras59S0

Tinca
69•40

t9
168
120'5o

Cotització oficial de la
Fusa de Barcelona
Dia 15 da fabear 192S
DECTEs DE L EaTAT
7100

Paule inteller 4 0/0
Exterior 4 94 1,

87'00

Arable, ¿SE

F
diabla I
•
A.
BU. TI. o/. 1 811101 1922 s. B.
S.

P

302.79
jener 1924 S. e.
10240
D.
°
W
•
.10
•• B. A. 102 So
teme
4
P
•
10215
B.
P
•
WUNTAIdETTI'd 1 DIPuTaCtOnta
1 beta Municipal B. 1902

11/4;

1004
0940

Ser. A.
1904
1906 Ser. 11
1906 Ser. 0
1967 Set. D
1910 Ser. D
1912 Ser. Id
Ser. E
1919
Ser. 8
1911
Ser. B
1913
1916 Ser. 13
1917 Ser. 13
1918 Ser. B
Ser. 13
1812
Ser. B
1290
3921
.1115e1ite ELtompla Le 1829 4 1/2
• 1907
o a,P
•
" 1913
" 1965
ßdeß Reforma
Elpt. • Barna, EmptIt. 9.000,000 9.
Je
5.084,000
13.060,000
"
'ettneOltunitat Catalana E.. 1914
1911
•
Calza Creolt COInunal
DbUire Pert Barna. i 1/8,
O6LiGACIDN8
Borra 1. « ser. nacions:tacaea
•
2.. Ser.
°
" 3.. Ser.
•
"Ser.
o 5.. En,e •
ertcruits ramplona
Prioritat erci.
Scydria Menina
lindan-4.4 1." Ser.

II

se

•

7315
7215
7850
70 75
7990
7875
9900
89'75
8625
8225

7350
7215
7275

6235
6150
6025
6125
6315
57'00

Sor.

•

01:ne. Va l etelll 'farree. 89/9.
Adhs.
^
S."
B. S. á..
I .a
•
o •
N,
p
Le
•
• • ser. 1
r e 10
pon •C
▪

80'50
8050
89.75

75'75
64'09
5795
6475

•

• • • g
P, • •

77'50
9650
5675
5225

PT5IC62 14411

•

1978

Ora/. SIIPOI .eß 4 e/0
▪
•
0 0/0.
9100
^
8065
Ferrocarrils de Cata/tima
.COMparyla reitera/ ferrris Catataai ano
Compen g la Darlonetia Electriz5141
35/giles de Barcelona 4 0/0
1509
Cal/data Ga. 5 Eleetat. Ser. f.
74'75
• r.
•
•

e

Ener gie 1.14e444. 0. Catee 0/4 117'7
• oio 9570
Cocietal Preduetora Force. Motriut 02/5
EMDFany la general Temes Flikptaes
•
let1011111
Ceta/atas Ou SZeCiZlcIIal
rana) d'Erren
Espanya Industrie
Etat. Gral. l'eletoni.
• Penfasulc; , idee.
gt.• asteria' rearericao.
21250
DOMES 1411TRANGERde

Franela 3905.
Idem sulssos, 12035.
Idem belgues, 3460.
Lltnrei, 3000.
Liras, 3085.
Deklara, 640.
Marc,, 004.

COTOUPE, 00

001131 NIT

Obertura Att
/de c irl a 5045 0910
Fel gueralSroo
C. Dotes 17 .50

Bala
9.45

'FlIlpines 19 le

Tensa
59.5e
59O o
1750
19geo

BARIA»

» • correa%
Vaaone arrtnatsi Nord, SS.
"
Alacant, 6.

CEREAL8
FE, VII. grao
Blat de moro

eoTralti A PORSA
'

bonos Mpals. Elposició,
per 190
Barcelona Trae/Ion and LIct
7 per 100, 1951,
Earechara Traction and LIgd
7 per 100 Preferents,

9E85
10050
107'00

Vera

Agregat a l'Ambaixada de S. M. a París

2025
33
30
35'
45
42
41
47
58

morí el dia 20 de gener filtim a l'edat de 29 anys
Havent rebut els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica

(A, C: S.)

41

Escaiola F,evIlla
M 11
Eatranger

43

seus anilina pare, tla, cosIns, COsIns polftleS I I amics en recordar A les aoves ralaclons tan dolorosa ¡A r dua, el; preguen tic record par§ la selva anima 1 agrairan
tencla als funerals ose en sufragi de fa Sa y a ànima se celebraran denla, dissabte, a dos
quarts d'onz e , a Posglésia de la Casa Provincial de Caritat. taue els en quedaran agaits,
Les misses després de l'ofici 1 tot segun la del pede.
Pito s'avisa partIcularmont
El dot no es despedeix

Els

Comarca

I Harta
Tilos

Tote &mena vela iba Per 100 010141
per mercadees cobre carro.
Garrofa, negra aova
35
Matatera

•
"

33

Portugal

"

Roja

Ibiza
Mallorca novel

"

•

L'eminentissim i reverendfssim senyor cardenal i araurqrsbe de Tarragona i el bi.sbe de
Barcelona concedeirm les indul gencias de costura

31
24
25 1/2

E8P ULLE8

Formes mimara 4

erceres
Quarlea
Preus

per

,

29

Emanes

ot7sPnirs 'Tgaif."

93

da 69 clitale.

90
18
17
161/1

Segil

15

VasOnS arribats: Alacant, 4 d'oral
Nord, 3 d'oral / 3 ell;.

Cedules ereentlnes, 40 1/44.
Exterior. 70.
Franca, 7555.
Ro y a York, 40887.
Espanya, 2290.
Sulssa, 2497.
Holanda, 11857.
Italia. 97'50.
Suecia, 1783.
Portugal, 285.
Argentina. 4318.
Montevideo, 4250.
Xlle, 3920.
Ber/tn, 91000
Copen/la g-y e. 24525.
Yokohmia. 2081.
BOlgIca, 8715.
Noruega, 25125.

Bamba Florar,
" Mita. 19,
"

ARROZ

Benlloch O,
Selecte.
Malteas,
Na g ons &rebata: riord, 04 de blat.
Alacant, 66 ,
StoNGETss

101
/21
51

73
71 1/9

Vale/lela

09

enserie

Sale rulat
¡creo
•
•
N

SOLER F TORRA CERSIeff,
Bar quers
EiTLLETS

162
t,

114
1111

'pf

b.

Paloma

Vaixells entrats
Vapor espanyol "Angela", de Nova
York, amb cärrega general. Arnarnt
;non de Sant Bertran. Cous:goatari,
Regato i Fontbona.
Vapor angles "Cragness", Newport, arob bestiar. Amarrat mol? de Po-

OR

Mercat de Mollerusa
111:Jis Manes, a 44.
roijos, a 45.
Ordi, a 34.
Marean, a 24.
Preus per pessetea ela 100 quilo,.
Vino del palo, da YJ a 22.
Alcohol., de 180 a 200.
Mistelas, de 80 a 90.
Ani ggate, de 1...% a 150.
l'reus per pes-setas els 100 litres,
Olis, a 750.
Ons, a 72.5 persefea la actuara.

CHAVES i PJIGHERT S. en C.

Sans a Plaça crEspanya
carrer d'Urgell per Corts .
Sans
Plaça lt 'Espanya a Plaça do Catag unya
Carrer d'Urgell a Are de Triomf
Placa de Calalunya a
csrrer Gastillejos
Arc dot Triomf a Sant Martí
Sans a Plaça de CataAnnya
Plaça de Catalunya a Sant. Martí o viceversa •

Rambla del Centre, número

I

CARVI : VALORS : CUPONS
Ramb'a dol Centre, 18

-

0'05
010
010
010
0.10
0,15
015

•

GELATINA

de carn 1 de

ment poderós per a persones de n
linches. E. MartIgnele, Escutte-;
lleno, 10.

ecemMMENII.

láleil LA 111111[1[131,

nent Est. Consignatari, Agenc:a Witty.
Vapor italià "Rossini", de Tr:es:e,
amb carrega general. Amarre onil
Barcelona Sud. Consignatari, Ramos.
Yatch anglès "Orprey", de Sotithampion, amb el seu equip Amarrat
moll dat I3arcelona Sud.
Vapor espanyol "Rita", de Malaga
esca'es, amb càrrega. general i A3 posaatgers. Arnarrat moll d'Elosnjo W.
Consignatari, Fill de Ramon A. RaMO L
e
Vapor espanyol "Rey Jaime I", de
Palma, amb càrrega general i t24. passatgers. Amarrat moll de les ' , ras:artes. Consignatari, Compnly4 Trtu.imediterränia,
Vapor espanyol "Ramon", de Marsella, amb cärrer,,a general. Amarrat

moll d'Espanya W. Consignatari,
Pailebot espanyol "A. Cola", de Valencia, amb carrega general i 52 passatgers. Amarrat mol( d'Espanya NE.
Consignatari, Companyia Transmediterränia.

binnebs, de 4050 a 47.
Idean role torea, de 47 a 4750.
Mato

Ordi, de 33 a 34.
Morase, de 34 a 351
Favons, de 4750 a 49.
Alfals, a 10.
Preus per 'remete. ola 100 onlot.
Vins del pala, de 18 a 20.
1,1. 1 d'Argel'', de 35 a. 40.
Alcohol, de 75 a 80.
Miatelea, de 90 a 95.
Anissa4, , de 150 a 300.
Preus per pessetes els 100 litres.
011a, de 7 a 7 50 pessetes quarta.
Oua, de 22.5 a 250 pessetea la del.
Lena.

••n••••••-•-•-•-•-•.•-•-•-.. •n••-•-•-•-n-•-•••••••••n•••-•-••-•-•-•-••••••••••••-.....
00 careteters (0 mós

demda
Construo
ció sólida. Pulsael6
suau. Per a conètrer
tots els aventatges
quo en ae9
marques).

de la CONTINENTAL, demaneu-la a
prora a

Balmes, 12

Preus deis trajectes

Negociern late els cupos, canal0101/t 1 canee pedem.

Mas.

Mercat de Tárrega

s OR/318, 8. A.

d'autórnnIbust

LINEA B: De Sana a earrt Plartl de Provençals; SANS,
PLACA D'ESPANYA, Cerrar de les CORTS CATALANES,
PLACA UNIVERSITAT, FONDA UNIVERSITAT, PLAÇA
CAALUNYA, RONDA SANT PENE, ARC DE TRIOlter CON
RER PERE IV, SANT MtINTI.

Apartat de Corma, 551
Direcció Telegräfica
CATALONIA BANK

Telèfons 1230-1231 A

Moviment maritim

Alrona, 224 . 00 per 1043.
onses, 12350 per /OO.
4 12 duros, 12350 per 100.
1 duro, 123'16 per 100.
Isabel, 12750 per 100.
Franca, 12230 per 100.
Lliures, 310 0 pessetea.
Ddlars, 640 peasetes.
Cal", 5533 pesseteg.

1NAUGURACIO.
D'Un nou servei

Secció Marítima • NOEL' GERMANS

'91

Avul, divendres, 16 de fetrar, a les quatre de la tarda

,BANCA

05

Pral novas,
Mallorca,
Mallorca.

101101Iiii 211Hdi

BARCELONA

CENTRAL: Rambla dais Estudle, 4
AGENCIES: Remero 1, Crea Caberla.
MI:linero 9 Sant Andreu, 246.
Narricro 3, Salo/aren, 111.
VALORO, CUPONS, GIRS, CARVI I

eo

Amen/MIMA,
CON pala,

BANC CE CATALUNYA

.

114

" 10.

Flaet

Plaim1M1n111nn•=1:1Pmeminsmi

Rala

Nene,
Sellan«

g aNDRES - 'Rama

/ La máquina predilecta

Coirapt si Ter5ne

(Plata

"
Valencia
Favons Marroca,
•
¿eren ene
Vetes de BevOki

11

ADMISSIO DE VALORO A LA
COT/TZACIO OFICIAL
La Junta Sindical en teasid celebrada
avans d'abir acorent, de conformare' amb
les dIsposlcions vigents, declarar negociables, admetre E la contrataeld, I Incluir
en la Contsacid Oficial d'aduesta Surca
les 1.500 adune emitidas per la "Corn-

s

•

Veda
• roja
Oral
Pavee Prat

LlIbres, 7695.
Pessetes, .257.
Liras, 7295.
DOlars, 1641.
Francs suissos, 30850.
51areS, 00950.
Corones, 2450.

Francesos. 1970 per 100.
Angieso g , 2000 pesarte,.
Italiana 3048 per /041.
Befgueä, 3125 per 102.
Suisace, 119 15 per 100.
Portuguesos. 020 pesseles.
Almanya 601 per 100,
Austriaco, 001 per 100.
liolandecos, 2'40 paneles.
Suerfa, f''53 besseres.
Noruega, 103 pessetes.
Dinamarca, 105 pessetes.
Rumania, 3'25 per 100.
Eslats Unhlo, 6`ß4 pessetes.
Canada, 610 pessetes.
Argentina 228 pessetes.
Uruguaya 510 pessetes.
Chners, 0 .13 peg•etes.
Brailenys. ESO pesselel.
Soliviase, 1'55 pessetes.
Peruana 5.550 pesetas.
Paraguala, 018 peleles.
lapcnesos. 9275 pesseies.
Argelina 37 10 Per 100.
Egtpte, 3975 pestes.
15niktnes, 228 pesimista

63
62
40 1 01
59 1 00

vell),
" not 5000
Extremadura.

•

Pot au Cvîx
de
P.
Eh Francesc
DOCTOR EN DRET

74

Blanca extra
Correal
Superfina superior

Interior comptat, 7100.

r Ir

76

Menys •

042

VALORO QUE NO ESTAR I 14C10506 Al.
BUTLLETI OFICIAL AL PRE2ENT I ES

Ptas.

eran Magua

EORSA DE MADRID
Arnortitrabie, 4 per 100, 91'50.
Idern 5 per 100, 9050 ,
Estertor. 0795.
Darte d'Espsnya, 589/0 5 .
hiera ROl de la Plata, 22600.
Lime }Espanta America, 195'00.
Tabacs, 94850.
Sucreres preferents, 7950.
ideni 0rd/o 5 rles, 5950.
Nords, 31'500 «unta/.
tranca, 3825.
Lliures, 2927.
antst ANCA
(- alivia sobre Londres, 76966.
/lern Beiglea, 8900.
Idern ESpanya, 25675.
_Mero Ilelanda, 649.
Ideen Italia, 7918.
1/em Nova YOrk, 16415
ídem Portugal, 7000. •
Ileso Stieria, 4 37.
Ideal Suman, 30875.
Idern Dinamarca, 313.
litem barniz, oesso.
ídem Praga, 4850.

e

Mercat de Llotja

representació de 3.500.000 pessetes en
QUO ha e q trit 05001120 en S 5PaDril de 19160
el g eO atole capiaat de 2,565.900 pessulte.
Les mentada acciona són al portador de
1.604 pessetes cada una, totalment 1115e90 rfrols ae les ~emes slif
l/als de 'libres talonaris, formant la serie'
II ami, numeraelö correlativa del 1 al 1500
I portan 50 cupons; estan Wats a palatru.ren. u 9 d'abril do 1922 I venen aulorttzats am e> meren de la Socletal 1. slr
nata per dos acta seus comal/era.

/anca
60'35
69.:35
36'oc
61'75
17'50
149•1as,
12S'7J
55 53

en

palla Manufacturen de corcha, g,

o

BARCELONA
-. ..>:0-freet•-•-teeeee*Sertreo-.....
•-•••nn11-94:-•1•10e111,:••-e•-e-teeeee.tees:4-,

Vaixells despaaxats
02107. a cspanyola "Anita", amb
Càrrega general, per a hfahó
Yatch anales "Orprey", arnb el seu
ennip, per a Toles.
Veler italià "Andrea Padre", co Ilast,
per a Roses.
Vapor esrqszol * Vizcaya", atol) cirrega general, per ta Bilbao i n•sc-des.
Valses sortits
Vapor espanyol "Santa Cris.ina",
amb el scu equip, cap a la mar.
Vapor espanyol "Canosa", amb cl
seo equip, cap a la mar.
Vapor alemany "Gerda", en Ilast, cap
a València.
Vapor espanyol "Cristóbal Sorni",
amb cärrega general, cap a Pasages i

esealel
Vapor espanyol « Navarra", ami) càrrega general, cap a Melilla 1 escales.
Vapor esparryol "El Gobernador",

amb càrrega general, cap a Santa Crea
de Tenerife i Las Palmas.
nTaper espanyot "Cabo San 5.,bastan", amb càrrega general, cap a Bilbao i eseales.
‘r apor espanyol "Amptnialr", areb

càrrega general, cap a Rosca i esta/es.
Vapor espanyol "Ciudad de Cädiz",
amb eärrega general, Cap a Fernando
Pdo i escaks.
Vapor cspanyol "Sac", en llast cap
a Sousse.
Vapor italià "Rossíni", de trhnsie,
cap a Marsella.
Vapor espanyol "Almarora", amb
càrrega general, cap a Vinaroc 1 Cas.
talló.
Vapor espanyol "Rita", amb càrrega
general, Cap a Marsella.
Vapor espanyol "Rey Jaime FI", arnb
cärrega general, cap a Isfahó.
Vapor espanyol "Guipúzcoa", en llast,
cap a Marsella..

Vol

que el seu menut, en hanyar-10,,_ no faci

rehecr crics?
Dones acostumi'l

al.

SABÓ HENO DE PRAVIA
que clemés cle‘ perfumar delitosament la fa

clona frescor

i suavitat.

PASTILLA 1.50
."-De venda e enee, /ea Faraaciet, Drosnesiee t Pertnel enen.
PERFU/KERIA

GAL

MADRID

Olvendres,1 •3 de febrer 1923

LA

Conferència d'En Martí Esteve a l'Ateneu Autonomista del
Districte 111
El Nacionalisme i els partits

polítics

a l'Ajuntament de Barcelona

PUBLICITAT

Cònica de Cultura

qual cosa proven elle mateizos
liar improcedent conducta.
Nosaltres seguirem la conducta que ena imposen les conclusions de la Confevencia Nacional
Catalana, Creiem 4 0.3 les armes
Cale& de Sant Jordi
que han utilitzat tots els pobles
Aquest coLiegi, el primer que
que han aspirat a Ilur llibertat fou creat a base d'ensenyament
eón aprofitebles per al naciona- catete, per En Francesc Flos i
lisme cata. No fern cap dogma Calcat, celebrara enguany les sede les qüeations de pttacediment, na noces de platal, n'aquest
perra per da mateixa mide i perque objecte te el propia:si t de verifiel nacionalisme la en nosaltres car un festival al quall bi conuna, convicei6 fermarnent secos - corrin el inea gran nombre d'ada, no renunciem a cap dels mita lumnes que han figurat en dit
jaita que puguin dur La Ilibertat centre docent.
a la nostra patria, llibertat que
A aquest efecte, s'organitzare
nosaltres vol-em abeoluta i les Use acte cultural, que tindrà !loe
limitacions de la qual, sen Gas al Palau de la Música/Catalana,
d'haver-n'hi, creiem que no po- on prendran part aretb escoden desea' d'altres que les que els Ilits treballs artístic i literaria
mateixos catalans es donin. .
diversos deis entice alumnes. Un
Anirem a la intervenció i, si altre acto s'efectuara al Teatre
ans ás poss.ble, a la direcció de Catalä
Romea, amb la represenles corporacions poputlars de Ca- lucid d'una
obreta dramätica intalunva, creiem que ll'actua- fantil. titulada "L'avi Jordi", orició que desenrotHern en elles ha ginal de .N'Angel Sabates, prede contribuir eficaçment al nos- nent-hi part els actuals alunases
tre triomf. Per això i per teta del Collegi, havent-se ofert, com
l'obra d'Accie Catalana demano protagonista ei primer actor
ed vostre ajut.Collaboren des d'a- senyor Aymerich.
questa casa a la eatalanItzacid
Per tant, es posa a coneixoplena; que sigui una realitat i.211
els nostres coca i ' no solament un rnent deis que haca estat alumnos
crit en Os ilavis aquella expres- do l'esmentat Col.legi, i que
sió que dominava les interrup- no hagin rebut la cu c-responent
a la
tiene d'abans. Ansias: Veza -Ce- convocatòria, assisteixin
l'estat
reunió, que tindresitee
e
talunyal
-13, peat7e1 diumenge,
-ge,Casp
Clogué la consereneta una llardie, 18, a les onatlel mata prega ovació.
gant
que
en
cas
llene
cecee
posEn acabar de parlar En Martí Esteee, N'Ignasi L'adulan eS Le- sible Eassistenciat e remetin Ilur
henil de l'entusiasme que havia adhesies
regnat a l'Ateaeu per la confeUniversitat de Barcelona
rencia. Des d'avui—afeg í—alEl Rector ha comunicat els
cem una bandera de melena ca- periodistes que ha telegrafiat al
talanitat.
president del Consell de minisAl final de les permites del setres d'Espanya i ala ministres
nyor Dalmau els tradicionalistes d'Instrucció pública i d'Hisenda,
tornaren a intentar la pertorbapregant-los resolguin aviat el
cid. El peblic contesta amb un pagament de les millones de sou
crit de "Visen Catalunya lliure!" del personal subaltern i les subDesprés de l'acte, EALeneu Au- vencione per a material d'enestonomista del Districte III ofee- nyanea amb miseree a la parnä al conferenciant i are Polítics tida d'un miii6 de pesseLes, autod'AMÓ Catalana un xanipany ritual per la tlei de presupostes.
d'hunur.
— El Rector ha reints a l'irispector de Primera Ensenyança
de Lleyda la deraIncia formulada contra l'Ajuutament dela Polea de Segur, per haver inancat a
determinades obligacions refeI-lavent catat nomenats els scnyors rente a rensenyanea primäria.
— El Rector ha dislegat al caFaust [len:andes, Josep F.rräiz i Josep
tedrätic doctor Terradee, de la
('onejos, registre.ders de la l'roptat
peetivament le Barc:elona (Oceident), de Facultat cte Medtairut, parque el
representi a la eeee» inaugural
Vilafrainst del l'encela i do La Eisbrd,
la Unió Jurídica Celulosa fa peblie una de l'Institut htecheo-farmaoeutic,
y ugada mes que les disposicions legals que se celebrarà ei saltante peaque regulen la provisid de rae:Bits del» per, a les deu de la 'nit.
registres de la Propletat catan iztrMratica
— Stta rebut al despatx del
ea el deseeneixement mes absolut de les Rector el títol d'escale a portee
tnndalitats catalanes, I p e r taut en el tercer a favor d'En Josep Jordà
menyspreu de les necessitats del nostre Alcover.
t erritori, a conseqüencia del qual els fun— Han visitat al dctor Carneionaris pertanyehts al ros esmentat stía ita, e/ catediltic de la Universinomenats preeeindint que lanorin el drei,
ta t de Seragoesa, doctor LamoIn !lengua i la man -ra irdsser de2a ca- ileda; el director de l'Escota Sutalana.
perior d'Indústries, doctor RiAmb aquesta la EnIS daridica queline, i el degh de la Facultad
Catalana, respeetant en el que es merei- de Filosofia i Lletres, doctor
se n les persones dels funviunaris mole- Daurelia.

Anit passada En Martí Esteve origen caldria cercar el que ens
aenä a l'Ateneu Autonomista del • han deixat la mitologia i el folkdistricte 1.11 la seva anunciada dore en la naixença de les na ponferbncia sobre el tema: "El cions. La Mancomunitat nomes
pacionalisme i els partits maltees ha estat creada per la fe de Catalunya, i per a Catalunya bel'Ajuntament de Barcelona".
E! local esteva ple de gom a sanade treballar." Igual posirlem
gorn, veient-se entre tal públic els dir de la tasca realitzada a VAAutres mutes els senyors -Vidal juntarnent.
L'obra més admirable del nosLlobatera, Lluts Massot, Duran i Reynals, Josep Barbey i Ire Ajuntament ha estat la que ha
fet la Comissió de Cultura, i es
atura Gassol.
Ocupava la presidencia la Jun- perqué hi ha predominat aquesDIs bornes
ja de l'Ateneu. Lacte comeneeeets ta passió que us dele.
-deela Comissia de Cultura sablea
eles quarts d'onze.
' ele que era treballar per la ciusenyor ila5l Dattuaa, pretat i per Catalunya donant una
f
pident ile l'Ateneu, digué:
nevella a les genaracions
Amics. Avui l'Ateneu Autono- ànima
naves.
mista del districte li inaugura
I no es solament la tasca de
ua cicle de conferencies pullta- cusltura que requereix aquesta fe
ques, amb metal' de da recent ad
i aquesta passiii; cal en totes les
Acció Catala--hesiódl'nta obres
que puguin donar una alena. Fins ara estävern saguint la
nada a la ciutat, Ha calgut bompe
la
Elige
Regionalista,
'ruta ele
bé per poder tornar a descobrir
eh d'enee de la Conferència Na- les pedres de Santa Aguada i lee
cional Catalana cal que el p osmuralles romanes, per aixecar
tre Aten.ett sia un fogar naciofonts escaients i estätues i per
nalista.
traçar aoves vies, per resoldre
Inaugura aquest cicle de con- lote els grana problemes, per lalereacies En Martí Esteve, re- fer financier, que ea el Inés fort
gidor de la seutat per aquest die- de lote, per aplicar els impostos
Meato. Us prec que l'escetteu
justos als ciutadans, pel probleIllentament.
ma de la Plum, que di inútil que
es plantagi noma amli mires
EN N1ellT1 ESTEVE teeniques. Tot això en mans d'hoDompanys — començà dient—. mes administratius seria una
Feia tenme que unes vena ami- obra murta que no donaria cap
gues ein convidaren a ocupar benefici a Barcelona.
Aquesta obra, senyors, l'han de
aquesta tribuna. ANUi aprofito la
¡recluid d'un nou periode d'ac- realitzar en sentit dirigent els
tivitat vustra i un mejor Catire politice, els que saben que 2113
meu per acceptar el vostre oree tenen les responsabilitats del que
fan. Només els homes que senrirnent.
Em call parlar-vos primera- tim que Barcelona es una cosa
viva,
una cosa präpia, només
ment d'aquelles circumstancies
que ens obligaren a retirar-nos aquells que estimiq Barcelona
de les corporacions públiques. i Catalunya, la poden realitzar.
Els que no sen catalans van a
Només mbi referiré accidentalmena però, perquè no creieu que cercar a l'Ajunlarnent altres coses, un enlairament personal o
em vulgui fer propaganda.
coses pitjors, molles d'elles inFa poques setmanes, com sapeu, que ene hem retirat de les confessables.
orporacions públiques, on no hi
Se que en la governació pele
reingressarem fins que puguem partits políties hi ha tambe aldemostrar que all darrera nostra gun perill: el partidisme, el conJai ha una opinió, fins que amb ce siderar l'Ajuntament com una
regultat d'unes seleccione da nos- finalitat, sine com un mitjä pel
At'a representació es vegi incoa- seu partit. Per Mete es absolutaaestablement ratificada.
ment indispensable que la tasca
Sortosament, al districte III hi de regir la clutel sigui donada
predomina el sentiment de cata- als partits d'una completa catalanitat. Al districte III la gent lanitat, aquells que, com nosalsent l'ideal. Tire l'absoluta se-. tres, más que un partit, ens proalmetet escollirà una candidatu- clamem i actuern cosa a unid de
ra nacionalista a una candidatu- patriotes.
ra que es digui nacionalista, i una
Nosaltres haurfem trobat un
eonsiderable mejoría votarä per èxit Inés fort separant-nos
nosaltres.
les majories des del dia la
Eis motius d'haver-nos reti- Conferencia Nacional Catalana,
rat tle les corporacions públi- pelee creguérem mes convenient
ques són ben coneguts, i ja sap i resultats más positius contothom que les conseqüències no tinuar les majories de govern.
se'ns poden atribuir. Un article Si ele hornee de la Elige no haaparegut a la "Veu de Catalu- guessin sentit massa leo elecaya-, òrgan de la majoria de
cions legislatives, si no toguesl'Ajuntament i de la elancomu- sin sentit massa el partit, mai
fatal ho va provocar. Ells havien
haurien provocat el conflicto que
de preveure els resultats que ens imposä el deure de retirarportarla; havíem conviscut prou nos, les conseqüències del qual
tenme perquè ens poguessin eme fet cornearen ja d'aparèixer a
;114ixer. Calla que meditessin un
les primores sessions, sense que
,asic mes. Hern demostrat una ve- se'ns puguin imputar.
pida mes que els que tenim el
Nosaltres hem procurat que el
deny viril, que els que tenin, fet produís el mínimum desaquella prudencia que tan preTenim la seguretat que
dico la Elige, som nosaltres. En
tornarem a les Corporacions
canvi, es veu que l'experiència Paliques, i que hi Lornarern enpolítica dels homes de la Lliga fortits per una massa d'opinió
Regionalista ha vingut matisada que reeoneixera el nostre ideal;
per alguna senyal de decrepitud.
i aleshores no ens recordaren,
' Es aquesta la primera vegada deis • greuges i ofenses rebudes.
que em comunico amb vosaltres, Continuarem posant-hi Lot el
electora d'aquest districte.
',ostro entusiasme; hi portaren/
Us he de repetir el ente dein
un esperit de catalanitat, coro
ol dia de les eleccions als inter- hem fet fins ara, pensant, des
ventors de la Lliga. Dele aquell de l'oposicel, en el bá de la ciuiba que hi ha hornea que san tat, com feiern mentre estigué
elevats a un cerrec públic per rem integrats a les passades mala sf. va experiència técnica o de
jories.
govern, i altres per la idealitat
A la Conferencia Nacional Caq ue representen. Nosaltres hi talana diguérem que era un deuanima) per aquest darrer aspecre l'intervenir, si poguda asser,
te, per la riostra màxima estaladirigir, les corporacions de la
anal., la qual mai no havia es- terra, i ho complírem. Creiem
quivat la Lliga abans de la Con- que un deis instruments reas
ferencia Nacional Catalana.
preciosos per a les nostres asNosaltres anàrem a l'Ajunta- piracions es aquesta intervenment en filmlet exclusiva de
cíe.
n acionalistes, i la riostra tasca
Des del primer moment algú
ha estat d'afirmada purament
ens titile de pessimistes. De pesn acional. Els política san els que
han de regir la vida de la ciutat; sirnistes no en som davant de
ha caigut en descrèdit el predi- l'ideal de Catalunya, en som per
car que els homes de les Cor- creurfe que la 11d/erial ens I han
de donar.
p oracions Públiques no han d'esEn a q uest moment, des de1 exser política, sinb administratius.
Les candidatures administrati- trem de la sala oposat a resreves i fins els hornee que repre- nari, un grup que havia intentat
diverses vegades promoure ess entaven aquest malle dins les
eändol interromp amb crits de
eandidatures politiquee, han frac assat. En les corporacions, esvisca Jaume III i cisca Eepanya.
Els concurrente contesten crilmcialment a l'Ajuntament, noales pot reeixir el qui hi porta un dant visca Catalunya i vises CaI deal; es debades creure's que el taltelya lliure. El conferenciant
i president reclamen silenci,
regir una clutat es un ater adan nistratiu: Cal una pas
a
je i un el qual eS restableix al cap de poatnor per a eapc i resoldre els ca estona, continuant da confeg rana problemes, només amb la rencia.
fe es pot fer una testen penft i o ,te. J'o em pensava—diu En Martí
Recordem el que deja En Prat Esteva, i tots ho pensàvem que
de la Riba als diputals en la pri- ene trobhvem entre amica i és
'era sessió de la Mancomunitat; u per aquesta rae que el respecte
No cregueu, entice, que ene tro- I mes gran per tete el3 anees parb eta davant d'un ras vulgar. No tits informava les meves paraue ' e allen que aquesta assemblca les. Aixt ho han reconegut nels
anib la
Ea cena Lotes. Por veure el cau mateixos interruptor

cree, 7 del corrent, pel doctor En
Isidro Polit, de la Retal Academia
de Ciencies 1 prof tumor de la Univereitet, sobre el "Tractament
malemätic de les mesures individuela d'un fet variable", y a ex p ulsar l'orador, davant un [Júbilo
formal, pel personal de la casa i
altres metges 1 mestres, ele diversos procediments usats per la
valoració de les mesures en les
ciències biològiques/ psicològiques i sosials, les mateixes que
s'usen en Astronomia, va demostrar que el seu fanament es Iiipotetic 1 la seva utIlitat variable
segeus eis cases i que en últim
Lerma es l'experiencia la realitat
concreta i no el raonament matemätie el que-ha de guiar Einves
tigador per a aconseguir desentranyar la veritat.
El mes vinent en donare una al
tra sobre les fórmules de correteen/.

PRO TESTA

nats, protesto de l'arbitrarietat que seta
aquest punt de vista coposa el nomermment, i afirma una vejada ints In ceros
eilst imperiosa que els humea que curar'ten l'estameat judieial de Cata:puya tinruin amb d territori una emnpmetraciú
essencial.

El lecior diu...
',LIBRES EXIIAUILITS

Sr. Disten./
Fa pots diem, en aquitata curiosa seoele, hom enriase del mectsäries use sCm
Isa antologies de pue:es aciertes, els fruits
dele quals romanen selatuunt en edicions
exbaurits do em permeto de remarcar
t‘mbe la convett i enci a de reeditar brilles
obres en prosa, que stin costostsahnes de
trobar avui din, per rxemplei Su/iterd,
Ii Vletor Catalä ; La Ben nidada, d'as
:Codas, i diverges d'as P:n i Soler i
Nardo 011er, etc.

Daniel Forr.s

Sr. Director:
Els nona lunada de I: Plaga de CatXltin3. 11 imu estat pintats imitant ii reane. zEs vol re mes miserable? Ramaluna un ptasseeix un s.id fanal de bronze
veritable; tots aún de ferio colat-Innlat
a coi) cada vint-i-eine anys. Si
altnenys aquest tingues el model tipus, el
tefiniltu en aquella plaça, porqué a horiss
d'ara en liquen sud Marre hi ha set o
vuit medels de Liuda,

Antón t'aguas
Sr. Director:
tiembla ene ;a es an fet l'erceCia de
dos detestables niuusuleus al traseor
la magnifica Seu tarraminiun, destiente
a guardar les doma:lea deis reis de Co.
talunya. Umviudria potser procurar opotiar'se a tal profunaeiö. El perill es larmineat, eta mausoleos estala ja Iltstos
e pina d'emer insta..late. No val a Mutar,
que ja ala badal pros en aquista votan:S.

Pere Sagrell
Sr. Director:
Li prega que es (riel eco deis rumoro
que corren cobre la P roba hilila l d'unn
malt prdr.ima nutrid indirerta contra el
eataluniame, provoeurla pela Ceoverns, a
manera d'una nora expartneid d'agitadore que a pretext de Findic,uts tornarla
sembrar el terror a la nostra elutat.
Aqueas terrorismo no ha de tardar pu
mo ta treonfirmarese. Vulgui d diarl treu.
ren ei

sus que pugul curarnos l'entone
R. Q.
'

—

El doctor Cartilla ha autoritrat al doctor Daltä porqué el

25 del corrent elóni una conferencia a e ta Facultat de Farniäcía, descnrolllant el tema: "L'ensenyanea de l'electrolktullea a P il
la rtuliotelegrafia".
-cad
Lectura de Tornas Carees
Avui, a les set de la tarda, a
l'Assoolació d'Estudiants de la
Universitat Nova, el poeta Tomas
Garcés ilegire una tria de lea
aoves caneons.
L'assisteecia a lacte es, cura
tic eostuna pública.
Per En Jofre el Pilós
La classe d'Illstäria de Catalunya del Centre Autonomista de
Dependents del Con-1cm i de Elledestria, prengue la iniciativa de
collocar les noadee despulles de
Jorre el Piles cci una sepult ura
definitiva i de 3arácier monumental la qual substituís la calas de cedro on avui reposen. La
Secció Permanent de Propaganda
Autonomista del Centre fou ben
amatent a acceptar iniciativa
com a cosa pròpia elan arribar la
seva veu fans al Cansan de la
Mancomunitat i aquest ha pres
amb fo rca amor la idea i ha sabut ocupar-se'n, i en una de les
seves darreres sessions, prengué
l'acord d'encarregar a la Seaci6
eorre,sponent el projecte del monunienti el qual s'aixecarà a llipoll, comptant com cometa amb
l'autoriLeaci6 del senyor Bisbe de.
Yich; però poca valor tindria la
tasca si no hiLos aportada la collabora cié de tote els estaments de
la terna catalana.
Mirant envere aquest asearte,
la Secció Permament de Propaganda, del Centre s'ha dirigit
tetes les entitats nacionalistas
culturals i esportives de Barcelona, ja que es necessari la collahoradé del p.ohle de Catalunya en
tole la seva diversitat d'esputes,
per tal que aseistelxin a la retibió que se celebrare el dia 20, a
les deu de la nit, a Eastatge del
Centre.
La Secs16 Pertnanent de Propaganda ens prega reru aviuent
que si per atzar laj ehaananlaarntitat que no hagi rebut la convoeateria per aquesta reunía, es pot
considerar des d'ara cona a invitada.
La conferencia del doctor
Polit a l'inetitut sie Villa
Joana
En la conferencia donada en
el institut de Villa Joana el dime-

mis, reducid del company Legada ditiv
tre de la eileati6 social s'ha di4tingit
tot just pel contrari, per una tendencia ver& Ilarrnonia i per elevar da nivell les eontroversim d'idees.
A mes a mis din la nota que tncara que per una mala entesa seeerositat i un falo esperit societari es venia
callant sobre fets daquesta mena, d'ami
en endavant la Corporació General de

Treballadors perseguiri :Indicialment
ala que tractin de calumniar-la.
ASSEMBLEA DEL RAM DE
A PRODUCTES QUIMICS
El dia 9 proppassat, se celebra, COM
eslava anunciada, l'assemblea general
extraordinaria de productes quínucs del
Sindicat Lliure. La va presidir el com.

Institut Francals
Conferencia de Me. Bertrand.—
Eis la seva lliçó d'ahir el director
de Efnatitut Franeeis s'ocupà de
`Bergson et le monvement contemporaine de la philosophle
Eran seise".
Mr. Beargson ha dedicat fine
suara la aeva adivina'. a !a Illasofia en l'exercici del professorat a
la Univeraitat de Clermont-FOrrant i al "Cc:alega Henri IV" 1 al
"College de France" mis tard. En
temps del sea sojorn a, la pätria
de Pascal, publicä son Ilibre "Le
Eire", que constitueix un profund
estudi psicològic i lit erari. Seguiren a aquest una serie. de treballs
entre els guate — esmentà
Bertrand — sobresurten "Metieres et memoires", "L'energie spirituelle n , cte., i una profusió
d'artieles. Idi conferenciant fati
una clara exposició de les teories
más originals del filòsof francés
en oposició a la psicologia experimental; a la intuici6, la qual considera com una nova facultat metafísica; a la Ilibertat; a les relacione entre la conciencia i la
membria i entre el cerVell i el
pensament, el qual es un reflexe
del alían exterior en el subjecte.
Estudià també hl. Bertrand el
concepte d'intelligencia de Bergson i els seus sensacionals estudie sobre les malalties mentale i la funció del cervell. Bergson es borne savi en ciencies biolegiques i fisiològiques. les quals
li han perfiles una experimentacie
directa deis fenbrnens humans.
No-ge.a-menys Bergson s'ha prooropel en les seves obres deis
gratis problemcs de l'existència
Deu i de la. immortalitat de
Eänima i este treballant fa l'erg
temps en l'ordinació d'una nova
moral que consilii el "jo" social
i el "jo" individual, d'acord amb
la vida moderna. Alguns dels seus
pensaments filosòfics ha sabut
versificar-los ben poeticament.
Bergson representa el centre
del pensament modem i es ja
considerable la influencia que ha
exercit en el moviment filosòfic
actual, no sols de Franee, sine
de arreu del món.
Dt distingit director de l'Institut" fou molt aplaudit per la seva
rernarcable conferencia.

pany Artigues i es van aprover els
comptes presentats i la manária regla.
mentäria.
Es tractä detingnelarrient del confi ; ete de la casa Tusell i ecl régrn de
treball de la casa Argemí, en la 'mal
podria esdevenir un conflime arce en
cas de no cornplir-se les condicions lis-

estipulades en tes iltimes bases. Intervingueren en el debat d:versos carnpatr i s.
Finalment es va donar comide de la
constituci6 d'un Atoan Sindealista
Lliure, el qual ja compta arnb -do; cents
tea

socio inscrits.

El company Martínez, de la Coe ptiraci6, va „parlar del veritable coatrol
obrer a les fabriques i tallers, tal com
es fet a Alemanya, amb gran profit
de la ¿indústria . Amb extraordinària
animació 1 entusiasme es va donar per
acabat facte.
Molt aviat es donaran a coniixer els
norm dels companys destínals a diversos

carrecs direcdrua.

MAGNA REUNID DE JUNTES
Al local del Centre de Sindicats
res del carrer de Guardia, ro, se celebrä anit, dijons, tina magna reun4 de
les juntes

directives deis diversos or-

ganismes que allí tasen establert Ilur
estatge nodal. Tractaren del regim interior, de La perfecta distribució deis
secretariats, de les carregues ceon6migues que han de distribuir-se primorcionalment segons la importäncia de rada professió i altres assumptes dicte-

r é s. La reunió va durar fino a la entinada i va revestir importäne.

A

ELS OBRERS DE LA FABRICA RUBI INDUSTRiAL
la fälorica de "Tinto i Aprestos

Rubí Industrial" el dilluns últim eeraren al treball solament una tercera part
dAs iso obrers dels dos sexes etnpleats

fäbrica. El motiu de la vaga
és l'haver-se ncgat els patrona a concedir la pelele presentada per elemento
del Sindicat Urde demanant un augment d'una pesseta diaria als ionmea i
a la dita

cinquanta centims a les dones, ttltra el
reconeixement del Sindicat i intervend'aquest en el repartiment del treball en ¿peques d'escassesa.
Davant la situació coLlocida pels
obrem declarats en vaga, el dia segiient
els amos acordaren tanear la eibrica

per temps indefinit

ELS lieJSICS
El Sindicat Musical de Catalunya es
reunira en assemblea general extraordinaria el dia 22 del corrent, a les nou
del mad, de primera convocatetria, i a
les dril, de segona, al seu estatge social
(Hospital, 11 2 pral.), per a l'aprova•

ció de leerla de comptes de Vate, 19.1.
1 El dia 25 se celebrare l'asir:ubica
general ordinäria al Teatre Escoli (-arree del Censen de Cent, 26., per a l'a•
provació de l'estat de cometes de rexercici (Se 1922.

I el dia 26 es reprendrä l'assemhIca
al local social esmentat per a la renovació de la Junta directiva, efe:huata-

l'elecció reglamentàriament.
MITING PRO-PRESOS
Diumenge velera, a lea den del mal,

Crònica social

se

ELS EMPLEATS MUNICIPALS
Davgnt la campanya d'acides i falles, algunos d'elles subscrites anii) pseu-

se celebrara al teatre del Bosc un míting pro-revisió dels processos per delides socials.

dtinints populars de determinats cm-S

pleats municipals i alees d'anónimes,
relatives a acords recemtment aloptats
per la Corporació municipal de la eititat i a rae:nació dels senyors r_gt lors
en el si de la ruateixa, la junta d:rectiva de l'Associació Instructiva d'Obren
i Emplcats municipals es veu obligada
a declarar, per tal d'evitar quell puguin esser atribuides actituds, respecte
de les quals no creu del cas manifestar
critcri, que l'esmentada Junta directiva únicament es fa responsable deis
acords adoptats oficialmont en us del
ecu dret reglamentari i la puldnaci6
dels quals estigui garantitzada amb el
segell de rentitat i les signatures :Sets
nene prcsideut i secretar'

ASSEMBLEA EXTRAORDINARIA
Es convoca a tots eta obrera i empInts
de l'Ajuntament a l'assemblea general
extraordinaria que tindra Ilse rimar, dissubte, dia 17, a la den de la vetlla,
al local del Centre Autonomista de fle•
peri&nts del Comerç i de la Bidústria,
Bartida de Santa Mónica, 23, per donar compte del treballs rcalitzrds per
la Ponencia de Pressupostos i h.a si . na-

cié actual de les negociacions.

UNA PULLA CALUMNIOSA 1/ENUNCIADA
La Corporació general de Tialinadoro, Unió de Sindicats Idiures . ia paHic que ha denunciat a l'autor:tat
corresponent, una fui:a di;igela

"Al pueblo de Rubí", aub peu d'unpremia d'Utset, de Terrosas, en I t qual
es calúmnia al secretar; d'aeordi de la
dita eutitat En Joan Laguia Lhares
del qual es diu que hav:a anat a alue
I la poblad -tu a amenaçar i coae.7:taar
amb paraules. quan el ccrt is que ni
En Laguia v lditeres ha attat fa tr.olt,
ales a Rubí, ni podía anar-iii ara, lar

trobar-se precisament malalt. A Has a

El

UNA CONFERENCIA
organitrat

Comité pro-presos ha

una conferencia a cärrec de l'advocat
amyor Serrano : Batanero, en la qual
dissertari sobre el terna: "Els precessos social» i els errors de la jus,lcia".
Aquista conferencia se celebrarà asad,
divendres, a dos quarts dc duo de la
Mt, al teatre Espanya.
ELS FARMACEUT1CS
El governador civil, scnyor Macen56s, va manifestar allir als periodistes
que hacia rebut la visita de la J irla
del CoLlegi de Farmacéutico, fied-li
avinent que entre altres acords presos
en la darrera reunid celebrada, n'Id
!savia un acordara rxersesdr
me i un altre demanant que a tots els

pressupestoe municireils dels Ainntaeta/ foraas sisu crusignes ls pariiia
corresponent rer als formacéutics.
VAGA RESOLTA
La vaga que s'havia produit al taIler d'emhalatges de Joan Batista, del
carrer de les Corta Catalanes, m'un. 84
el dia in del corrent per haver talla
geomiadats per manca de treball 5 n
cert nombre d'obrers, va quedar utst 1tu altir, anant eh Jibrers a recen e les

teMen Mi de Itur
tat i cobrant la setnianada d'aeeniadament,
eines que

NOTA ACLARATORIA

La casa Mira i Trepst ha fet ptt tic
pe' mitjä d'una nota, que no ds czet que

la vaga plantejada pele semi sanen ha.
si estat resolta accedon a deternitiades peticions dels obrero, petician, 1-e
no ex:stiren. El que hi lu An que havent reconegut ela oluters que cl
parte acomiadat haría manat al seo
deur41, retornaren al trehall i havent dimitit el seu t'arree de de - gat, ha eitat

novament adunes posaat-lo a
altra fea/u,

fez

mi

•
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sabotatges alemanys no . .aconse- - Els .•insunrectei .es Lecointe bat el re- S'assenyaleft- ious moviments d e
rd de velocitat
neguen
;acata:r.
tropejsürques a la frontera
gueixen dificultar la metódica
i
657
km.
fent
377
les
ordres
del
Go,
de la Trácia Oriental
acció dels aliats
per
hora
m.
era
próxiFrança
París, 15. Malgrat d'haver. guerra ser Dan de
Londres, 15.-Segons les noticies d' ú l- serk descarregat a Constantin
vern lituà

estat redoblada aquests dies la
campanya de violencies i d'intrigues per part dels alemanys,
aquests no han aconseguit dificultar la matedica acció milpee: ea pels aliats.
L'organització general dels territoris ocupats, sota la direcció
1 el control del aliats, progeessa
constantment i en co que es referaixia les organitzacions de coMuuicació postal i lanegrafica el
balanç acusa cada dia un progres perfectament determinat
pel que toca a l'interior.
, Es clar que els especialistes
chata han hagut de fer front a
un considerable nombre de dificultats. A aquest respette l'enviat especial del "Malla" a Dus-;
seldorf diu que algunes rescloses
. del canail d'Herne, per cm tenen
el seu pas obligat importants carregaments de carleó, no funcionavana a conseqüència d'haver
estat sabotejades les palanques
eleetriques.
Cinc d'aquestes palenques pogueren posar-se en estat de servel, meras als esforços dais lecpere dues d'alises no s'han
pogut endegar sind servint-tles
a ma. D'aquesta manera ha queda!, thure el trànsit de tan impar-.
tant via de navegació.
Els ienyals i agulaes de les
?les tenles, que havien estat
també sotmesas als actes de sabotatge, han estat, reparades a
mesura que s'ha pogut, estant
' ara ja reeonstituides quasabe lotes lea linies i asentid - se una
activfssima vigilància sobre les
principals per tal d'evitar la repetició de violències.
; Les combinacions de trens s'efectuen ja a diari arnb el mejor
èxit. Els alemanys pretenen dificultar raecia aliada mitjançant
:intervenció violenta, unes vegades, sistemes de mediació pací'fica altres i campanyes de noti;cíes falses.
"rotas les mesures per contra-estar qualsevol maneig dels nacionalistes han estat degudament
adoptades.
Les exhortacions a la mediació
d'un altre Govern no semblen ha>er donat el resultat que els aleanys esperaven.
En quant a la campanya
;falses noticies, al capdavall tornen contra els mateixos que les
n esgrimeixen, per Pestat de teror que produeixen a Berlin. En
lquest sentit no es perdona cap
bbsurd, per tal de produir l'efecra que Ols seus autors es propo-pea: un diari d'Entutgard ha anua
Mal, per exernple, que els fran, eesos amen el propesit de suphreir tots als nois • alemanys me .ors de cinc anys.
També els nacionalistes pernisteixen en Ilurs campanyes con

ma.

En quant als incidents que segons al-

Rita, /5.—Hain sorgit novas compli-

guns periadics alemanys chan registrat
a un (catre de Recklinghasen i durant
es qua/s, segons pretenen a Berlín, els
francesas havien perseguit els espectadore fuetejant-los, no sáon sinó pura
Invenció d'un repórter d'imaginació
massa viva-Hayas.

cacions a MemeL Malgrat de les segurelats donades pel Govern lituà, el cap
dels insurrectes, Simonaitis, la retirada del qual no s'ha con firmat, es nega
a disoldre el sea Govern i exigrix la
sortida del Comissari francés. Per il hm, malgrat l'ordre de retirada donada als irregulars pel Govern lituä, arribä ahir a Merad un DOU destacar:1mA
de voluntaris.-Radio.

L'ORGAN)TZACIO DEL TRAFIC
FERROVIARI
París,
comissió de la xarxa
franco-belga ha prez la direcció i
plotació dels ferrocarrils- rhenknas i de
la Ruhr.
Les primeres mesures decidides han
estas: Creada a totes les estacions de
comiscaría belgues o francesas que asßeguraran el servei lin ostatge acompanyarä a cada locomotriu als maquinistes i fogainers. D'aquesta manera, si els
alemanys sabotegen en sofriran també
automäticament les conseqtiencies.-Radio.
CAREO CAP A ESTRASBURG
Dusseldorf, 15.-Avui han estat trameses a Estrasburg dues barcasses de
carbó, i aquesta tarda seran trameses
quatre barcasses mes a l'esmentat desti-Hacas.
ELS PROGRESSOS DEL SEPARATISME RKENA
Licja, 15.-La Caseta de Lieja diu
que el doctor Smeets, president del partit popular republicä rhena., ha fct una
crida a tots els individus originaris i naturals de la regió del talan, i que posecixin aptituds especials per tal de Callsteuir des d'ara quadros de (une: ad'origen rhena, susceptibles de reemplear als funcionaria prusians.-Iiaras.
LA MONEDA RHENANA 1 EL N-3PAENAMENT D'ALT conlissam
A LA RUHR
París, 15. — En la conferrnoia
que celebraran els primers ministres trances i belga es creu que
la primera qüestió que es resol-

drl senä la de la moneda rhenana,
sobre la (mal ambdós Governs
cstan ja quasi be d'accrd.
No seria lampee impossible que
en aquesta 3onferencia es discutís el nomenament del g/nerál
Weygand corn a Alt Comissari a
la Ruhr.
Radio.
CONTRA LA REVOLTA PREDICADA PELS PANGERMANISTES

Berlin, 15. — La "Volks Zeitung" aconsella a la poblacid nle
la Ruhr que no escolti els agitadors pangermanistes que prediquen la revolta armada, revolta
que no conduela als alernanys
mes que a una segura corre leerla.
CL SOTS-PREFECTE. D'OFFENBURG EXPULSAT

Essen. 15. — El sots-prefecte
d'Offenburg ha estat detingut i
expulsat a conseqiiencia de la

Ira les sopes populars ofertes per

resistancia metódica nue exercia

autoritats d'ocupacia a les
.famílies neozsitades de la Ruhr.
• Malgrat això, el nombre deis
que cada dia acualeixen va sem
en augment i cii un sol bar--pre
ri de Dortmund l en un sol men. '}ar es repartiren aquests dies
Inés de mil raciona.
Els agitadors que durant els
primera dies intentaven allunyar
;els necessitats, ara ja no s'atre-

contra les autorita's d'oeuperid.
— Hayas.

•veixen a presentar-se, puix no
han maneat'lq oes en qua han estat durament esearmentats, po(leal en alguns casos escapar
amb vida per un ve xerilable miraele. — Havas.
LES AUTORITATS FRANCOBELGUES ACON3EGUEIXEN
CONTRARRESTAR LA RESiS•
TERCIA ALEMANYA
• Magúncia, za.-El Govern del Reich
i els funcionaris alcm.mys continuen
exereint pressió perquè s'oposi resistrn• cia a les autoritats d'ocupació, peró les
autoritats fratico-belguea acousegueixen
destorbar aquests propfx. its i impedrixen
la propaganda ordenant la detenció i expulsa:, deti agitadors.
Lm mesures de prohibició aplicades
anèrgicatnent a Rhenäitia comencen de
causar ja inqui,turl als cis circula económics alemanyi.-Hgvas.
LES NOTICIES FAIliTASTIUES
Paria, 13-Certes notkies escampa.
des a l'estrangcr pretenen presentar
• França cata animada de propósits bellicosos.
' Aquestes noticies han,produit als cfrcola aUlOrltV•S una impressió guaba
d'estupor, perquè desnaturalitzen les intencions veritablement pacifiques deis
dirigents franceses.
El redactor diplomätic de l'Agneia
Hayas está aatorazat per a oposar a
aquests ressenyaments ei mentís més ca;tegóric i formal.
Les informacinns del periódic IVMtnetster Gazette, assegurant que la M'afina francesa eren mesures per a bloquejar els porta d'Hamburg, Bremen.
Sttetin i Kiel. s'han de considerar corn
altament fantästi ques. alai com les noticies publicades per la Gaceta de Francfort que presto haver rebut de Hoya
;York, segona les quals la declaració de

IVIES INCIDENTS' itGES:ENSCUIGHEN

Berlín, 15. — Segons l'Agrneia
Wolff, a les hullerere Gesenkirclien, la multitud s'opoSä que cmprenguis la maraca un tramvia en
el qual hi havia pujat un ofii3ial
francès, qtii, davant les amena'es
deis que el voltaven, descendí del
vehicle.
Com que la multitud, proseguint en la seva actitud hostil
perseguís a l'oficial, aquest s'imposh apuntant la seva pistola als
provocadors,
oJ polieia intervine-n(1 i rofiriel va Murar la sera arma als
agents, essent aleshores agredit

cops de puny i /molados do peti

pels sena perseguidors, resultant

ferit lleugerament al cap. — Hayas.

París, 15.—la Comissió de Repara-

Nova, York, 15.--131 ßen)or Cos,
candidat a la Presidencia den Estala
Cuita, ha deelarat que aquests bavi.n
com..% el mas greu ',error de la histeria
en recitar lee trapes americanes de la regiú rhenana.-Ilavna.
LA PRENSA ¡INGLESA I EL DISCURS DE DONAR 1111,11
Londres, 16.-Curne•tr.ut el 11..uly Mail
el discurs de Mr• Lonar Lass is notar
que ha estat acolilt amb molla f redor.
En ce que es refereix a l'esperança
intervermie útil; escrita:
"Qualsevol temptativa de propasar una
madi:sea:, o un acord entre Franca i Alamar/ya respecte -de la Ruta, sabetn per
bon conducte que s,:ria considerada pcl
Gavera francas corn un acte inamistaaa
Aixü nu significa que el Govern trenqués les relacions diplomatiques„corn es
de canmeaud en casos semblants, sinnt
que les relacions entre Franca i qualsevol pais que després de tal advertencia intentes mediar, serien clarament ti-

aquesta relin6 la Miesti6 dels lr.nse

EL DISCUTIS DE LA conoNA
PROVOCA LIS UNIO DE LES
DI-IES ALES 13 .11.- L P ARTIT
SERA L ANGLE.S
Londres, ta.-laa macana, de la Babe
ha provocan la unió de les ducs tacs
del partit lEberal. L'esmentat aartit
ha presentat en bite una esmena al chaina dc la Corsas, demanant que s'inviti la Societat de les Nacions par tal
que fixi la quantitat que Alemania ha
de pagar en concepte de reparado-un, !a
sera capacitat i els mitjans per realitzar el pagament. Es demana, a mas
més, que Nard Amarica sigui imitada a trainetre representa I técnica.
POINCARE VISITARA BRUSSEL.

LES
lartaaaaliesa 15.-avui era esurat a
París el primer ministre belga, peró
molt probable que 1,1.
retrasi per
uns quants dies el sett iiittge.
l'er altea part, M. Poincaré va protnetro. qua° el recent viatge de 1f. Jagpar
a Parts, linar un dota vinents diamengeo
n thteseLles. Per a quan es r calitzi armesta visita ße ti prepara una manifestad()
de simpatía. --RadIo.
EL COMIAT DEL GENERAL
ALLEN
Dernitildurf, 15.- lia vi»gtit„ per neonaadar-se del general Ißacoutte, el gene1 al nordatnerio ti Allén.-Radio.

Washington, 15.-El ßenadoé Sir. Flet.
1 en en un discurs pronunciat asir al S3.
féu exposició dita febo que en el seu
Id,
t
ioneepte justifiquen la pol tica seaulda
per Frana amb mana de les reparaeions.
Drelarä que Fr.rifiria t4 perfecta dret
a ocupar la Itale. ell vista de la parais!
st mala fe d'Alemanya, mala fe tant.s
‘i•grulea patentizada.
Despree ole ter un restim de tes rest Ansabilitatx en qué han incorreAuf
alemanys, entunerá els edite, d'Alemanya
dtirant la guerra, els danys que estudi i
le s criar...41ms que por a poe se li han
erre dicturCs de la signatura del
l'ractat de l'emanes.
Insist1 ämpliatnont respete de la mala
fa demostrada refietidiiment per Alemanya en ço que es refereix al compliment dele Polis COMpeettli408 moflete mitlençant l'esmentat tractat•
després constar que amb l'ocupab1 de la eones de In Ruin-, França parlera n Alemanya llenguatge que
:muceta es caunç de comprenare.
Avale el diseurs demanant a l'Alta
Cambra que els Esteta UnIts no inter-

LA C. DE REPARACIONS

DECLARACIONS DE MR. COX

parts per la zona británica d'oca:meló
en el Rhin.
Encara que no s'han facilitat •notM
oficials, se sap que l'entrevista ha estat
tuolt cordial.-Radio.
Londres, ra.-En els cerdea flalftim
no s'amaga que les converses de le
Tracquer no tindran resultat prActie,
pnix que les opinions francesa i aeglesa sin inconciliables.-Radio.
Londres, 15. - Densa el scnyor Le
Trocquer celebrará una nova entrevista
arnb ets ministres anglesos, marxant cap
a París a la tarda-Radio.

Dusseldorf, 15. — La familia
de la nula que va morir a censeetiencia de l'aacitteet fortuït del
dia 5, ha dirigit ttna carta al general Simon donant-li les gräejes per les /p ostres de simpdtia
afecte de qur ha estat ohjecte

París, 15. — La Comissid de Re pnrarions ha fixat el programa
deis liuramenta de niteigen 1 de
llevors de patata que Alemanya
ha de fer el 1923.
• l'arribe s'ha ocupat de riflestlons de detall relatives al repartiment del deute sustro-hongarea entre els Estats sureessors.

vingula en el moment en qu3 Prança s'esforça a •taigar a elemplir en emes solemnes sompromison-flavas.
EL GENERAL AftlERICA EDWARD AL COOTAT DE FRANÇA
Nova York, 15.-Amb monta de la enhebraci6 de l'aniversari de ',indita [incoé Rae akir un gran banquet al Natiostal Republican Club.
El general Clarea. Edward, cromandant que hm d'una dictaba que migué a
Freno durant la guerra, pronuncia un
discura, declarara Que Pacer, de França
a la Rular esta plena i perfectament jUS.
tificada.
Critie'a el pacifican° dele Estats Units
dentateiä l'escandalosa propaganda que
eftslua llemanya ala Estats Units, expressant l'esperana que França estrenyiri, els estrago!a fine que Älduanya restitueisi tot el que va des(ruir.
Ea tiasiesar, ei g eneral Dawerd.
°la ya 'que ai França soLlieitava la cooperada dele Eatats Cuita, aquesta s'havien
d'atenir a la demanda. perque França
pupa romandre a le Ruhr fina que Aleusan hagi satisfet el que deu.-Ilavas

M. LE TROCQUER I EL GENERAL PAYOT A LONDRES
NO ES CREU QUE S'ACONSEGUEIXI CAP RESULTAT
París, ra.--El ministres d'Obres Piibiques, M. Le Trocquer, acompanyat
del general Payet, cap de la direcci-.1
de comunicacions de les regions acapades, ha sortit de París cap a Londres.
El ministre conferenciará amb el Goveril britànic respecte de la utilitz.acia
de les linies ferrcea de la zona aaglesa de Colónia.-Radio.
Londres, 15.-Ahir, a la tarda, arribaren a aquesta capital el senyor Le
Trncquer i el general Payot.
El corresponsal de l'Agència liaras
creu saber que les autoritats
(pies tenen cl propósit de deixar als
*francesas l'explotació de la línia férrea
de Colónia a Duren, a la zona aziglesa.
- Hayas.
Londres, 15.-sEl ministre francas senyor Le Trocquer, acompanyat del general- Payot i de M. Migaste!, ha estot
.aquest mati al ministeri d'A fcrs estrangers celebrant una entrevista anib
els ministres anglesos Sha estudatt en

LA CAMGF:A AMERICANA I L'OCUPACIO DE LA RUHR DISCURS DEL SENADOR r.IR. FLE.T-

sen de guerra sigui el mes indulgent possihle per ist capora' autor de la desgritaia. — Hayas.

EL RECORD MUNDIAL DE PERMANENCIA A L'AIGUA :: 25 HORES NADANT
Dumas es va retirar a les 25 Flores
de nedar i Larramendi a les 2.1 hores.
Dumas ha batut el record mundial de
PC1-21'4944 r4ua,-741/4i.e'.2

cions tira retmit informant-se d'una
nota de la Comissió alemanya de restitucions i en la qual es manifesta que
les restitucions resten temporalment
peses. La Comisan') de Reparacions ha
fet constar aquest nou incompluneut
d'Alemanya.-Radia.

FAMILIA DE LA NCIA MORTA A oussELovriF DEMANA
INDULGENCIA PER I.'AUTCR COZ
LA DESGRACIA

per part de les trepes franceses.
A la dita carta protesta contra
Vds que han fet d'aquel! stiecds
mli nacionalistes.
Deinana, per (d'Un. qu e el (me-

Marsella, t.-L'aviador Sadi-Laco:nte ha aconseguit avui el record del mún
de velocitat, recorrent en una hora 377
quilómetres, P57 metres•-Havas.

CHER

El Goveru francés no ha cregut neces-

n

sari publicar una declaració oficial a
actust ecce per tal com ha iet coneixer la seva intencia a totes lescapitals
d'Europa pel mitja de llurs Ambaixades.
Adhuc, els periódico conservadoes comenten sense gran entusiame el comcncament de la legislatura.
El Daily Lepress resumeix així el
discurs dc Bonar Lux:
"Despras de maleir Mossul i el seu
petroli, lord Curzon passà, a la sitasció de la Ruhr.
El discurs de Donar Law a la Cambra
de Comuna fou igual:11cm significativa.
Expressä la seva vaciLlació respecte dc
les trapes brin:t.:Mines de Gaúnia.
La raó que doni per al sea manteniment és que la seva retirada significaria
el final de l'Entesa amb França. Essent
sial, és clar que l'amença real per a
l'Enteca procedeix precisamcnt d'aquesta ocupació de Colönia i la retirada de
les tropes britàniques és de desitjar en
interei mateix de Franca.
La Impressió general d'aquest discursos as que l'evacuació británica continua pendent."-Radio.
GOVERN DEL REICI1 EXI- MUY. ALS DANOS DE DECLARAR LLURS DIPOSITS A LA HlEL

• SENDA
Parfs, !s.-Comuniquen de Berlín al
Petit Parisien que el caneeller Cuno ha
acceda eximir cla flanes d'Aleteanya
l'obligació de declara; a la Hiscildä eis
dipósits que servia.
No obstant, hauran d'aporbr totes les
dades necessàries quan així ha reclami el {a.c.-navas.
LA CONFERENCIA ENTRE ELS
SENTOPS LE TRCCXER, PAYGT
I DUCASTEL AltI3 ELS MINISTRES BRITANICS
Londres, 15. — A do.; quarts
de dotze començà la conferencia
idegrada" el, ministre d'Obres
Publiques', entices, senyor Le
Trncquer, el general Payot i el
sonyor Ducastel ami) el Cap del
Covern i els ministres britänies,
lerminant a les dues de la tarda.

tima hora arribades ahir, segada la situada, normal a Angora.
El Consell de ministres kemalista examina ahir les proposicions dels aliats
encmainadea .a solucionar el conflicte
d'Esmirna.
A la Trkia oriental s'assenyakn alguna moviments de les trapes turques,
veient-se als seus avions efectuar evolucions sobre diversos punta estratigics.
Ha y a*
n,1
Ateñia,.11-4419' eerikel4

senyalan notas Movinients'
tare turcs a Träcia Oriental una
divisió ha estat dirigida de N'iza
cap a Uzum, al Maritza. Les trapes turques reben municions de
Bulgària.
El general Markoff, censo( de
Bulgària a Andrin6polis, ha tare
nat d'una missió a Angora.—Radio.
NOMES PODRAN ENTRAR DE
LES DUES A POSTA DE SOL ELS
VAIXELLS MERCANTS A LA SADIA D'ISPAIDT
Constantinoble, 15.—En comunicat oficial turc anuncia les
condicione en que els vaigells
mercants seran autoritzats dad
endavant a entrar a la badia
Aquest muviment no podrà
efectuar-se mes que des de les
dues de la tarda a la posta del
sede vaixells de guerra els
estarä formalinent prohibit el
penetrar al port i a la badia.
S'han col.locat bateries terrestres a una i altra banda del
golf per fer respectar el mili reglament.—Hadiu.
VAIXELL FRANCES APRESSSAT
PER CONTRZBAND DE MATERIAL DE GUERRA

Londres, 15.—Comuniquen de
Constantinoble que el vaixell
francés "Messine"
ha estat
apressat en el moment que intentava introduir de contraband
material de guerra; afegeix el

ministre trances no es liniita solanient a demanar la possibilitat
d'utilitzar per al transport
carlea les vies fèrries que s'extenen per la part NO. de la zona
ocupada per les tropes britäniques, l'extensió de la qual
d'uns Sis mil milles, sin() que de/nana a mes a mes, d'una manera
general, el dret d'explotar les linies principals d'enereuament
per Colenia.
En alguna centres creucn que azotan'
que slguln ateses aquestes deinandes.

Per abra part, fan observar que

COM

sigui que confirmen a la Cambra es
debats referents a la situació de la Ruhr
i a la situada iusernacioial i que per
aquest motiu es probable que cl senyor
amar Lass- faci importants declaracions sobre els esmentats assumptes a
la dita Cambra, i per últim, ten:nt-se
en cumple que segons es diu, una part
important del •Gabinet opina que han
d'ésser retirades si no totes, almenys
la majoria de les trepes britaniques que
es troben a la Ruhr, és molt possible,
per no dir probable, que el Govern uo
prengui cap decisió abans de donar•se
per terrninats els esmentats debuts.liaras.

ELS NACIONALISTES PREPAREN
UN COP DE MA
Essen, 15-No ha vanriat la situació. Les organitzacions nacionalistas
semblen preparar un cop de mä.
Ahir els enginyers francesos que pertencixen a la Missió Costa demanaren
al director del . suministre d'electricitat
de la regió que restablis el corrent a
Kaiserhof i com que l'esmentat director
es negä a fer-ha, fou dctingut.
Es fa ressaltar que l'actitud deis
obrers que abans era de cordialitat, ha
canviat de sobte des del moment ea qué
arribi a Essen el dirmor
Ilavas.
CONTINUA LA VAGA D'EA,PLEATS DE TELEFONS

DUSSELDORF
Dusseldor, 15.-Continua la vaga dele
funcionaria del Centre telefónic de Duceseldorf.
Una patrulla (=real deting116 a dos
individuo que foren sorpresns quan intentaven tallar els vinmits. Els esmentate indhidus seran judicats per un Cansen de guerra i rowletanate mm scveres
penes, que prubaLlement seran Itscballs
forçuta.-Ilavas.

A CONSEQUENCIA DE LA REQUISA DE CAREO ES DECLAREN
EN VAGA 6,000 OBRERS
Dusseldorf, 15.--,Aquest mal( salan declaran era ortga sta mil Obren de les miEl senyor Honor Law, contes- • nes enelavades a la zona d'oturtaclo dele
tant a les manifestacions del se- &lames, a causa que les antoritato ordenaren la requisa de carbó per a les trapes
nyor Le Trocquer, declarä que
abans de formular la seva res- de Ilalgae.
posta a les demandes presentaLes Itnies -telefaniquea que posen en
dos tenia d'estudiar-les delingu- comunicad(' als cosmos d'exéreit taan.aa
dament amb eIs seus companys
i belga han estat talladas.
do Gabinet, però que de totes maTandas les trapeo d'ocupaci6 erigieses
neres la donaria a conèixer demà. votan inrornunicadea nirth les dels nitren
En els Centres britänies ben atleta-llaves.
informats creuen saber que el dcapatx que l'esmentat material
•
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Paria, 1 5.—EI
N I l''Edatin" ass
yala el fet que els agents a,
manys, intentant conabatre Fr
ça per teta eia mitjans, han
aegurat a diversos sliputals
que la guerra europea ha d a
datar de nou í quo Turquia
metria una begeria sig nara sa
tractat en el qual ea consag
fi de l'imperi alomé, quan
conflictes poden donar-li
ató de fer-se pagar a car p
be la seva cooperaci6 o bé la su
simple neutralitat.—HaYas,

.1

EL COVERNADOR D'En"
PARTIDARI DE L'"ESTATU
QUO"

Es m trae, 15.—Han milorat les
relaciona entre el governador
la ciutat 1 els aemandants deis
vaixells aliats. El governale
d'Eemirna no ha lliurat cap non
nota, la qual Cosa en ra bia imita/
que es partidari de restath
quo".—Radio.
DECLARACIONS DE REFET
PA1XA SOBRE LA SITUACIO o
QUE ES TROBA
Landre!, 15.-a eerreeponsal del Dal
Mau
ccit a ConstarolinobSe ha iatainnivit

goomeneder militar de yek
ein, en mena mita eakccit Din di 30,071
hornea.
Refet-Paixà, mate a Conatantimbit
per entrevistar-ee aran Ismet-Pairs,
declarat que Taaraik desitja la pes.
obstant, ha afegtt, no pne respondre k
que podrir' eceerer ai l'exércit ose im
Maritza prengués una ofensiva. la ata
sitnaci6 a Triebs, wat, els greca 3m
banda i els aliaos de l'altra, In
meces torees separados !per la rase
lilärmara de les rehaces de Te:erratas
a Asia Menor es hl que no podZil, a
aquest esa, tenir ~pe de seber X
ofensiva seria una simple
o no. L'alela jo d'obrar vigoras/2e \
de seguida, a risc de proaocar 21
qúanciea que podessin pisar en penn
pau de tot el Praxim Orient.-Rada

ELS ALIATS REDUIRAM ELE
VAIXELLS A EallIAIRNA El EU
TURCS RETIREN L'ULTIIA
TUS1
Londres, 15.-Segons referéacles ce
Ilides en el m6s nutoritirats reatan d'a!
formació aliada, no seri tramesa
vern d'Angora cap nota reLttica 1 k
nneetin d'Esmirna.
Setnbla que ele °ovan! de Ladra
París i Roma estan animats dels
propósi•s de cene:Urde i diglosats so
tudiere, abans de ts .metre la neto ssr
Mada, la possibilitat de reduje ele O'
xella de guerra fundente a la rallas
retirin
t. da tares
m äirtnia., spermepzeze

lin el ras que Turquia adoptés ele
teix criteri de conciliació, elaalisO 1,0
tindran de totes manera» llar theta w'
nir vaisells sie guerra fondejan ea sed
turques.-Ilavaa
LA TORNADA CE L'ALAI!RA LI
DUMESN/L A FRANÇA
Marsella, 15. - A bord del 41
"Fierre Leti" ha arribat de
tinoble el vice-Mnairall DuMeseit
comandant en cap de la divisia atol
de Llevant; que torna a Paris uttd
seu Estat Major.-Radio.

L'EXPLOTACIO DELS sosco
DE MICRASIA
Angora, 15.-El ministae cíteme.'
nacional acordä aquests aliara te"
invitar les Sacietats estrangeres a t1.
pintar els brezos de l'Asia Menee
a resultat zl'aquest acord s'han
ja negociacions en tal sestil amb alr
ncs societats. - navas.
•UN RUMOR
Londres, ta.-No s'ha tabla a 2Glle'l
ciutat cap noticia respecte el mear 5"
gens el qual un destroier franti.s
estat csfondrat pels turca ea tiei
d'Esmirna.-Radio.

VFNIZELGS CONVENÇ A LAS'
lxi
TIRAS QUE ES CONSTriii
UN GABINET DE TECNIC€
Ateneo, 15-Se sap que el seM , fu,
nizelne ma en:leer:cut al cap dels
lucionaris, Plastiras, que ha (1,e
dir-se a la constitucia d'un Galia
tarmics, sense carácter pohitc i
han d'asser exclosos els revelara 'ala
L'esmentat Comen pedria recet e aka
hores a les cleccions gcnerals-rab

Al/U1 ES DECLAREN EN V Ot
Saint Et2,
-RAEc Ku eSs t
lea0343
1ze, 1°5.S
brean una renni cele obrers uni1
er tna
n. ouar,int
I,
ire:e rd:rmu fe‘n.atttsde
diferente ormlors i tant se en
tal"
do vaga
U

•
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CONFERENCIES
D'ESPANYA
Problemes económics
;
ei
-

tractat comer
cial amb Alemanya
EI

B C recorda que el 2S d'aquest mee
ceba el termita de prórroga del modus
sarendi amb Alecaanya, i diu que sembla
aquesta nació ha fet gestione prop del
Coreen espanyol per gaber si esta disposat a negociar un tractat comercial def
nata, sobre dos punts essencials: supres.
ei6 de l'absurd coeficient de moneda depreeiada amb qué aetualment es earreguen els drets aranielaria. I tracte favorable a les iaddstrimi de lea quals mo h.!
ha similar; a Eepanya.
Troba raonables Mes doa extreme, pela no crea que en els elles que queden de
febrer pugui concertar-se el tractat, i afegris. despres de censurar la passivitat del
Gavera:
traetat comercial amb Alemanya
asta necessitat de la vida industrial i mercantil espanyola; ho deumna fina la protencionista Barcelona, porqué melles de
primeres
lee seves indústries Cenen com a
sistéring 1 cera Stils de treball productes
alemanys.
Es neeessari, pula, que les Cumbres
de Comen. lee crIndestria i hes Agafales, interessades totes en la realització
d'eanest tradat ho facin entendre Mal
al novena i al la cancanean d'a q ues t es
percaté existeix Un vet posat per alguna
altea posintia europea, 6s neeeasari que
el Gayera ho digui I la nació ,ä/A,r., a qué
atenir-se.
ELS CONIERCiANT8 I L'IailaOST
D'UTILITATS
El Debate adverteix que hi ha una
gtan inquietud entre ' els elements indas.
Iríais i nereantils per la forma draconrana en que s'apliquen les sanciono relata-es a l'impost d'utilitats.
A la protesta de Cartagena ha seguit
la de Saragossa ,la Cambra de Comerç
de la quid convocó per ahir una Desean'
hiel, ordenaut, enseres, el tancament
distablimems a la tarda.
També !tiembla que tractarà d'aquest
assumpte el Cuneen Superior de OamLe, de Comerç en la seca próxima re-

Les nacions mai compleixen al peu de
la Iletra les lleis naturals, sinó que les
capgiren. i per aixel les relacione internacionals, en lloc de regularle . per Ileaa
Ikan. Per lleis
naturals i Ceonómiques,
especials que tenen caràcter de contraedels trace,oecessitat
te, i d'aquí neix
tata de bonergi
Si sois fossin dos els paltos que havien
de relacionar-se, seria difícil la relació;
pera essent molts, ve la concurrencia i
es facilita la contractació.
Per a anar a rquesta tenim el regim aranzelari.
L'aranzel té tres punts de vista i
reix en cada un els mitjans d'obtenir

aventatges al contractar.

Espanya es un país qual producció generalment no abasta a les necessitats

del consum.
Si es fixa ratenció sobre totes les
produccions nacionals a'observara que
sols una part de nostra agricultura i de
yotra indústria minera. Unta prou per

átraerat national
El restant no ompla, i per ajan en neutra producció hi han dues tendenciee que

tra amb la lectura d'unes dudes
estadistiques.)
En co que es refereix a les indúlteles textils i metallairgiques,
no* ala passat en zaja' eh , del
proposat per la Comissí6 permanent, '.
Passa a ocupar-se del Tracbt i amb
Anglaterra i diu que en ell es va concertar l'oposició per a la indústria hullera. La conca carbonífera d'Astaries
protestava contra la petició angleat d'una rebaba aranzelària per a llurs carbona. El Govern espanyol va pensar amb
la necessitat de protegir la nostta indústria hullera i per aixec no va idasatre la introducció que es pretenia, sima
que va limitar el regim de favor a una
quantitat fixada de carbó que Anglaterra recluí generosament a 75o,000 tones. Encara s'atorga a la indtístria hullera una prima de construcció. A mas
a mes, en la sazona tarifa tenia aquesta indústria 7 10 pessetes; la Comise-i6
propasa 4 i en ei tractat té -15o, és
a dir, que segneix Mt:.5 protegida 'luz
el que es demanava.
També amb Anglaterra havem de
conservar una gran cordialitat la quia!
sempre ens ha portat grane avantalgee
i qua avui cris les va donant. Si ne-ceen
a l'altre costat de l'Estret i greiern els
problemes que allí se'ns presenten, e o mpendrere que ens Es necessària la seva
amistat.
A canvi del que havem atorgat a
Anglaterra (84 partides arnb rebaixes
menors del 20 per too i raS en total
de les concedides en major grau) haven ebtingut melts avantatges.
Aquests són els tractats que havem
fet amb Anglaterra i Franco. Tant-debo que els altres que fem siguin igualo l

La qüestió del Marroc

De-la fugida
tenció del Tint

Sanz

Melilla.—Es coneixen detalla
de l'evasió del tinent Sanz Andreu.
La nit do la fugida, a les dotze, el comandant militar de la
presó, capita. senyor Fernändez
Arteaga, parlä breument amb el
pres, acuse advertir en ell res
d'anormal.
Poc despees degué efectuarse ¡'evasió, despenjant-se el tinent Sanz des d'una finestra per
una °arda, ear aquesta ha estat
trobada a seta, encara que no
s'expiioa cena va poder arrenear-

PREMSA ASSOCIADA
: CORRESPONSALS
•
Dee de que delta l'Alta Con/tesar-la el
,
general Barquee i e,s nuomer
miri civil, la incomunicada del ministre d'Etrtat amb el de la Guerra ha. cedevingut absoluta.
El ministre de la Guerra, aomptInt el
que ettten el seu deure, ha donat eompte
gempre a 'l'Alba -de total ele telegramas,
oomunicacions i plans d'ordre militar,
mentreatant, per6, ha ignorat per eomplet
l'aceitó que degenrotIlava l'Alba, el qual
no l'ha aosabentat de cap telegrama ni
de cap 'dele acata projectes.
En distintes «meteos es queixa l'Alcala a En Garete Prieto d'aguaste separaeles, que considerara perineal:mima per •
recrió al adarme. Suspengue tot determina en primer lloe, per ritasumpte dele
rapa" despres pel plet militar i sean
pre per la interinitat que significara En
López Ferrer. Avut, nomenat Alt GanilleWri, ha plentejat Integrament la queetió
al cap del Govern.
Documantalimeut ha1 peovat
que el ministerl de la Guerra an coneix
cap dele plano de l'Alba i ha manitri g
-talPresidnquohactiflpació total i abeoluta de conducta, o abandona la saetera incontinent

DE CATALUNYA

OLOT
-:- .'tOôdloèll4-1 L PitrOuerVIstlirle
Mercat
HR le darrera eetmana tratan registrar
tres :noria, set uaixementa i un radiamona
— El mercat del dilluns estigue molt
uoneorregut i especialment animet
lea vendes ds patatas per a la
it
sembrada.
— Ha tzoba exposat al pabile el probeta del preosupost municipal pee a
any económie de 19211-24.
— L'Azeociseió de Iftlerat prepara
Per 31 dia 20, a da alt, al tantee Principal, ata oeneart extraordinarl, a erre°
de l'entines* guitarrista senyor ladea
— Ua.a esta( aomenata vieir' cc • .ea
parrtiquials dele reina pobl•-'*Saat Salvador de Vianycale
.es
els i•ves isaeerdoteggears 'Be •
Tornas Rabea, B'Eetere Vi1a- 1 Ee Joi.en
Padroaa., gespeetivameaL

Quan el capitä Arteaga, aviREUS
sat pel sentinella, enträ al calabös, trobà el Hit perfectament
Un horno mort pel tren -:- Conarranjat i damunt la cadira loDEL RAM DE CORREUS
Catàleg bibUogräfto
tes les robes de l'uniforme.
Sembla que no passarä molt feréncla
Important
ni
ets
sentinde
temps
sense que el Govern
oficials
Ni els
El tres que va a Tarragona 1 surt d'aprengui alguna resolució sobre
Lles sentíren cap soroll.
Es creu que el tinent Sanz An- l'estat d'interinitat en que es cuesta ensebó a quart de tres de la
dreu es troba amagat en aten troben els serveis de Correus, tarda ha aixafat an tome a une dos quilómetro, de l'estació, deixant-lo mort ¡Readuar.
Oni/1 a eonseqüencia de la dartaltilament. Regollit amb una tUtera
— S'han rebut noticies d'ha- rara vaga.
de rÁjuntament 1 pertat al dipasit de
ver estat detingut el tinent de
El director general del ram i el
ministre de la Governació s'ocue eada yers de l'Hospital, ha resultat i.policia indígena Ricard Sanz Anser II Pere *aguara i Llop, natural
del
pan actualment d'aquest afer.
dreu, que fa uns dies fug1
Preguntat aquesta matinada el d'Asee, 1 vel d'aquesta date, habitant al
fuel de Maria Cristina, on esteva pres, per trobar-se incurs en ministre, ha dit que no podia fer *arree de Pi i Ilargall, 85, primer.
Ea crea que es tracta d'un suieidi, perresponsabilitat ne estar en la po- res perque cesses la interinitat,
sició de Zammar, quan aquest es parque això depèn del ministre qué l'iatetic Auguera eofria una gres ame
de Finances, el qual ha de conLA DATA DE LES ELECCIONS rendí durant els esdeveniments
— Pl viaent divendree, a les deu de
aedir els oradas necessaris.
de juliol de 1021.
DE DIPUTATS A CORTS
la nit, al Centre de Lectura donara una
Se
suposa
que
el
tinent
Sanz
Un prestigiós ?ola:e, intim del megoafereada sobre "I.a legislació del retar
LA TASCA MINISTERIAL
.
sident del Censen de :Ministres, ' aase- settt portat a Melilla.
oboes a Euvopa n l'advoeat i publicista
El
cap
del
Govern
ha
anunciat
aquest
COMUNICAT
EL
gurava aquesta tarda que el Govern ti
bartulad ~yen- Frenes-se Ilostench.
que el Rei tornará aquesta tarda
matí
ja acerdada definitivament la data er. la
Zona oriental.—Ahir fou hos- de Peraleda i després ha alega:
-- L'ex-regidor nacionalista-republica
qual hauran de celebrar-se les ekcecons tilitzada l'avaneadeta do Ti—Tres rectificacions tinc de fer arel. doctor Pere Barrufet té enllestit i a punt
tiroteig
de diputats a Corts.
zai-Alma, amb bastant
He vist — i aquesta es la primera de fer-ne remesa al Centre de Lectura
ata eataleg dele llibres impresos del
Com el decret de disolució, afoga, per part de Venornie, arribant al—que alguns periódica parlen de la su- 'Pone Ventura" existente a l'esmentada
no ha de publicar-se fine la segraa guns d'ells fins aprop dels fiposada correepondincia entre el general
quinzena de mare, suS assenvalat el
lete de ferro, resultant Ileument Martínez Anide i jo, sobre la sera 5.- entitat iraltural, que eón uns 8,500 volatina de difercuts llengaes. Entre aquesta
dia 29 d'abril per a les eleccions.
contusionats el tinent d'engi- murió militar.
volums alai ha de veritable Tatua, nora
nyers Cimarro i el soldat del maIgnoro a quina correspondencia peEL NIAIIQUES DE ViLLALOCAR teix oos Claudi Gómez, essent dran referir-se, puix ni el general Mat- es una aritmética catalana de l'any 1560
d'En Ventayol (en la cual s'hi nota are
Després de ter les seres visitas r,5- batut Venemic per dispara de
Vmeg Anido mala escrit, ni jo li he
dele cometes de quebrare en dejen ullacenó de la posició Nord i per contestat.
cials de comiat, en l'exprés del divenvors cemptes de teeneat.․ ). Hi ha Conodres marxarà rambaixec lor espanvel a ametralladores, fuselleria i graes
refereixi
a
temes
en
que
Potser
nades de mä, des de Tizzi-Alma. era prea.ident el senyor Sanchez Guer- titucions de Cutalunya, 14 incunable',
Bélgica.
marques
de
Vidalobar,
a
PaNo sisan constitnit els junte d'utili.
entre elbs un de Tarragona d'Aurea RoHan quedat acabats e:8 tre- ra.
rís i Brussel.les.
tete per eonéixer de les a p el.laci ons en
eerabach, un exemplar del segle XV en
Es proposava marxar aquesta nit, re- balls de reforç de l'avantpit
Segona rectificació.—Algun periaalic estala, etc., ele.
la majorla de les poblacions ni s'ba puró ha retrassat la sortida per acumia- la posició Benítez i la construcha parlat de la resolució d'un ex ., eLieat el Reglament per a l'apile-oció de
L'esmentat eataleg tis un riquisslm
dar-se del Rei.
ció del dipòsit d'aiglies de la dita dient misteriós, a l'entran del qual sita lum
lli.
que no hi ha dubte quedara cona un
posició.
format un arnbient fantastic.
En aquestes eircumstancies 1 sense 1:1
record
I un ese:tiple per a les generaUll!t ENQUESTA sosnr LES
Forces del Gum feren un reEs tracta d'un indult que hem cannecessaria preparacia per part del Contri.
cimas
-present i venidores de la constana
Daren
direcció
coneixement
ELECCIONS
tent, no es pot precedir amb un cacesceda en rae, de cert defecte de procedícia t voluntat de l'admirable doctor Bartea rigor.
Un diari ha preguntat a diver- euaj, detenint a guatee indíge- torna encara que tots els que el va- rufet.
segona tarifa es vigués nego2iar,
nes
indocumentats
i
recoilint
I.'Estat necelta, sens dubte, reforçar
reta
examinar
coincidirern
a
execrar
— Horn gap que el Diario de Red, ha
i el mateix Gambó presentà una sos política sobre la forma en una carabina Mäuser.
Co seus ingressoe i pot legitimarnent exicl deliete.
qué liaurai‘ de fer-se les elec-e
indieat al cronista que li propordonava
proposició de Ilei per a autoritorces
de
pedida
tambe
feren
F
ü un majar sacrifica al contribuient, peLa
darrera
rectificada
refereix
al
les notes d'esports i que, com es natuzar la rebalsa d'un 20 per 100 en cions.
al Quert, cap a periódie "La Prensa", del qual s'afir- ral, ho tela en la nostra Ilengua, que en
rs ha de procurar fer-ho de manera que
El comte de Bomanones no 'reconeixements
aquesta segona tarifa.
Midas,
tornant
sense
novetat.
iamideisi una resisténcia coMectiva, m1s
rna
per
altres
col.legues
Que
es
cargan
el successiu si no eren en espanyol no les
En aquest proprio. que reu ecu s'oposa a la representació proHan arribat a ä placa, en virrico que la mateixa defraulació.
publicarien. Alzó roe te que velan si es
porcional.
el
Govern
que
el
seguí,
es
cercava
instut del pla de desculas ordenat,
Per aix6 no hi ha altre canal que
Tinc de fer constar que des que vaig té en eompte el taranna de l'estuentat
un
arma
per
a
traetar
i,
al
mateix
Ni creu que degui augmentarGuadalajara,
Aljust
dt
¡' er-se en un criteri equitativament
prendre possessió de la Presidencia no
diari, que no te altre director ni quasibe
temps, la facilitat de que els trac- se el nombre de diputats, i esti- els batallons
buera i Burgos, una batería del
itar que es puguin confondre els laperiódic, sered:meló que elg patrons de 11111mm:iota
tats de comerç es ratifiquessin ma que el vot ha d'ésser secret. grup a cavall, allre del tercer de he van el director o'aquest
t vais de la Hisenda ami) els d'alguns
que
aquell
no
rep
ni
nyor Melgares, i
on éa editar. El que al Co estrany i cenEn Manea es manifesta partisense necessitat de hei especial.
muntanya,
una
conipanyia
del
directament
ni
indirecta,
les
mes-ea
assurable es que l'al.ludit cmnistu s'hagi
Amb aquell instrument, el Go- dari de la representació proporSalpadors, la
Al Centre Mercantil Out eclebrat l'Asquart
regiment
de
piracions
;
és
mes,
en
algun
assumete
prestat a deixar-se impcsar la marea de
vern feu cine tra2tals i sols han cional, encara que el minora- cornpanyia expedicionaria de la
se e! lea convocada per la Cambra de Coha
realitzat
una
política
i
expo.,at
idees
quan el que fa es prestar un ser.
esta!, discutits els concernents ment del sistema electoral de, quinta comandància d'Intedericia
rer ç per protestar contra la forma cona
oposades
al
meu
pensament.
‚el sense retribució a l'esmentat diari,
pendra,
més
que
del
text
amb
Franca
i
Anglaterra.
e , realitza la inspecció de l'impost d • utii l'ambulancia de muntanya de la
que de negar-se a Receptar rescrit cona
— Avui ha conferenciat amb el miAlaba la supressió del principi del civisme dels eiuladans.
'hato i l'enormitat de les multes que s'Unguiarla comandäncia de Sanitat nistre del Treball, la Comissió mixta parlen ela qui el dirigeixen, els que PesEl
conde
de
Bugallal
opina
favoreseuda,
de
nació
mas
infractor
Saragossa,
piteen al romerc de
eriuen 1 quasi tote els que el llegeixen,
de patrons i dependents del Comerç de
que el sistema proporcional es ras ii: lar.
era un constant perill.
de bona fe.
L'esquadreta servei reco- Barcelona, per tractar de la jornada no hauria esdevingut mea que en perjuQué ens importada que don-e adaptable a Espanya, reduint les negué detinguilement el trajecte mercantil.
'han aprovat les sagaents eonclusions:
dici del mateix diari.
guessim tracte de favor en la ma- eircunscripcions a límite mode- entre el zoco de Telalza i el neiPrimera.—Que Re suspenguin inamedia- Avui ha rebut el ministre d'Estat
les
tainent els procediments inenatia per in quinària a Portugal si aquesta rats, que podrien ésser els dequal
no
veientQuert,
IVIATARO
les visites dels ambaixadors
xament del riu
nació norns podria correspondre actuals provfneies, amb el
Ira' eió de la Ilei
se les concentracions observades nya, França i Italia.
Futbol -:- Carnaval
amb el mateix trate en articles es combatiría eficaçment el caSegona.—Que per a la redneeiú del reel
primer
ha
tractat
el
senyoc
Amb
abans.
Al canija de l'Iluro efectuaren un parsemblante? En canvi podria aco- ciquisme rural.
glament d'aplicació siguin escoltades les
Zona occidental.—Sense nove- Alba d'assumptes comercian.
No ha d'augmentar-se el nome
ta de eampionat els segons equips del
Pa:abres de Comerç i represeutacions de Ilir-se Anglateama a aquest tracte.
ha
visitat
al
ministre
dEstat
També
tat.
C. D. Mataró i de l'Iluro S. C. Amb tot
les diverses indústrieg.
Amb la p upressió d'aquest bre dels diputats.
El ministre de la Governació ha esEstima que seria convenient
malta la conEL GENERAL VIVES
Tireera.—Que mentrPe es dicti el dit
principi ha acabat una constant
tat preguntat, a migdia sobre la supo- i celebrar-oc al matl, Leu
testament no es faci feetiva cap liej ui- menaert per a la nostra produc- restablir les eleccions cites per
Procedent de Cartagena ha ar- bada dimissió dels governadars de 1313- currencia que admira un bon encontre,
acumulació. Menee a ella es lo, ribat, aquest metí a ' Madrid el geen el que una segada luda va quedar pro.
ldnele.
ci6. Espany'a ha tirlgut la glòria
caja i Barcelona.
gracia que pertanyessin al Convasta la superioritat de hilares que va
Quarta.—Que es reglamenti l'impost co d'ésser la. nació que ha fet el priEl ministre ha contestat que cren inneral Vives, nou comandant gevéneer el seta coutrineaut per 7 gola a 1.
forma que quedi salvat el secret promer tractat mercantil després de gres altes capacitats i repre- neral de Melilla.
exactes.
parde
ja
socials,
ja
A. la tarda i al cautp del o. D. Mafe,sional.
sentacions,
la guerra.
A migdia laa celebrat una ex—No ve el governador de Barcelo- taró hl hague aixt =tela un partit de
la
a
que
no
tenen
force
espeCinquena.—Que precodeixi sempre
S'ha discutit molt el tra2tat tits,
tensa conferencia al ministeri de na?
campionat entre els primera tima de I'lluingosei i6 una visita alliconadira.
amb Franca. 'lamia de veinat ens cialitzada en determinats dis- la Guerra ando el senyor Alcalä
—El senyor Raventas—ha dat el ralro S. C. i del C. D. alittara.
Suena—Que desaparegui la participatrictes ni tan sois a províncies i Zamora.
ohligavon a estrany a r la cordialinistre—em va demanar autorització per
Al Clroal Catabe d'Obrerss i a riare:e. deis l'aspadora en les multes i que es
tat amb aquest país. Les nego- que lambe conve tenir aparta- EN SILVELA 1 EN VILLANUEVA a venir a atadrid, anib l'objecte de re- ree—
de la ame accede dramatice, s'In rep ubliquin ele noms d'aquesta i la cuanpues particulars.
ciacions anteriors no anaven per dos de les Iluites de localitat.
ass
soldré
preaenta el notable drama del R. 1'.
El non Alt Comissari d'Espatia de le; sumes eobrades per llar partí.
bon eamí, i conve tenir present
Jo li he donat el permís, deixant al
Fra Ezequiel de Mataró "El mol( de
nya al Marroc, senyor Silvela, ha
eipaeie, en les multes, arnb l'objecte de
MARE DEL NUNC1
seu criteri l'elecció del moment en que
les relacione econämiques
que
estat aquest mal( al domicili del ha d'emprendre el viatge.
dalt", amb znolt xit.
cmiéixer exactament els sacrificas impoperquè
no
hi
Apostalica
deuen esser mordíais
A la Nunciatura
senyor Villanueva, amb qui ha
Fa: , al contribuient.
hagj possibilitat d'una Huila po- s'han rebut noves anunciant
—El comte de Romanones estä un
VALENCIA
8. tena.—Que eesei tot reearree sobre
conferenciat extensament sobre
xic indisposat, no podent assie per
de
la
mere
del
Nund
de
lítica.
mort
el problema marroquí.
la contribueiö industrial mentes no s'aLa qüestió notarial -:- Futbol
cauta
al
sea
despatx
oficial
del
aquesta
entre
situació
S. S. a Madrid.
flecordi's la
justi a l'equitat.
Ea anys, guau s'aeonsezuf introduir
El representant diplomàtic del MES CONFERENCIES DE L'ALT ministeri tlit Gracia i JusticiaFranca i Alemanya, geloses del
Vuitana.—Que montee te'aeonseg-neix
-Ah ministeri d'Estat han facilitat modificaciones si règim de les opusivions
COMISSARI
Vaticà aprop la Con espanyola
seas
poder
e?,onämic.
Nosaltres
no
tot aixa, els eontribuients no S'aplanin
no:ariete,
els estudiante valenciano /trenavui una extensha nota donant comphacia sortit cap Itälia fa dies en
En Silvela litt estat de nou te del repartiment de 'libres espanyols guereu una part activa en aquell ruovia I.s demandes fiscals, intentant la de- haurem arribat a tant, però anàconeixer
les
alarmants
noticies
vem
perramf.
aquesta tarda al domicili d'En
('-lisa de llurs interessos per tole els mil:
mear. Ara eegurament no sie n'han adonat
donats entre diverses biblioteques estranParla detingudament del trae- de l'estat de la seca mere.
Villanueva, sostenint amb aqueSt
jonR.
i reaten completament tranquila davant
les
informacions
rec
geres.
o
l
1
re
franco-espany
Segons
p
tat
de
com
Acabada l'assemblea, tots ermenr.
una conferencia.
La nota expreses la gratitud als do- de lat próxima mixlificació del Iteglament
budes, la triste noca de la mort
'nimbé ha conferencia!, aquesreate es tragiladaren al Govern civil, fent defensa la necessitat que lii hai
INa-tiftinl
que Astillen
nants de llanca per contribuir al desent
cia de for concessions per a fa- arribä a rnonsenyor Tedeschint ta tarda, al ministeri d'Estat, rodlament de la llengua caparais foca mita de totes
doniteió de les conclusions.
aquelles pelitos eonquestes.
cilitar l'exportació dele vine nos- poc abans d'acabar el seu viatge.
ami) l'Alba.
Acceptada la proposició presentada pci
Ni obstant, en c ieln que no sara gaire did'Espanya, especialtnent a AnKrica i al
tres i alguns nitres productes.
Censor Sanchez Ventura, el Centre MerAquesta nit torna a conversar Nord d'Europa, on adquireix gran des- [fi il que es tornin a interessar en aquest
No és culpa nostra que Espa(antil invitará les Directivcs de cada
aria) l'Alcalà Zamora.
EN PRO DE L'AMNISTIA
Out.
ettrotilament l'estudi de la Iletigua i linya tinga tants pocs arti3les exun deis gremis perquè designin les perItia Col.legi Notarial, en canal, sembla
Una comissió de la Junta de
teratura espanyoles.
EL CAP DEL TERÇ
toses que han de representar-les com a
portables. Hi han ara cene de la Govern do l'Alefien ha visitat el
slispoima a intervenie activetiont en
A
dos
quarts
de
set
de
la
tarindústria catalana que arricen a
apesta Misatiec, feut costar a Catainnya.
. delagat s en la Junta de defensa que es
LA "GACETA"
marqués d'Allaucemas per soldel
c onstituirá per a coadjuvar a aconseguir
demanar la denúncia del tractat licitar del lQ54ert una ampla, da ha anat a Palau el cap
La Gacela publica les segilents dispo- Ila Su veritat que el seu punt de vista no
coronel
Terç
estranger,
tInent
Frenen.
El
mateix
la implantada) ele les conclusiotts aprode comerç amb
te un sentit nacionalista, pera, afectaamnistia per , elictes polítics 1 Valenzuela, on ha esta', bastant sicions:
vades.
demanen molts productors de socials.
Del ministeri dii Treball. — Escalafó t'alinear, euitu cidoin en bona part amb
de temps.
També a Calatayud va tancar el co- vine del Migdia de, Franca i d'Allea reivindicacions de lea entitats (atadel personal teenic administratia i auEl president del Consell
mer durant la celcbració dc Ez.ssemblea gèria. Havem concedit a la vemna amb simpatia la demanda i va UNA CONFERENCIA QUE POT xiliar d'aquest ministeri.
lanta i luan augura una acumuló semm ercantil de Saragossa, per a protestar
República rebaix e s en 252 parti- prometre de fer quan estigui a
De Finalices. — Relació d'auxiliare hlant a Catalunya i a'alenela.
CRISI
PORTAR
LA
de laxacció de l'impost d'utilitats.
des que no arriben al 20 per 100 la seca in-lt per satitsfer-la.
La Joventut N'alenelanista ha inioiat
del Cos general d'Auxiliara de la InAqueeta nit, nl despida del prosident del
i superiors al 20 per 109 sois
UNA CONFERF.NCIA D'EN
serida pública, nomenats en torn d'oposi- ja la protesta acabada centra he trae
Cuneen s'Itera reunit amb aquest, l'Alt
ciana espanyolistes del Notariat. Alta.
en 71.
BERGAMIN
ELS ANDALUSSOS A MADRID
ció per als carrecs que es mes # aten.
Coinissari i el ministre de la Guerra.
adreca el Regtient telegrama:
A la Junta d'Aranzels estan
—
Al final lai ha arribat el ministre da
Aquest vespre ha denat una conferenSha
constituit
recentment
la
Casa
'Ministro de Gracia i Justiela.—afapresentades la indústria i l'agriCONSELLS DE MINiSTRES
cia, a l'Escola Superior de Comerç, En
Fotued,
la
qual
fomentara
la
culd'Andalusia,
cultura, aquella amb mejor reEl duc d'Almodóvar del Valle dril.
la maceran ha Migue excepeional imBergamín sobre "L'aranzel i els traetura
i
la
prosperitat
de
la
regió,
manJaventut
VakneianIsta dorsal noticies
portancia. Alzó pe sap de fent autora- laa dit que el dissabte es renallals de Cernera", exposant al comene la presentació. Aquesta Junta dele- i tindrä exposicions permanente d'art i
ga les seves funcione a la Comisministres per celebrar reforma reglarneat notarial pregall tinr,u1
ac cessitat que els pobles tenen de relanien
els
mula
i
no
ea
probable
que
sigui
reetitisió permanent. Bonn_ aquesta manufactures, celebrará, festes regionale asola : hi ha plintejnala en aquiete mo- Consell, si el comte de Romano- present per daanint egoismes dame, asti onar-se, com passa als individua, per a
depurades de formes de caricatura i
plracions re gionale qüestió Idiomas en
ases es troba rnillor. Si no fos
Comissió hacia consignat tipus
Poder viure.
ntee una xraviesite dificultat panlluitarà noblement per a realitzar les
fundó notarial, facilitat vas joventots
aixl, ea celebrada el-dilluns.
molt inferiors als que s'han asEls p obles poden essen considerats com
dea.
senyalat al tractat. (.110 demos- seres aspiracions.
3 Productora i com a consunndon.
engendren lluites d'interesaos.
L'industrial as lliurecanvista i en canvi el cerealista és proteccionista, perquè
•
tem la concurrencia estrangera.
Aquestes dues tendències demanen l'ajut dels governants, i aquests han d'estar previnguts per a no deixar-se vencer per ¡'interés particular.
Nostre arancel s'establi per una Hei
de Bases que permet modificacions en un
terme de cinc anys, de conformitat amb
els ensenyaments de la realitat. En aquest
terme s'estava rany 20.
Explica com era l'estat dels productes d'aquella epoca, per a deduir que la
inestabilitat de les valore no permetia ter
res definitivament en materia aranzelaria. A litem, els pobles que estaven en
guerra havien acudit al crecía, de tal
manera que docaven general inestabilitat al valor deca de la seva moneda fiduciaria. Aixa era altre incenvenient per
a fer un arancel definitiu.
Advertcix la practica de les nacions,
que encara es fa avui, de retenir or i argent en el territori per afianear la validesa de les seres divises monetäries. I
fins Alcmanya, la qual divisa monetaria és de tat masa ' que co hi ha esperanea de que mai pugui curar-se. segueix fornentant la seva exportació i
dificulta la importació dels productes
estrangere.
Malgrat les dificultats existente, era
tan necessari tenir un arancel, que ninea censura que s'establis. El que es va
censurar Loa la forma en que es féu.
S'inspira en un regírn protector, potser
exagerat; pera, crec que s'establi la exagerada a conseqiiencia dcl que es fcia
mirant els tractats al cemere.
Mes .quart s'examinä be es veié
la , impossibilitat de qué amb la

ir,A; PVBLICUTAT

Notes d'Esports
INSISTINT SOBI2_9. LES
CURSES EXCURSIONISTES
A propósit del ncirere articlet suara
aparegut a les columne de LA
BLICI TAT, ens deta un company molt
.esportista. encara que • poc a fi cionat a
les exeursions, que discrepava de la
castra manera de sentir i apreciar en
( e que es refereix a les curses de vetacitas organitzades per alguns Centres Excursionistes, argumentant que,
ultra Laser -nos desvetllat molt tard,
puix ja fa teneos que aquelles estan
en bega, les recia inolt naturals i prítesigues per un sens fi de raons, les usis
tan inconsistents, que no resistirien la
bufada d'un infame

FUTEIOL
EL GRAN PARTIT EUROPA-BARCELONA
El Coinite Provincial de la Federaein esté prenent , grans mesures per .a
la bona organiteaciet d'aquest partit ami),
Fobjecte d'evitar el desganen que, donades les . condicirais en qué es Jara el
partit, podrien sorgir.
Ha disposat que la tribuna de sol estigui destinada a entrada general i per
cap concepte sera permès que el públic
-envaeixi el terrcny de jod La força
pública cuidará de fer complir aqueota disposició. Per tant, es recontana
pólsiic que eatengui a aquesta adver-

Nota—En l'anterior carnet, per tina
equirocació, la paraula bots fou canviada per bons; aixl devia dir: *Si els salts
són fets amb mesura, si no són bots, no
pertorbaran el rfirnie mo y a:lela de la

Armengol i Armangué, els arquilefes
senyors Mestres i bfartinos i l'enginyer senyor Serra.
Recorregueren la pista aturant-se
principalment en els viratges niés pronunciats per admirar la configuració
les di fi cultats de la seva construcció, que
'trobaren excellentment resoltes, fent
afalagadors vaticinis dels èxits que l'AuVidrom batirá de tenir com a especia,Fl e. ene consideraren seria el mes suge
•
gestiu que s'hagi presenciat art.
•Abans de tomar a Barcelona f oren
. obse q uiats els !Ilustres vti.sitantt antb un
esmorzar a 1f erramar, després del qual
pronuncié uns mots d'elogi per la magna obra el senyor Sorribas, què, igual
qua els abres, demostré sentir-les i estar ben cempenetrat de la sena trant=tienen nacional.

rodona."
El Nou Esclat, ultra landici6 que nrganitza al sen local (Rec Comtal, ty)
per a/ dissabte al veme, en prepara una

Frísaufa, Garrete; La deisa flaireL
Blanch; Madi a enuntanya, Català; La
frescor de l'aigua, Morera; Afargaridoia,
Pujol; Unes notes que jo sé, Planas.
• ••
El Foment de la Sardana, diumenge al
mati dorara la seca audició númer o 200.
Amb aquest motiu celebraré un gran festival a la placa. de Catalunya.

altra per al diumenge a la tarda, a la
plaea de l'Anget, on la' Cobla Barcelona cama/tara altre magnifk programa:

AUDICIONS
Dürabei

Grup Nou Esclát, Rec Comtal, :y.

Gran atidkió per la Ct t la riarCCIC
Agrapació Sardanista. Raspad, ux.,
Cobla Barcino.
El propvinent dinmenge, dia ah, a Sal
onze del Triad, el Fornent de la Sardi"
de Barcelona donara una auclició de natpr

clanes a la plar,a de Catalunya per fa
bla Art Girord, prenent part TOrfeó
celonés, que cantara un escollit pros,*
ma de caneas popular/ catalanes.
A la tarda d'aquest dia, a dos quede
de cinc, la popular cobta. Barcino toar",
ra a la plaea dei Diamant, a Gracia. i,

glallii35:113 311 3 333 111 111 3 3 3311 11351 11 313 333 3 13 3

PILOTA VASCA

AL FRONTO COMTAL
Corresponen jugar ¿ittraenge els se.
Donada la poca rabuda del camp de
eEurepa , es prega al; que no siqutn , güents partits entre socis de la S. E. 13.
Ens va dir—i entre els aduits, aquest
Del Concurs i a ao punts:
abonats a cap dels dos Clubs que s'abs- 11
potser YaMe argument emparentat
tinguin de ¿emanar localitats ia que so- it A les onze: Larramencli-Navarro la
amb la lógica—que de la mateixa matribuna
-(vermells),
contra Thomas-Amat (blaus)
b
',nene qmdará hl>: litada
nera que s'organitzen curses d'autos,
A dos quarts de ¿otee: Paars -Monpatita
per
a
preferencia.
motos, bicicletes i tantes d'altres, no
-- Segons avis rebut ahir per telegra- tagut (nermells), contra Cueby-Escudeera pas d'estranyar que lambe st'p,'.1.1.
.
apassior ;• ro (..Plam) .
- .••
sin a peu, a la gual raó vérem -repli- en, vindrà a arbitrar: agnest
mg parta En Lar,.an'aqa, de cas t eita, l A. les dotze i de campionat:
car que, admetent *a priori" iotes
¿ Rigau-Palmada, vermells, contra
• •'
t
aquestes expansions i manifestacions es- 1
A mes a mis d'aquest partit, pesto-•• Pone-Mas,biaus.
porstes, refusàvem "a posteriori" cl
EXCURSIONISME
ca jugar de Cacripionat els altres se- I
que fossin els Centres Excursionistes
Mieses:
i El Grup Excursionista "Terra Enels encarregats de portar-les a cap, desEspanyed-Unió Esportiva Sans.
; dins" efectuara diurnerige, dia 18 una
viant-se del cate a seguir i de lob Aren-Sabadell.
: excursió a alontruelo, Arrabal dc la
jacte pel gual foren o luden d'ésser
A.tiCtic-Jiipiter.
! Roca, la Roca i Granoliers.
creats.
Si bis eis avisos federatius diucii chm I Punt de reunió: Estació de Franca, Ci
Avui, abundant sobre el tema i am- el primer esmentat ladra lloc vn el a les set del mati.
E
pliant la resposta donada al company ceanp de l'Espanyol, es de creme que
• • •
, esportista. ens hem de permetre algunes
hanrä de repetir-se en el del Satis, ja
El Foment Feecursion:sta d.e.. Batee] consideracions fines dc la reflexió, les que fins ahir, almenys,
e
la F deració .: lona faca,diurnerrge dia 18, una es- Mi
quals no se'ns acticfiren llanera, mannYe
del Club e7Pa ' cursiö a Tordera, Castell de Palaidls.
na havia rebt't al43
cats del do d'opqgtnnitat
O
lista notincant que el sets eampté
es - Maten t i Pineda.
.
Entenern que les curses d'autos, mo- liest i en condieinns de j ugar-sli.
Sortida: Estació de França, a tres a
tos, bicicletes. etc., de les enrals ens feia
liOMENATGE
A EN GAMFER quarts de chic.
retret i eres citava cosa exemple l'es•*
Els elenrents organitzadors d'azinest ,
mentar sportman, lenes una explicació
La Secció Exctrsionista de la Jo- o
acte que se celebrarä el din 25, estan
ja
que
ul.
clara i una finalitat concreta,
rj
' atentes Nacionalista "La Fide" farà
ultinunt la ennfeceió del programa.
tra servir per dernestrar la pericia i
Hom compta amb la cormeradó de dumertge, dta 11 una exeursto a Sacomparar la destresa dels ennductors, la Banda municipal i entre altres COM... bedel, Senur.cnat i Castellar del Ve-.
estimulen les cases productoras interna- posicions que- eleetutari, Aculara la pri- lila, sorthit a'dos quarts efe' set del ma- lid
sudes totes en' que sia Ilur marca la litera atide-A) d'urea mar-el escrita pe/ - ti, 'de l'estado' de la Plaes "e Cata'
ti:
eencedora, mentre que les curses a peu mestre Larnote de Grignon i que esta , lunya.
—sfenten les de velocitat—na represen- ded:tada al Club, amb e/ nom °F. C. i
r2
ten res tnés que un esgotament fisic del Barcelona".
qual tard o d'hora s'Iras/l ean de rennen - , L'Orfeó Gracienc. dirigir pel mestre ' 11
tir els seus inconscients conreadors.
Baleells, cantaré ITErrine del BarceloEä
s
Tenias. &mies, que si de la cdebració na, inspirada obra del mestre Morera, '
ei
de les prinieres en neixen Festirnul i
areb !letra del poeta En Rafel Folch
DE L'ESTIL DE BALLAR tg
,
t.ernpelèricia i aquestes engendren l'es- i Capdevila
Cal ter una divisió entre els mals bu- gi
tudi i la rerfecei6 que són les ales del
FI primer equ:p Mati-grana ,tritarl
progeris, resta ben sentat que, almenys co p
era era selecció de jugadors de Ca- lladors; mala balladors per si i nials bain
dies lardee material, sin altament pro- talunya, la ftemació de la qual dona- liadors per imitzeió.
'Per ,ata primer; no trobetn cap renni ra
fueses i tenest tambe la sena repercus- retn a coneixer oportunament.
Molts socis del Barcelona. havent de- ' que cris l'aci mi:fi/listes; són gent manea-,,,,
sió moral i espiritual. En canni,
emstrat cicsig,s de coeperar material- da de tota elegéneia; llurs moviraents,„; 53
see, nes, les curses a pese ni materialment ni moral, porteo a cap resulten ment a les quarrierses ¿espeses que ori- Ilurs parlerics d_rnostren na esperit gro-,.' n
en-acije de no ésser la vanaglk:a del ginarà la festa, han acordat que tots,. . Iler, i carel:ea aquests no hi ha gran cosa a
fer. Perú si . feas que els ahres ballet , pi
distnttamert, pagarais la meitat de
vencedor, el qual, de resultes d'una curtiä
cera és dc /Id i a l'ensems que rnanyspreiti
sa de vel.eitat, potser qsz n'emprengui l'en-rada.
A la• nit, Se Celebrari al teatre El- ele tnels . lielierkrs, aquests, quast .es veur
Una altea, la durrera, raes rapida encara. deeeas raltre reEn a repasar etem doradoMma funcl5 d e . gala, tete -se ges- ran arreconats, ceran no podran luir les ri
tions prop ¿da celebrats artistas Mer- . habilitats i acrobatismes que eta curar- . rm
acreced de la fadiga.
earé. o gji
I adhue 'acceptant aquesta mena de cè Plantada i Emili Vendrell per a llur : teritzea, perqueLa gent no els mii
; els miraré malament, aleshores potser ' jn
curses amb una ottentació definida i coe.pezar..16.
EL BANQUET A EN FIERA ens deixaran; seré l'Unic que els padreen "4
practica—cal respectar l'opinió d'altri—
. vi
convindria sempre i a tothora desIliEs r.eben en gran nombre les adhe- . agrair.
Per als segons, sortosamer.t hi ha mons ' 12
gtr-les de la egie tenen marcada les en- sienta al banquet que t'india llec el dia.
titats excursionistes, puix que fer ex. 22, a deis quarts de rime a l'Hotel Es- remeis; si ballen malamtmt es parque ha 1112
h.:.11 vist fer als atices; cal, dones, que
cursions no vol dir traslladar-se d'un parea, en honor del popular davanter 1, qui els disenyi de bailar ja els hi di- 74
¡loe a lahre arab la rr,ixima rapidesa, barcelonista
Els pues tiquets que resten dispeni- ' .gui entines sOn ke coses leones i guinea i
ars tot el. contrari. Excursió vol dir
U
poden adquirir-se en cl Centre de les dolentes' ,
bles
viatge crestudi, vol dir expansió i censt
Tot
s°1uck5
de
la
Flaea
de
Catahmya
i
t
e'd
'a
una
gran
t'
Localitats
templar:6 i si el perfecte rodamOn, en ;
, cada entitat volgués tenir l'honor de qub ei
trobar-se ere plena T'altea ba d'obrir la a les- oficines del Club.
els seus asseciats fe•sM els millors ballaAl] TOISOMLICARC
porta ah semita i s'ha de complaure n
i-ho podrien COLIVOCar e
dors. Pe------,.
a esguardar totes les belleses que (roDE L'AUTODROM DE SITGES entre els seas socis concursos on es pre1
ba al pas, cal convenir que mai IraFormant una caravana de sis o set miés als qui dausesin mes ajustadatnent •
baria en les curses que ara s'estilen, ! autos, anaren abans d'ahir, dimecres,
al cläs,k estil empordanès.
aquesta expansió espiritual que tan in- a Sitgcs per coneixer les obres de l'AuEis grans concursos sardanisties tamtimarnerd ha d'anal- Blanda aruh la cortódrom i estular cls seus aspectes tec- bé haurien de sovintejar, peró donantporal. • Heas sana in corpore sano" ! nie i esportiu, els senyors
Sorri- los la forma min garantidora d'eficarcsumeix. al mostee entendre, la. finali- i hes, enginyer cap de la "jefatura" cm_ tia. Molts dels teta no han reeixit pertat dc laxcursionisete.
hres públiques; senyor Fraderie Turell, qu e la condició que mes s'exigia al sarenginyer cap d'Obres paliques de la clasista era ter.ir grans coneixements de
I una alta raer, per acabar.
Si per estimar la atare cal conèixer Mancomunitat; senyor Tormis de Ribe- maternatiques.
Ens manca parlar de les notes; bem
les seres virtuts i tota l'abnegadó de ca, enginyer cap de la demarcació on
ce.: es capaç, per estimar /a Patria cal es triaba emplaeat l'Autedrom; senvoe constatar que sea molt aiiciarades a les
recórrer-la amb deteniment i estudiar- Joan Sans, enginyer de la segona de- piruetas; és de creure que cada nota sardanista tindrà un amic sardanista; basla pregonament i no seta patriota enero- 1 Mareació; senyor Cipria Sabater,
tara., dones, per a fer triomfar el bon eslar el rodair.Ors que s'acontentis en eo- ginyer de la quarta demarcació els entil a l'hora de les confidades una amo,neixer Catalurtya superfieralment. Un ginyers de la Mancomunitat de Cata- nestacin; a l'hora de les ballades, una
! desee d'amor filial ens obliga a profun- lunya senyors Joan A. Lagarde, Eduard
apretada de mil; si l'amiga ens contesta
dizar -la per tal de recollir els batees Pefia, de la provincia de Barcelona, i
senyor Ramon Tarrida, per la de Tar- amb um somriure caldra reconeixer que
de la seva anima.
haurem tingut un doble triemf.
ragona, acompamats dels senyors geT. 11. G.
A. ISalased Terral, rent i director de TAtitódrona, senyors

ter.cia.

e
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En vez de ir hacia ella este último

hab la tomado de nuevo su bloc-notas
s '• he el cual se disponfa a escribir, ens
lreg anrlos310 después de algunos sea

gmates,
1 ,0 ( l ile la joven leyó en él le causó
u na sorpresa igual a la que había ma
In festado Tarnesoa unos momentos ana
tes.
"Nuestros amigos oyen cada palabra
qu e pranunciamos, gracias a un micrófono de gran potencia, insta/lado en la
Pared. Na os extrañéis, pues, da mis
rec omendaciones aunque de momenit,p
os pare zcan incoherentes".
Ella le miró y con los ojos le bizco
Sella de haber comprendido.
E ntonces, dirigiéndose hacia la pN•s
en rl sitio preciso donde estaba
nalguea de ene palabras escabapa a
1 ° s elle le escuchaban.
—Querida amiga—dijo con voz muy
cl ara—me ven obligado a ir por copaefe de una hora a mi laboratorio... Tarn ' sos , queréis hacerme el favár de
aco mpañar de nnevo a la señorita
h,,,°- g e y a
tía hasta su domicilio?
'° ¡re a juntarme con vosotros tan
Pr onto tren-sine mis; qnetmeeres.
-, — iCon mucho gueto! — respondió el
°vej e periodista.
Loa Cuatro habitaron todavía durante

-

o n'hi ha cap qua doni mejor satisfacciö
Tots els de la sa y a reputacibIi doblen el preu

PER QUE?
Perquì STUPEBAKER es construit per les fälriques més
importants del mán en cotxes de 6 cilindres i la seva gran
producció permet preus incomprensibles per a cotxes de primera
categorin„ que abans de remetre's al client són sotrnesos a més
de 9.500 inspeccions

Espanyola,

Ag'encia

STEVENSON, ROMAGOSA I C.'
BARCELONA

VahIncta, 295
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Xapa' ondulada

NS1

CANALETA
1IMIEMON•

-(ATAANYS: 114 X 185 cm. I 75 x 120 cm. :-: PLAQUES de 40 X'
40 cm. plastas XAPES "B" per a recobriments; tamanys: 120
X 120 cm., 120 >< 150 cm. I 120 x250 cm. URALITA, S. A.
readrid-Vaiencia-Seval a -L l o y d a - Salamanca :-: CIPOSITS a totes
les ciutats importants d'Espanya
CASA CENTRAL: Barcelona, Placa A. Lepez, 15 —

Telefon, A. 1644 1 A. 848. Barcelona
i
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algunos instantes de diferentes cosas
más o menos insignificantes.
—E6tán 'ustedes dispuestas?—pre.
guntó Tustin después de algunos mo.
montos—. 'Entonces en marcha!
Salk3ron de la habitación de la cual
cerró la puerta con gran estrépito.
Pero, en el momento en que iban a
bajar la escalera, les detuvo con un
gesto, y apoyó el dedo sobre el resorte
que escondía a las 'lateadas de todos el
escondite del sismógrafo del cual se había servido en otro tiempo con tanto
éxito. La portezuela se abrió dejando
al descubierto el pequeño "Wdlicto cona
teniendo al aparato.
Justin alargó la mano, tomó un frass
'coque hebra depoaftado alai anticipa -s
demente, esparciendo su contenido so.
bre la alfombra que habfa en el 'Tila4
no delante de fa puerta de entrada.
Hecha 'asta operación volvió a coba
car el frasco medio vacío en el mismo
sitio de donde lo había tomado, aprea
tanco nuevamente el resorte que restan
bleci6 el tabique ea e oposición nora
mal.
Los cuatro amlgos habían llegado

nos se quitaron los cascos qts.; rodeas

y o, Hizo una seKa a Welter de ayudarle
a desplazar la incoa de despacho que
habla sido retirada ya por Wo-Fang.
Luego, agachándose al suelo, exami.
ná cuidadosamente el plinto sobre el
cual hizo una marca con al lápiz.
Allí debla encontrarse forzosamente
el microfono que les traicionaba.
Jameson, que no perdía ninguno da
de sus movimientos hizo ademán da
querer arrancar el trozo de arrimada-,
Vis que disimulaba el instrumento.
Pero Clarel le cogió bruscamente por
el brazo.
El timbre eléctrico de la puerta amic
baba de llamar.
Los dos hombres que se habían arto-.
¿til lado sobra la alfombra tie levantaron
de nuevo.
Con un gesto, Justin hizo signo a su
compañero que fuese a abrir la puerta,
mientras el guardaba en un cajón el
instrumento del cual embeba de Sara
virse tan útilmente.
En este momento Welter abrió le
puerta y 'a pareció Elena seguida de tía

2009

La .antrada de la escalera.

Clarel acompañó a Elena ba,sta erg
automóvil.
vueltris casaL --Ahora dirigima

han su cabeza.

Como habla dicho e hl. jefe la ocasión
de obrar se habla presentado.
—la a ver ai realmente partenl
ordenó a uno de sus cómplices que sua
bis) rapidam3nte la escalera que °nadita
cía al sótano.
Cinco minutos después, el amarillo,
la maniobra del cual no habla pasado
inadvertida a' Ciare!, regresaba. a ta
gu Pida.
••••

•

Era imposible dudarlo: había visto
el grupo de cuatro amigos dispersarse
y el detective que desaparecía en direedito a su laboratorio, mientras que
el automóvil conducía h los tres res a
tantes hacia la Quinta Avenida.
--iPueste que Elena ha escogido las
rosas encarnadas — dijo Wu-Fang con
una sonrisa siniestra —no hamos de
oponernos a su preferencia. Démosle,
pues, satiefacciónl
Volviósn hacia Lang-Sin entregando.
le la llave falsa de la cual se habla
servido aquella mañana para penetrar
en el domicilio de C1r3i, así como un
pequelio frasco de vidrio que sacó de
uno de sus profundos bolsillos.
—He aquí un procedimiento para
deshacernos para siempr3 de este tea
malaria quo ha cometida ta Ideura

La joven tenla el semblante descotas
puesto.
iCómo no habla de ser asf d'espula
del choque que acababa de recibir? .
).2,e,spuel5 de la partida do Otivrel Imbe

r
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alune por, El cinturó do l'assaselnat, Indlsoreelons del cinema.

ESPECTAC LES
Tectre dv Novetats

II Teatro Cata la Roma
Telafon, 3,500 A.
Mut,

divendres , tarda, a les

cine:
La malvasia de Sitges

Les bodas d'En Cirilo

Nit, a les dau:
El paeuebot "Tenacity"
QUAN ELLES VOLEN...1

Gran 1 eatre Espanyol

tierna. dissabte , tarda: DiJOUS
Sant 1 Loe boles d'En Cotdo. ale 1
de les Vetllades Selectos de Teatro
Nacional 1 Estran g er. LS forastera,
tres artes, de E. de Carel 11 aductor Carlos Capdevila, E Per no easor
trates, farsa en un arte. de P. veDer. En aquesta SOSI A les aculas
nutran "zollettes" de la casa Jean
ne Laman.

w

Comp.:aria ti, rodsvil i erres
oz,"actacIns

Teatres Triomf i Marina

•

A SUS PARIMS,
.
A SUS AMIGOS,

Constipadoz, Dolor de Garganta.
Laringitis, Bronquitis, Cataro, GrIppe,

ronanimamormasuzaum
Ea

PASTILL AS VALIDA

Gran Teatre Comtal i u
og Gran Cinema Bohemia u

L AS
mismo, bien sea una solo vea,
Ilubicre experimentado su notable eficacia.

Asid, dIvendres, larda I nit, gran- ••

si V. en si

(liosos programes. — Grans esas:
Munir uprtetoea. d'argurnent In- ."
teressant. La aanyoreta sanco por
La curiosa Les Indiscrecions del
cinema. ell drama El c:nturó de
U Paseatsinat I quarta Jornada del
film instüriC Cada dio mes celebráis
a
ROGER LA PONTE

DIEN A ENTENDER
vuo, como V. hizo, enrylcen solo
PERO DÉLES

PASTILLAS
VALBA
VERDADERAS
1111ICAMEIITE EM 121 F:JIMACIAS

en CA.VIS con ol nombro

VALDA

ti
11

tzpa y nunca
do otra mzoora,

ere la

1T

PEP SANTP EllE

AeSUMPC10 CASAL.5

idas!

de mara, a la tarda. Audició bite,
gral deis Trios de Beethoven a
càrrec del Trlo de Barcelona.
Abonament i localitats: Casa Dotasio. Portal do l'Angel, 1 i 3, de
3 a 7 de la tarda.

M ljestic Hotel Inelaterra
Sis grana con c eda per als diumenges
Quaresma, 61 sale de Te. Or g anitzats per
la Casa W
. — Primer cuneen dla
18, o les cinc de la lerda, per la emlnent
Leclerlsta eeren Plantada, aoompanyull
per la distingtda pianista Cándida Palau.
Per programes I Invitacloaz a la esa, se
rn Otica .. Werner", Rambla de Cataltnqa,
:2 (cantonarla Valencia).

•
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Avul, divendres, 16 rebrer. Tar- I.1

Diumenges 18 i 25 de febrer i 4

tel, Cor d'Arlzona, Paraula d'or,
L'epopola d'una dona, 5 i 6.

Trancazo, Asma, etc.
..peme a lodo los que quieran precaverse dz tulla detendal
&congelará
V. con verdadero entusiasmo
I

LAG

SALA MOZART

I CINEMA NOU

Avui, La caravana do la mort,
2; Blanchetc, alicolin groom d'ho

A cuantos sufren do

Avió, diventires, dia 10. Tarda, a dos quarts de cine. Nit,
dos quarts de den. Esdeveniment
alababa. Exlt, do la grandiosa pellicula d'art
CESAR BORGIA
la que ms inlerin s desparta, de
presentació espli q ubila i la que
mas s'ajusta a la veritat histórica. Llotges, 3 pessetes; preferència, 150. Entrada general,
080 (timbre incida). Es despatsan localitats a coniptaduria par
a les sessions del diumenge tarda.
weXIIIIMEZEIrXDISC210112Ert,

Obres de Brahma, Beethoven,

Dan, Nussorgsky, Prokonett
Exciusivament per ata Borle

3

•

SALA ‘ AOLIAN:

111 FILL DE PAUL IZABAL •
35, Paseata' de Grada, 35

u.

Palcce Cine

tjj da, no hl ha turbad per a assruar
-..
GRAff SaLci DE MODA
AVIS
.,„ 4
ri el granates vodevil en tres ames
El
os
rg La entona nit de novio, quo s'esArlstocretiques sostiene m'Unte/usa
trenara domO. ilissabte, litt. Nit, a
S101 e
SI .
•
Per Ileugera indisposia
Programe, extraordinaria
los (lea. El mes. nano. — Denla
blerthol 0.1 02
Els dies 20, 27 i 23 d'a- del
tual,,,ai o wat
ció
arda-.
al
W
• dIssabte, tarda, a dos (Rimas de director
U Avui, dIvendro.s, larda t till. (tranS
Ar.rar-C..ra.
Ki
rime.
Escalent
vermut
popular.
El
12
amigues
tres
mes,
quest
tic F. LONGAS, que ha•
ents. La asnyorata sanee Por.
neo nano 1 Don Jom de Serrana,- e
funciona per Gcmier. Es
via de prendre-hi part,
01` gran argoimmt. Les tndiacrega. 111t, a les 10. Veillada selecta. El
• c.ona dol cinema. El drama El Gindespatxa a comptaduria.
.1 se SUSPEN el concert
al tema de rasmainat, 1 fiarla JorDebut te
corresponent
a avui, divenBer g es • Germans Taraxona. le Rosa York. Rirtulsnada del grandids filen superproLocal a ate: Casa Aurigemma,
gi
• dres, 10, reprenent-se des II
Estrena del grandlds volevil g en
• cinceló de la marea alemanya U. F.
alni VrStuarl CODreCrtättat exprAs prr 2
Fernando, 53, i a la taquilla del
ti tres actes La seaona nit de novia.
del dia 23, en la forma de
• A., L'home asase nom., tirn/ada El
aquest ba l let en ele tallen de la casa
• pni dele Rezno.
'GRAN TEATRE DEL LICEU Igisuisililliliin=111111311C16•2.11.131 Ilugo Barna 1 Co. de Benin-Nov/1 York. teatre.
_costura
•
Preos: Butaca, 3'50 pessetes. General,
BUIRMS132531316111 X W.Wm X
050 pessetes.
_, Dijous, dia 22. Primer minEa
tiirne11111161tEr.1212=eissUnSM
Empresa Serrano
.cert pel genial pianista Emil
ELDORADO
amonmEmmunsanammiamml sza•asimanzwarizzana
os
Eapeetacles Iris-Palmar
. 8auer. Continua obert l'abona-

--xefi"4s s

•

•

•
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•

e

•

aerlaliCEMEOCCIO11111Kumatt

Teatre 1n ou

Avui divendres, tarda, a les 5 i uit a lea
10, LA CHARLOTTE i KRECKOIV
emb cl seo meraveiles ballet sobre gal.—
Inrerció: laut 11. Kret g ou — Director
d'orquestra, Joan M. Lamben. — Programa. Primera pan: 1. °freidura "Die Cte.
Oermans", Strauss. 2. "Una escena d'Ideen a Saint Salta", 1.1stz. 3. "La noieta",
senyoretes Gertrud 1 Ehrick ), Eriener. 4,
"Marga mtlltar" ('enyor Kreckow),
'rauben , 5. "Pierrot i Plerrette" (Seny0reta Dora Wischer 1 Es) Derkson), WolrFerrar!. 6. "Trurülinastimnien" (Veu de
Printavera) (La Charlotte. Púnica el m6n),
Is tratIsa. 7 "Bines de llana", Coesl. 8.
"Flirt en Primavera" tsonyores Dora Wischer, Elsi Derksen I Mr. Kreckow), Wantenrrel. 9. "La papallona Ilum" (14
Charlotte), Dobles. 10. "C/arda" (Garlad Erich 1 Bob Laen g e), Brahms. 11. -ParAdia excèntrics" (senyors liaras 1 Charles). Kern. Id. "Densa apalee" (La Charlotte I Kreck0w), Offembach. — Segona
pari. Els germans Ferronls, clowns excentrlcs musica/s. — Tncera pan . "Carnaval", música chs Robert Schumann, arreg lada per Paul II, Kerehow, Coreograrla.
Jan TroJanowskl. Director artfatic, Paul
11. Kreekow. Primera ball:ruta, La Charlotte. Colombina, La Charlotte; Ariequl,
Pan] 11. kreekow: P.errot, Gertrud Lewieki; Elorestan, Bob Litenge; Chlarina, Dora
Wische: Estrella, Else Derksrn; La Coqueta, Else Backow; Papillon, Gertrud
Ehrtet; Eusebl, Kurt Neuman. "Gran misvirada", per Ella Kreekow, ErlizI Rogge,
//11da Rosenthal, Iletty Ruhen, Atice Speck,
Marg harney. Clan.° Foetzke, Marta Kollet,
Mare Bel], Gerda Planmann I Mark Kitamerk , Decorat expres dels escenegrats

- gon concert.
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divendres. 16 de fe- •
brer, nit, a les deu:
u
DEBUT
1 de la grandiosa companyia
•
d'opereta
Asma

Esperarlo Vis !
n amb la preciosa opereta en 1131
tres actas,
: 111
e1111
• la tatiuma fiel Bil Ifindil '1

e

i delicias Fi de Fasta pels •

Oronwell (parella dii halls) .II!

.

&
i

ESPERANÇA IRIS
(Coritos i eaneons)

Teatre Cbruic

DEBUT —

ment i s'admeten encàrrecs a
comptaduria per al primer i se-

:
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fi
I
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/ Es despatxa a comptaduria :I
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tmenzilazzamer.menzalan,
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Companyln de comedia

TUDELA - ASQUERINO - CORTES

DlSSABTE, DIA 17
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Avui, divendres, popular,
tarda:

LA MOnAL DEL AMOR

••

Nit, a les deu

El

EL CLAVO

sentaeid,

E

ladatdlilltardillOglaCallaUMLIäki

Espanyol

e. 1.., dissable, dia 17. alt.

De 4 . t

filaRGES

Estrena del vOdeVII en trea /tetes, de liennequin, Veber 1 13111arnd (els tres esos del VOdevil),
traducen) de Joaqultn Montero,

11[

LA SEGONA NIT DE NUVIS

500 ropresentacions a Paria
Exclusiva de l'Empresa per Ea:nieva
Grada. — El n rancla. — Disidan).
— CMC. — L'Imites toi/ettes. —
Prer,mtació CSMerada. — Decorat
nou.

I.GrAgZAG
Integrada
•

pols quadros que obtingueren més ii;t1t en

les

(Mas csmentades revistes
100 ARTiSTES ESPANYOLES 1 ESTRANGERES

•
•

•

ECO mz.ga(fics

vcallt de la casa
MAX WELDY, da París, 500
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Isla permanecido una madia hora con la
modista.
Pero durante la prueba su atención
_estaba (lis:Tabla. Nu podía apartar de
su mente el billete amenazador que
acomaaaaba las florea, el envio de las cuales le había causado d2 momelito
tan vivo placer.
.
La joven reflexionaba que en definitivaCiare! no !labia. dado äl terrible
dilema puesto por sus eaeinzgos nina

solución.decisiva.

Embargada por esta preocupación,
'habías bajado nuavarnent 2 a la biblioo
teca.
Al entrar apenas se di6 cuenta do
' . que Fillencisco y María se encontraban
- allí.
¡---iNeeesita algo la señorita? — prea
..Í ' gustó la camarera.
Esta pregunta la hizo salir de 111.1
abstracción... paro, en el mlimanto da
• responder profirió un grito,
Acababa de apercibir en la ventana
el ramo de rosas encarnadas.
Durante al g unos sagunalos, la voz se
paraliza en su garganta, dominada romo estaba por el terror que la señal.
' dada da este modo hubiese dirigido ya
' • contra Justin el implacable rencor do
..,_ los albina.
a;
Lugo, de un salto, corrió hacia la

TEATRE NOYERTS
Vuit elegants
Ball!, de disfresses
AURIGEMMA - CAÑADO
Demä, dissable, dia 17 tle febrer,
BALL GLORIA

•er•Eiiiiiii615111111111•11111611211ENELEINEE51•111/33131111.1113111161ff

El dissabte, 21 de febrer
FESTIVAL DE MI-CAREME
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cía y del fracaso sufrido por el enea
migo.

Satisfecho de estas noticias, entinta
a su colaborador uno de los aparatos
auditivos, instándole a escuchar con
ellos,
Después de algunas momentos de si-.
kiwi° su atención pareció despertar
bruscamente. Era el momento en que
acababa de llegar a la estancia Diana
y tía Betty.
Todos lo's asistas aguzaron el oido
con mas avidez que nunca, no escap á ndolas una palabra de la conversación
_ convencional que, a propósito, hablan
ealabilado Justin y su joven prometida.
Al enterarse que unos y otros iban a
dispersarse en direcciones distintas,
los jos de Wu-Fang brillaron de ale,
-

grfa.
—ille

rumumaasrunazawanani

aquí el momento que espera-,
brunos! — dijo aste volviéndose hacia
Long-Sin—. Es preciso aprovamhar la
ocasión.
Eatlivieron aseuehando basta!' que
hubieron adquirido la convicción de
que aquellos a quienes espiaban, hao
latan abandonado el lugar y de que 111
babitación estaba veda.
Desde aquel momento -podían respfu
rar y dejar da escuchar. Todos tus cilla

tants números. Cada dia, aperitif,
Gran tabarin amerieä.
Grans Balls de Màscares

nit, estrenes: L'epopela d'una dona, 7 i 8; El
tigre, per William S. Hart.

menge,

RESTAURANTS
DE TEKITC0 a casa 11011.
TEMPIL Restaurant especial,
Pela, Catres I Mariscos, Quintana, 7.

CONCERTS::
Associació Aiusica Camera

I Dissable, 17, t dilluns, 19 febrer
Concerts vutte u nove del present
cura. Presentarle de l'eminent
compositor I pianista rus

SERSSE PROKOFIEFF

contractat per donar a coneixer
diverses do les seves més discotides obres, 1 presentaele de l'eminent holonceLlista armerti

----CINEMES
-2•114•013•1813111161161116116111•1911

•

Sal() Catalunya

141able5 quintet Jorda 1 tercet
Torrents.—Avni, divendres, moda, •
l'exit mes gran de la temporada.
111tirns (bes del colo:sal sucres
•

o

LUCREC1A BOttG!A

ica metrez , duna jornades, proj e rtant-sr 10:a, ala de leo.» por.
sones'a l'escena; VOrttable . devassall •
rtl presentad& proJectant•se l'un- U
•
tualment a dos allana de sis de la a
.tarda 1 it les 10 nit. No (10101 nIngii
• nto veme la gran meravella d'art. ri
l'reus eorrents.
• Lucrecia
•
•

El

12. — Exit, Paqulta Casanova, Rosina i altres impora

SORTIDA

ui

els dies, tarda i nit: •
n
L'ARCENTINA
a
,
PiLAR ALONSO •

•
•
•
61

prosa, de Linares Rivas,

Gran I e-tre
amb l'espcc4acle da gran pra-

PZLAR ALONSO
amb el sUll repertori nou
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Cran cornpanyla dramatica casenana Rojas . Caparó. — Aval, ali"
%nutres, nit, a dos quarts de deu. 1/1
1. Ultima represen/oció Irrerntshblement del grandrns drama en 8 a
artrs El sol de la humanidad. 2. La
12InterrsSallt (n'aloa nistórIC en 3 a
arios Colmen« del fanatismo o La 11
Inquislcien por dentro. — Lema,
dissabte. programa Monstre. Dos
•
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Falt e n ep anales

per a pollea. ria. Baurich. 10

Frontó Principal Palace
Avui, divendres, tarda, a un
quart de cinc. Dos grans partito de pilota a eistella. Nit, a
un quart d'onza. Dos extraordinaris partits de pilota. -Primer, a pala. Quintana I i Ermua
contra trauregul i Arrarte. Segun, a cistella. Vicente i Gastahaga contra Mazo i Salsamendl.

Tapisse g pintats

Le casa mes Importan%
II Espanya. Especialitat co la.
¡casos religiosos. Exposic10
',emanen! (le q uadres a/ OIL
graiats. cleogratIcs, etc. EabrIcacrn (le marca / motilures. No conomeu sonsa visitar
aquesta casa.
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la a 1 1 de 5 a 7.
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Avui, divendres, es despat- 111
xaran butaques per a la •
siessia especial de les sis del
lit 'diumenge. — Dissabte, es- •
trena del tercer capítol de •
•
l'extraorclinäria
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Iodos puedan tornar tolerandela perfectamente la
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Del. DR ,

Diana-Argentina-Excelsior
Atali, 4, Roger La Monte, L'es-

VALDÉS GARCIA Da MONTRVIDEO

poderoso thico-autritivo contra el raqui)ismo, mala

debilldad parral

De venta: en lotlas las Farmacias y Centros de Especificas

posa capMciosa, La senyoreta
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amiga mía. INo tardara mucho rato en
comunicaros noticias interesantes!
El automóvil desapareció rápidamen -e
te mientras Clarel marchaab a pie esa
distinta dirección.
P areció- hacer caso omiso de un jo-,
ven chino quo pasamba por la acera el
cual, tan pronto hubo desaparecido el
automóvil emprendió lentamente su
marcha por lado de la casa vecina;
pero, en realidad, ninguno de sus moa
vimientos habla escapado a la mirada
observadora del gran detective.
El jefe hacia el cual fu6 a reunirse
.este espía, no habla abandonado el 56,
Itano en el cual se hallaba apostado
con los tres o cuatro chinos que le ayudaban en su tarea.
•
Había oído muy claramente las pria
n'aras palabras cambiadas entre Clara
y su discípulo en M momento en que
éstos hablan entrado en la habitación.
DI silencio que habla seguido a aqueo
llaa le causó cierta extrañeza, Pero sa -o
c6 la conclusión de que, según su cosa
tumbre, el detective científico se habla
absorbido en uno de sus trabajos ha-

bituales.

No tuvo desde aquel momento oca,

Plön de haoer nuevas investigaciones.
Long - Din entraba para darle cuenta

del resonado de la retirada da la polio

,

2007

Folletín

e

LA :UBLICIDAD

ventana, cogió el vaso con las dos ma,
nos y lo arrojó sobre el parquet, donde se rompió en mil pedazos.
ha puesto este ramo aquí?
—preguntó olla,
.
—iLo ignoro, señorita! — r2spondi6
Francisco—. No ha sido nadie de nosotros dos.
Elena se dirigió hacia la escalera.
—1Aprisa, gritó a María, llamad ', a
mi lía! para que me acompaite.
Port que baje en seguida, contra,
qriamente marcho sola!
5, mismo . tiempo, cogía su sombre+
ro y se envolvía pracipitadamente con
Su capa.
La mirada de Clara!, el rostro del
cual se había vuelto hacia ella con una
franca sonrisa, la tranquilizó.
Elena entró corriendo en la estancia
hacia su prometido.
ella,---. Qut contenta

.estoy de...

-O Elena no terminó su frase.
' Con un dedo sobre los labios, Justin
Parecía Intimidada a que se callare.
Estupefacta y sin comprender el moa
tivo de esta advertencia, ella obedeció.'
sin embargo, mientras volvfa aus ojos
hacia W alter pl cual, con una inclina-li,
oión de cabeza, le confirmó la recomen
_ d .o
ilación de su maesir
•

