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fins en el cas que fos cera que
Jugar pea desprendre's de la naPROBLEMES DE CATALUNYA
estem Cigala económlcament de
ció opressora la carta contraria a
faiss6 indissoluble a Espanya, ei -'
jugada
per
aquesta
darrera.
la
xó no implica que no hi Migues
Essent la cosa mós natural- del
cap guany a la nostra independén
món, hi ha hagut catalana que
prengueren per 'Irlanda una pocia. Entre la dependancia °conal'actiu d'Espanya en el comerç aljea i la dependencia polltica hl
III
Si3iö de recel, el dia que sabeinternacional. I en canvi, del pas- ha, tanmateix, carta distància.
En els nostres artiéles antes
e ha una-massa de gent tant ignorant respecte al veritable red que els patriotas de Dublín
aren germanófila. Les nacions nora havern . .intentat demostrar siu no ens emportariem una El nostre país pot viure en una
• del Catalanisme, que creu sincerament que els nacionalissortides de l'Estat austro-honga- que les objeccions a la viabilitat quantitat gaire superior al que estreta collaboració económica
proposen d'extirpar de la nostra terra l'idioma espanyol,
rès hagueren de jugar durant la de Catalunya, per raó de la seva representa la nostra població, ax- amb Espanya i en una perfecta
de manera que- aquest sigui desconegut pela catalans. Aix6
extensió twoblaciú i pe r . asé de ceptuant, as dial-, aquella pro- independencia política.
Sea amb tot aplom "A B C" i el senyor Fabra i Ribes. I tot guerra la carta contra Viena.
ductes, com cotó u altres maSe'm i si Espanya no
Avui, la torva del rninisteri la proporeiú/niattia - la seva eiu tal leries que es trobarien si . s'imsurt, está clar, aquell famas argument: "No veieu que la
són
fonamen-'
mute,'
rió
'i
el
seu
d'Bstat espanyol consisteix en la
aquesta collaboracia ecoa espanyola es parlada per setanta milions d'habitants i seva debilitat, es a dir, en no te- lactes. Pussem ara a la viabilitat purteasin en el grau que Lio fem volgues
nómica?
Espanya no pcidia
ara en una gran part con>: tini acnecessiteu per mantenir relacions comercials i inteLleexar de voler-la parqué a ningú
nir una "política espanyola", eeoneittitta de Catalunya. Aquest tto en l'exportació.
alab l'Amèrica del Centre i la del Sud?"
es mas útil que a ella;
sind una debil política de eir- as el cavad de batalla dels casteRasulta, dones, que de cap maNo a2abem de compendie com és possible aquesta ignorància rumatancies. Tot fa creure, pecó, llana. Un estudi sobre el problema nera hem de pensar que CataUns moments de vacil-lació, un
per a una gran part dels - catalans
reivindicacions catalanes en mataria lingüística. Ningú degut principalment a la relativa t'era decisiu. Es per abra que cal
lunya en unes possibles negocia- baleo& patri/laja que al cap de dos
d:es
slauria de rectificar i prou.
económica
que
la
importäneia
tingui nació exacta de les nostres reivindicacions pot atriargenta/orla fer - lo. Malaurada- cierta es trobés en condieions
os el popas-U d'aconseguir que els catalans ignorin la Ilen- neutralitat ha donat a Espanya, mena l'estadística espanyula da d'inferioritat respecte d'Espanya. Els politics espanyals haurien de
que el ministeri d'Estat haurä de
spanyola. Es que per ventura no saben per exemple, que prendre un dia o l'altre, volanta- molt -defectuosa i manquen une' alconarnicament, Espanya se/ni- veure que As males salvar-se, bo
Ceatre Autonomista de Dependents del Camera i de la In- riament o imposadarnent, una di- serie da materials que caldria tet eta tan debilitada, amb un balanç. i salvant l'anemia que ensorrarnin- se bu i 2nsorrant-lo. La política
da Barcelona, presentat com a fogar de separatisme, hi
receló. Espanya podrä mantetur- ii* reunits. Altrament, fina de de °ornare, tan passiu que a
és rara de ter viure les nacions
qua
a
ella
interessaria
gú
Més
le
dales
existents,
jo,
avui,
no
ó, classes especials d'idioma se isolada davant deis ronflielps
tabladas, des de- la seva fundaci
i no de fer-les morir.
arribar
a
un
acord
amb
Catalunya
endincia
mä
mea-que
un
nombre
dir
de mundial interés secundari, per
7
aill? Es que no.saben que en la gran majoria (per no
per tal de conservar en ço que
Joan Crexelts
les
notes
m4t
4eäs.
Peraixò
test de les escoles catalanes la llengua espanyola hi és ense- exemple davant dels conflictes
fos possible l'estat de coses acque es dibuixen als Balcans o a qua set ueixen seran pures indi- tual.
Vall7/CMCargran con- catoni a les vals fóra exposat
la coneiseenaade l'espanyol no hi és oposat cap nacionalista Orlen!. pera el pròxim
Es alar que l'any 1919 no es
I
valor que el de simMate tindrà una importancia lee- delatarltre
• No neguem que l'idioma eapanaol és una llengua de gran
nico-industrial tan eonsiderable, ples i sinuacions. Dignen' pri- pot considerar un any normal.
Erpro- Pera quin any es pot considerar
ni que té Una considerable importancia des del punt de mira
que no as ja possible imaginar un mer q n es el aroblema.
l pot normal avui al man? las conjunrelacions mareantivoles. Paró una cosa és el posseir una
recé del món deslliurat de la so- b ema po es 'si iCiitaluilya
prescindir totalment per la seva tara en un país o en una indústragada general.
llengües diferents de la prtipia, i una *altra cosa és que la
pro/ludid del mesca t espanyol; tria vacia ami) mig any. Caldrig
E! panarz:sn:e
rnacional sigui foragitada de l'alt lloc que per dret li parEs un fet que mal: tota la polí- el protaerna asse en primer III"
córrer eile anys anteribraliaila
P
isa
els
que
a
Franca
cenen ¡nataltica
mundial
gira
en
torn
d'Ale
imposat.
ge
ue
llenguat
d'u
en banafici
si les dircunistäscies farien ne- guerra, pera-aquests anys no poladee de telegrafia sense fils, es trabamanya. No solament s'allunya
Saaosem que rient d'establir a Espanya la dinastia dels rada dia la poss:bilitat d'un acord eessari un tiraciark de COLItere en- den, evidentment, servir de nor- ren fa pocs dies amé una comunicarle>
tre Catulttnya i . .Ekpanya,..i en se- ma per la post guerra.
¡tes, a principia del segle XIX-, hagués reexit. i que al
que deia:
franco-alemany, sin d que saug
gun IloIn, quin dele dos futura EsAltrament, jo no donaria masae la monarquía exótica s'haguessin anat formant lamenta en la mateixa proporció
—AI.16! El ministre d'Agricultura
tate so taria dada•separaeirS eco- sa importància a l'estat de coses
i
de
funciunaris
desafectas
a
l'idioma
espanyol
i
cl'ferencia anglo-francesa davant nämica ent radas fort per-poder
da liob!e3
recoraana ä tots els bono fiancesos que
actual
en
el
cos
e1 Catalunya.
d'Alemanya. Es d'esperar /tus treure als maicillos avantalgae de
de l'idioma francas. Suposem que al cap d'algunas dacadas
Vull dir que la nostra indepen- economitzin el pa I
aqu e sta diferencia s'entoma tar t les negpciaoluneum
Aviat és dit. Estalviar el pa. Als nosgua francesa ha estat introduida en la vida oficial, en l'endencia desvetllaria en nosaltres
arar
definitivap
que
arribi
a
se
Ent, en la vicia eclesiàstica, en el periodisme, en la liteRamillete delaptimer aspecte troves activitata, motius patria- tres compatriotes ja els ho ,podria rement
aquestes
dures
nacions.
En
comanar el ministre, el president del
• No seria ea aquest cas perfectament legitim que els parealitat representen ja Paris i ilel problema, orar que no . ht ha tics i els psrills que apareixerien
cap dubte. El mayor Candi& ha ¡Serien estimuls que farien reac- Consell i el Sursum corda—pertonatge
eepanyols coaaliattsin la intrusió lingüística i s'esforcesLondres dues • "intuteions del
tornar la Ilenscua própia als llocs d'on se l'hauria llançada? món" diferents i qui les separa fet notar que iaterassa molt más „alienar fortament reconornia de dotat d'un poder encara no t'in delerminat, peró, segons sembla, eficarissim.
conservar ei mercat Catalunya .
l'asaltarla ridicaj i absurd que davant aquesta imaginària més cada dia és la seva raspes- a raspasesque a
No. El català és un furiós enamorat
Finalment la suborainacio aetS
aya nacionalista espanymia, els partidaris del francesisme tiva grandesa. I no hi ha a Eu- catIlä pele sestaaetaluctes
nosaltres el rneassial espanyol pels
pa. Sense pa no pot engolir cap
an del propósit d'extirpar de la península la coneixença de ropa una tercera nació prou torta nostres. Això és,cert i la demos, problemas politice ala problemas del
económica no es justa. Després monja. Sense pa no pot viure.
a francés, i qu es planyessin de l'odi dels espanyolp a una
per provocar un segon parte Del- tració del sena/In-Camba es con- de la guerra s'ha desenrotHat
Heu vise algtma
-una colla de
Lengua' de cultura i de uälua universal . Dones és igualment eausse-Landsdowne. D'una part, vincent. 44 general, es pot retir- ' d'una fa icé alarmant aquestaa catalans entaulats envegada
un hotel de qualsei igualment abaurd l'acusar els nacionalistas catalans de tot fa creure que França marxa marque rii un,ael deta • probte- idea (inig marxista, mig man-., vol país nerdic? Sense que ells se dado;uir /a llengua- espanyola. No és contra la llen gua espanyola sobre el cami d'una repetid() de mes ,económier que , esrplante- chestsriana) segons la qual er n:n. esdevenen un espectacle. Demanen
agirn la nostra campanya sine/ contra la imposició d'aques- La grandiositat napoleferieft ~- gsesiri.a Cataiunya després de la moment econòmic es el derini- pa d'una manera continua i en mei>gen
ores de Wagram. i d'altra part , independencia, (falsaria d'esser tiu en la consideració pOlitica. més que tota la resta de la „parróquia.
ma en-perjuditi del dret de la llengua própia.
tothom recorda el resultat mise- igualment plantat a Espanya. I Aquesta tesi as defensada natuan restat actual del problema català ens oferissin das de
rable que han tingut sempre les que la millorsalateió per a Cata- ralment per Alemanya i per la Tothom els mira amb estupor creixent_
M 'han contat la história d'un emi‚una @eluda) transaccional per a l'organització del nostre aliances continentals contra An- lunya i Espanyan fra donar-se germanofilia mundial. lals cialamenta a base d'establir escoles catalanes en les quals hi glaterra, Una freqüentacie de la mútuarnent. eistaraaxima avan- ste& política alemanys igualment nent home de ciencia, català, que, durant la seva estada a Alemanya, dinava
anda caràcter d'obligataria, la llengua espanyola, nosal- premsa d'aquest dos anison 4s tatges.
,
. _
que els qua duien la política en un pea restaurant on cada client
iam partidaria, d'acceptar immediatament la proposta. La prou imia aermet re fer l'afirmació
Un boicot sfsaamatic e la pro- .präetica abasia de la guerra, senque les opinions pabliques fran- ducció catalana; (amb el conse.a. 1412eixar de donar importancia preni'a directament i discrecionalment el
nsa de respanyol no ens fa cap nosa. Al contrari, ens fa
cesa i anglesa tenen avui el color güent boicot d&-la produceió es- all moment econòmic eren essen- P O dipos ,tat en una mena de cistella. El
l'aró; la imposició deL lleassuatae—tant si és respanaml,
d'aquests dos fets històrics.
panyala per para de Catalunya) cialment guiats per considera- nostre heme feia com tothom. Pera 1/0
el francas, com l'alemany—as una ofensa, una vergonya, una
l
• Davant d'Alemanya,Franea po- lora un suicida. ras per això, que cions polítiques. Pera avui que lela multes vegades. Al cap d'aval d'utea
sa el problema del manteniment i en el cas d'una independancia la batalla 2stä perduda en aquest na temporada, el nonagrr
Aquella espanyoks que tinguin en l'ànima el noble sentiment de la interpretació del Tractat cap polític espanyol responsable terreny seria un triomf pela ale- perfecta cortesia: "Si voleu seguir cienjant llonguets amb la mateixa abundanusticia, poden.compendre - el nostre estat d'esperit, si sama- d'una manera que podrfem (meli- satxposarta a tancar la porta a manys si s'oblidés aquella
.
llar llengua sotmesa a una llengua que no és la premia.
ficar de legallstica, mentre An- les mercaderies catalanes.
la i no es parles de res mas que cia, caldrà que paguen un suplement".
Aquesta anécdota demostra que adhue
glaterra el posa • d'una manera
Ara be, quina situació econó- de problemas económica Es alar,
dat dala eatalans no va contra l'idioma espanyol pel fet
r tal, sinó per-asser a Catalun y a un idioma imposat i un econbmiea i realista. Per França mica fora la de Catalunya i qui- pera, que aquest triomf en ..el els catalans que fugen a l'estranger per
ent d'esclavatge. rata% tingui la senyoria es Insta del que Alemanys &u; na la d'Espanya mesurada en el fons no Zara altea cosa que un copsar la ciencia en les scves fans, no
poden llevar-se del damunt cl vici nadel que Alemanya mamara internacional?
triomf
-vida catalana. i després ja tindrem temps d'apendre l'es- per Anglaterra,
cional, o sia, el panarrisme
pul. França parla de justicia i de
L'exportada total espanyola
Pera
creieu
que
la
influència
ol.
casan. ; Anglaterra de pagaments reny 1919 bou, segons l'Anua- dels pobles en ell man és mesura
Em sembla que per aquest camí —la
possibles o tmnoseible s . Ab Oa
ri estadistic (lanar de 1973 mi- exdlusivarnent per la seva poten- desudé al pa de blat—trobarem mane.P271112111•Weefirneeg.
-teramnélare,oncsa
Holla de pessates. capítol
eialitat econòmica? Creieu que ra. temps a venir, de fer un km traeresalta. els Utols juridies sobre mes importants san:
la influencia que tencri Angla- tat de comerç amb Espanya.
els quals França coordina ex14'39 % tersa o França sobre la política
1.—a ins.
Carlea Soldevila
alusivament la seva polftira. El
1031
2.—Fruites
espanyola esté en estreta depenillEMINIZIL919r8=161110211M1111111111:1111
joc
mes
aviat
és
el
del
credisim
826
dència amb el grau que aquestes
3.—Teixits de coló..
tor disposat a donar al seu deutor
nacions constitueixen mercats
818
4.—011
les idees internacionalx_ del Prat el temps hàbil per fer-lo 1 -larga602
centres productora par Espanya?
5.—Metalls
a la
La
els faltà la substància politica, ment solvent. San les dues politi506
6.—Teixits de llana
No depón mete aviat aquesta inItase; nalisme catelä--deiern això - es, l'exit. Sense això, una quee tradicionals. Es massa faca
477
1.—Minerals
fluencia de la postal(' "polftica”
portada a cap poi
L'operante
nota anterior-- es cera idea. política, no té poss:blitat
462
dir que la mataba anglesa es de8.—Cuiros i pella
qua' Lotes dues nacions temen al
tat ,o_potencia._dintre d.tuai
magagica. internacionalista. btbistbrica,
9.—Consarves al i món? Creieu que da situació poli- Govern alemany per tal d'alxecar
Estat: Catalunya es traba;
alca i nebulosa parque tot el se434 " tica de Franea s'explica per la la cotitaao'e del marc, llançant al
• • '•
menticies
la:
política
iin-davant de
• •
saya- potencialitat económica? mercat grane quantitats de diviAavent perdut els nost res poli- gle passat dertiostra, i ets anys 10.—Suro
i,nal,que fa rEatat espera
(raques', que la p0111 ca "rUsereAl contiari, rada sovint la posiir:tara:para os. troba da, tica, l'oporluMlat de la/ guerra ta" d'Anglaterra ha monopolitzat
Total....
6895
%
passada, cal treballar per donar a
ció política serveix par desenrot- ses estrangeres, or I plata, ha.
de +a situació grearal aura- .Catalunya en el futur la possibi- tots els triomfs i. en canvi, que
llar la situació económica. Per produIt diferente erectas als patMolí;
comprenen,
Aquests
deu
litat d'un gest insensible. Mantee el mètode contrari de destrucció dones, un 6895 per 100 de l'ex- exemple, en el repartiment de les'
has ami la posició deis potte- una peina minoria torta sigui do- deis teta biològics es
sos aliats I a Alemanya. Menees
portada, yo as, mes de les 2/3 colònies.
aatalans davant -de- la politi-.- tada per no deixar-se enterbohr
amb el regim de relativa opi- parts. Nomas la lectura de la
els allats aaseguren gua la maSegons
estadistiques
d'abans
esha
ola
24reacional espany
el cor i el sentiment, per tapar-se nió pública i de fort sentiment de Ilista fa vetare que Catalunya tii de la guerra la- participació dels
niobra as demostrativa de l'exisduna pnerilitat i d'un sentinaeionalitat en qué viu Europa.
molt nada ben repreemtada divarsos estats en el comere
al:sme enormes. I es com- les oides davant deis sermons La política anglesa no solament esté
tencia de grana reservas finanque proporcionalment
que
et
que
parlaran
—
arribada
l'hora—
mundial
era
molt
distinta
de
fine
- La politiza aranzelària ens del dret estripat, de la cultura i As la política del passat, sitió que correspondria.
posició politica. Rússia, Austria cieros, eis financiera alemanys es
Iligat de peus i mans al mi- de la rivilitzacid en perill, mentre és la de l'esdevenidor.
De la partida mes important, i M'iba, per exemple, anaven des mosteen alarrhats pela perales que
d'Estat. Han estat, en rea- una minoria säpiga mercadejar
No cree que convingui de Gap els vins, se'n protlueix a Cata- d'aquest punt
darrera
els nostres poliLcs Lado- una neutralitat o una interven- manera lligar l'opini6 pública ca- lunya la tercera part de la pr - landa i de Bèlgica; el Jasa dar- pot produir aguaste alça
es elsisriciadoultd'un
rera del Canadä, Argentina, Ausl'esdevenidor és nostre. Axt) talana a l'actual política francesa ducció total d'Espanya.
passatgera. El director de la
n'a/ e n/men a Atta 48 el casas
Si ens tornem parque aquesta, malgrat als
Respecte els eapitols fruita, i tralia, Suissa a Xina i el Brasil,
,fat als• nostres a liomea rae*, es itrportantiseim
Reichabsullt ha amenaçat dimitir;
a dei.icar arrossegar, ele mis per allargaments momentanis 1 els ob dativa, la Catalunya astricta i aixt per l'estil.
a a les soluoionspräntiqnsaa la manera torta d'Alemanya, els triomfs armat; que pugui tenir, té una producció bastant supeAixò vol dir que Ilrla Cose es tis "Rote Fahue7 (La Bandera
'Ira paca; hem vist un hamo. • abres per la. /sorda sensible de no serie en el futur cap papar se- rior a la desena part que li con- l'economia i una altra la pollitica.art corre el • Pralf.de la Musa
lid. No cal esperar res tampoz de respondria segons la poblada, i Co da -que fins ea el ras que es Vermella), asgan do l'extrem cohut de-fat, durruit la gurr-- Franea, ens tornaram a trohar
les nacions 'ligadas avui amb
si calculern per la Catalunya demostres la interdependencia munisme, qualifica la maniobra
de
la
responsabilitat
de
la
els defensom. ronscierrts davant
sang,catalana vessada inútilment. França. Els lligams de Bélgica, gran no cal dir que la nostra económica (rnós no creiem que de geganti Panama. aquesta alea
Stan seients de la, unitat espritgarreració eatalana que recor- Italia. la Patita Entente i Polònia part en la producció de fruites es pugui demostrar) entre Cata.O'4 amb alakneutrallnsala ele intolerables, discursos del aria) Parts duraran el que duri el fora tonsiderablement augmen- lunya i Espanya aixt, no voldria ha produit a mes a mis l'encarieuirileeys.
corrent reaccionari a França. El tada. Cert que les condiciona na-•• dir que no poguéssim meres que ment de la vida.
„jaiser i la politice francesa de la
1'1 Pral, que. dna geringe - pan, principalment en els seus feixisme italiä, per exemple, as un turals de la nostra tarea fan intz- estar •políticament units a EsUna miza per aclamarle i per
tan enormement tiple de possible una producció minero- panya.
Les gestiona de M. Le Troo•.r ations de la seva epoca, pa p is culminants (repartiment producte
El raóniment de ceras grups
de l'Alta Siliesia, ocupació de la la mentalitat de l'época que l'è- metallúrgica en gran escala (la
'Per?) que el triornf d'Alerta- Rae), ha de provocar a Catalu- poca (aneada i abandonadas les nostra producció era en 10 1 9 regionalistas, en el fans no As al- quer a Londres per veure de com11. a uria. es ...lt favorable a la
idees que els monàrquics i naato- mames un 5 per 100 de la total tre que el següent: Estem units paginar la neutralitat anglesa
del problema Hiere. Li nyx.en el rnoment que leP nacions nalistes
espanydla), pera en canal, els a Espanya econeanicatinent; una Rin emb ¿el bloqueig da la Ruhr,
franses08 han pintat
de
drei,
de
cultura
1
Por. ea realitat-, el trarlicio- fortes parlen
semblarà un vestit vell capftols, teixits de coló, teixits separada política no tarta més
non,
ens
un
moviment
rivilització
han acabat amb rautoritzac16 per
4nitar isme de Perla.
la' situació econói tronat. Un canvi radical de la da llana i sur6 ens corresponen que complicar a. sonsa dismiPst es ,- ideas del 'Prat resmo- dinoria i taincredulital. Amb la
gairebé totalment a nosaltres. • mica de Cataluny
uUlitzar determinados linles I
política
francesa
en
el
santa
d'upot
formar
un
sant.
e5
creelulAa.1
la a una payasea-tia de dosobrevinguas, dones, el eas nuir la depenennia mutua de asna unes contraproposIclons anflat aluaya una política in- ro es pot formar mai un polític na collaboració smb Alemanya —
aquesta
rar
Catalunya
i
Espanya
/i abra, si ayui As llunyà, demà
d'una independència (i espe',fanal Per cartelxerexacta- ni traa política.
dependäncia eatä basada en reta glasea que si no ratifiquen les
avaparienein acumulada per la passat pot Asear possible — po- cialment si en aquesta indepen- maman/tes it no politice. a,
t
idees did Present,
dencia
ens acompanyessin Vadria
portar
Malas
un
canviament
pretensIons franceses Lampeo les
n de enneultr.r varia epis- resolució dels problemas nadoContra aquesta tesi (ba -r reja de
landa i Mallorca) ens atuportade la politica
' Pad imlars. tira avui it ' é
nalist e s, ene demos:ra que les nacal
goianir
que
Buckle)
Marx
1
centrarlono
para
c,ongiderable
<la
rfern
UDS
Josep Pla
cionalitats cipreses han hagut de
afamar, pera, que a-pot
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FINANCES t
SESSIO DE BORSA
del 16 de febrer de 1923
SOPSi alAT1
obertura- Alt

M.1 9
(955 6645
6e.45
Pon»
(.9 . 55 69•50
Alaeants C9 So
52 5cr
SEU o
relg5teraa 18 •no.
2c 425 2o1
Filiptues 201
14925
150
)errerpontat5o
»airee-02I.35 1170 L.Te
F.
BOA TANGA
RAM
obertura. Ala
So
69.55 6979
norda
t9•55
Atacante 6955 09 •70
enaMucos ee.eo
6250
Colon/ala (250 hapea
Catieret 2.36n0
C. Da la 1 1 • 35 1735 17'a3
Ite100poilt a,14J'im 1485o 146M0
F. C. IleirOp.1290 129 co t2525
56'25
59 .75
Felaucras5S50
/16•50
sigues

69'55
(9 ;5
5.7 'So
2 o4 '2
14925
eirma

211.7o
3600
F7•2a
14(voo
1:9o.
58 5a
11d53

n•••11

Cotització oficial de la
Borsa de Barcelona
Di. 16 de lobear 1929
Mara& DE L'ESTAT

7625
iittile Interior 4 0/6 •
Se'.25
• Exterior 4 % r
4%
arable.
•
%P
• Amble.
VI. t julltd. 1922 S. a.
Mas. Tr.
•
9. 0.
•
•
4 jener 1924 S. A. 10085
•
B. /02'55
•
94,•
P
S. A.
g febrer
•
9. 10210
DWNTAIJENTI 1 D1P1rfAcION9

78'75
itttut„ municipal E. 1903
7850
6904
78'50
1906
Ser.
A.
1906
8e .30
6904 ßer.
80'75
1906 Ser. O
1907-5er. D
1910 ter. D
1912 See.
73"75
1912 eer. E
1912 Ser.
1913 Ser. 13
7900
1916 Ser. b
78'75
1917 Ser. h
1918 Ser. 13
78'85
1919 Ser,
1940
1920 Ser. 117865
1921
98'50
tute ELtampla E.* 1889 4 1/2
9600
• 1407
8600
' 1913
•
0 5903
roas Reforma
D'In.. Barna, 9101(1. 9.000.000 P.
9.040 0.09
•
.
•
13.ee0,u110
•
7152
DencermunItat Catalana E.. tate
72'65
19.• tete
"
7.e50
Cabra Creas comunal
8750
59711 Part Barna. 1 1;0,
OBLIGACIONS
Perno 1.• Ser. nacionetzadei
a
•
te Ser.
5.
• 3.• Ser.

o
• 1.. Ser.
• 6.. Ser
Ereellea eampIona
Prlarnat Barna.
Eegdv1a menee
&m'aliases 1.. Ser.
"2.• Ser.
Limo. Valencia Tareas. 49/E.
•
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It. B. A. ' 11.•
• •
• •
Eer. A.
• •
3 e•
•

•

e •
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62'50
0105
6075
00'25
6135
6329
3350
7600
6385
5800
•6 • 50
7765
6355
6350

• 0,

D
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L'AssOCIACIO DO. alune«. eitulanc DE

Mercat de Llotja

VALOR3

La Junta directiva del lkseat Llano Os
Valors ha 000451 constItulda de la següent
manera:
Consell de govern. - President, t'Yerra
seuyor Joan Antont Gamazo 1 de Abarca.
Cenote de °limazo; vire•prestdent, Sacro.
smsor Josep Oariga-Nonbues t Roiga' Marques de Cabonest consellera. Pere Civil 1
atestan*. Joan Mas I Calme*. blnize l 8v1*r
I Danitarte, Menhir Bonnin 1 Segura, Francos(' Roislque t Sold.
Junta directiva. - President, L1010
Mar sano Pelo; vire-preirktent, !mes 03. 6a
Juba; Tresorer, Angel Isernadas -baicr1
neta; romptador, Vicens RareeliS 1 Giran;
vocais/ Adelr Latorre I Manes, Joan Prosa
I Gaspar. Pere Tares a Cima. atufa 21gueras l nottl; secretara Pranees4 Baendla 1
Case loo.
s ORSA DE »miro
Interior comptat. 7100.
Amortitzable, 4 per 100, 97410.
litem 5 per ioe, 9600.
Exterior. grata
Eme d'Espanya, 58900.
ldem Espanyol de Crectts, 136'00.
litem Rtu de la Nata, 428119.
Snereres prererents, 79'80.
Mear oreimertea, 3900.
Cedidos, oros.
Frenes, 1875.
Lauree, 3000.
anafe 1 AraCie
Canelo s. Londres, 778-0.
Diem Pelglea, 8800
Idem Espanya, 2590.
Idem Holanda, 85e75.
ldem luna, 71'00.
19011 Nova )(ore, 16585.
Mera Portugal, 7100.
Idem Suecia, 44275.
/dem Sulssa, 31175.
ldem Greda, 1900.
Idem Noruega. 309.
ldem Demarca, 31625.
Idem Benin, 00850.
Idem Praga, 4940
L'aires, 7785.
Pessetes, 25950.
055 80109 TASCA
Urea, 7950.
Dólares, 1661.
Frenes suSsne, 31175,
alares, 009050.
Cartones, 24110.
Lo reatRER - ?ARCA
Cedules argentines, 40 1/8.
Exterior, 75.
Franea, 7780.
Nova Rork, 46881
Espanya, 3015,
• Sui sSa, 2497.
Holanda. 11863.
llena, 9775.
SuAcia. 1761.
Portugal, 218.
Argentina, 4318,
blontevIdeo, 42511.
Me, 3940 ,
Berlin, 92500.
Copenhaeue. 0463.
Yokohama, 5081.
Belgica, 8060
Noruega, 25125.

SOLER

FERINE1

Ptu.
Oran torea
ateny9 •
74
a'02
Elaalre extra
Gorrean
tle
Superfina superior
60 1 61
corren1
69 120
Vagons arribats: Nord, 22.
•
Alacant, 1,
CIRIAL*
Comptat Tern,
02. UU. grao
Blat de moro (Plata ven).
ran 8012 3050
Cines' Extremadura.
34
• role
Oral
95.
Fase&
Pral
45
^.
Valencia
48
Parola ?Jarrees,
•
Jerez (Mis
veces de suena
58
vera
41
Escalaba Sarilla
43
1011
irstranger
•
Comarca
Serle

l'Une
Tora aemests pren3 ate Per 109 quilo,
j per mereaderie sobre Carro.
Garrofa negra nova
$5
"
?Jacare ra
$3
• Portugal
31
•
Rala
•
•

Ibiza

Vi

Mallorca nave,
DEEPULLE)
Parlen nemere 4
Segonell
Terceres
tallarles
Plena per 11111 Os u tonos.
"

26 1/2,

99
23
90
ti
11419

Retina
Segonet

17

Segó

ta

161/2

Vagans arribats: Alacant. 1 de Meada.
Nord, O d'o5r/11.
AMOS
Bomba Flora,
114
•
•

011M„ 10,
• 10,

Benlloch 0.
Selecta,
Mallsat,

100

109
51
60

Vaeons arrfhets: Moret, a-de blat.
Alazana 17 Irlem.
111ONGET'Ef
Amonoulles,
63
Con) pala.
Pral aoves.
76
Mallorca,
5
7091;4
anniurea.
Pmet Valencia
C1C4DOED
Eade Den. 31.
110
¡eren e
1.
135
2.
1:9
a
•
116
ea
Paloul

Mercats
Alfule d'Urge(' primera, a 2150.
Ideas fdem eegona, a 20'50.
Palla d'Urgen 1 del [anta, a 13'50.
Mera curta- d'Aragb, u 12.
Ideen per a embalatge, a 11.
Idem per omplir märferuee, 11.
Tot per 100 quilos Rauda de Barrelona.

I TOERA GERNIA99

.
Banquera.
81TLLETS
Francesos, 3850 per 1110.
Anglesos, 2990 pessetes.
ltallans, 3040 per 100.
Belgues, 3320 per 100.
Fusaos, 11960 per 100.
Portuguesos, 0'20 pessetes.
almanys, 0 04 per 100,
Austrlars, rol per 100.
Holandesas, 240 pssetes.
Suecia, 155 pcssetes.
Noruega, 103 pessetes.
Dinamarca, 105 pessetee,
Rumania, 325 per 100.
Estats Untts, 633 pesasescanaria, 6 10 nessetes.
Argentes, 2'08 pesero!,
Uruguaya VIO pessetes.
Chama:, 0et5 pessetes.
Brailenfs, 055 pessetes.
Boliviano, 1'55 pessctes.
Peruano. 20'00 peseetes.
Parearme!, 011) posean.
Japonesas, 275 possetes.
Argelina 3750 per 100.
Egipto, 2980.
Filipines, 275 pessetes.

Cambra de Comerç i
Navegació de Barcelona

Reunida la Cambra de Comerç 9 Navegada, dota la presidencia del senyor Joaquita Cabot I al final sota la del sensor
5223
Josep Annenteras, exposá aquel, detalladament, les gestiono realitzades per la
89'75
Meim per assolir la Reial ordre dictada
97/3
Po l ministeri de Finances a tenor de la
qua l els comerciante individuale, als cree75'25
tes del ere/arree eatablert en substitucid
7500
de la coutribucia sobre utititata, sola875u
OR
2575
meist estan oh:ne g ra a declarar un dels moAltotas. 10400 per 100.
82'75
tios pelo quals poden estar inclusos era
Onses, 12350 per 100.
el susdit recarcee; posant de ralles, raje4 1 2 duros, 12350 per 120.
1 duro, 123'50 per 820.
jauçant un senzilla enumeraeid de fets,
Isabel, 15750 per 100.
l'afany amb el qual la Cimbra ala capFrenes. 42330 per 100.
tingut, assolintdio en no pon casses,
1.11ures. 3100 pesarles.
DOlars. 610 pessetes.
In:Morar la situncid dels contribuents o
Coba, 158 pessetes.
d' oeitar-los eutitjoses contrarietats per
Melle& nou, 12530 ped 10291270
causa deis proeediments.
Nenesuela, 12250 prr fofa
DIVISES ESTRANCERES
'nimbe clunä compte senyor utoot
Mares, 148'00 per 100.
Frailes, 3835.
de les gestione realitzades 1 de ntrir ohldem seis:sub, 12040.
titteut quant a les iuspereitas i a les mul:dama belgues, 3390
tes atanyents a la venda al detall, canjilotes, 3002.
•
/ices, 3085,
ela:A-se amb aquest mullo impressions
Negociem teta ala CUp0e/ /0413i.•
DOlars, 6 . 40 1 1 22.
reepecte a la política que rinnnt a Stlbsment 1 motee oraste/.
.
4.
ehlrencies
es proposn seguir l'aetudi 1.;0C:rones, 001.
Rambta del Centre, número O, vern; I rota apruvat un dictamen de la
sof181 NIT
TetAtotis 123O-!31
231 A
- Cnittissitt de Comerç Interior sobre el
obertura Alt
Ciala
Brial decret que (la cree les :mea Jan%ora t985
99,4a
t.-a d'Abaatiments. Aquest dittamen es
ee"
å'a alta ta'So
te'So
n . rereix el iracas del sistema de rassee,
Ceruma 19•20
al qual el sustlit Decret tracta de donar
Colonlals 62•55
65.0
non impub i peett de relleu que ea els
F111 P ines 2o2l oo
2o2'oo
darte@ anys alio demostrar una 'legada
g. C. Aleteen. 1..825
1.23•25
atáis rinuegable fonament de les objec.
claus, ja clivaiques, contra aqueix misteme, considerant-lo, no aolament mm
eALORS QUE NO BOTAN IRCLOSOS AL
til 1 perjudicial, einO que idhue, el molts
INTLLETI OFICIAL AL PRa g ENT I Ea
casau, contraprodnent. kind match hom
COTITZEN A Bolea
fa constar en el dictamen que la interalanos Mpats. Expostcld.
venció de l'Estat no pot esset beneficies
092 5
as. 100
gana remita d'entumir el !liare joc rle la
Barcelona Traeilon and 1.1x1.
en7upe4ncia, pentue ja tasa, &eme 2S
10085
7 per 100, 1921,
>rceloria Traction and Liga
retir robjecte que es propasa. retreu
w 7 per 109 Preferents,
- 007'00
meres , les mereaderies tasarles, deter.
minan/ amb l'escamad:d. i In manea de la
115131111~27257:1======11
libare eoneurrai in la puja o si mes no
restabilitzacid deis preua, arribant id!~
a privar, o almenye a dificultar, la balsa
filie la cencerreada per llei natural proG.MAN3
duiria automáticarneut. Final:wat, pel
eas que e'eatirnes intliepenetable mantenir
BArs."/OLJERS
aquel Deeret, es formulen obsorvacione
ene:talio:idea a que al dicter-se el sea
RAMEll A DELS ESTUDIS, 13, i BONSUCCES, 1
glainent ee eornsoixia ela detectes que
hiplica el sistema de retrilmeiel deis leetomerienesamel•
per tor i el de la imposició de Rancian&
substitusió del timbre de la Catabre
En Uds Sendra tau aleglt al comen:1.1M
mayor Danala Mateu.
Cambra acurdä expedir 1 oportunarnent ho feu ,un telegrama al senyor rulo:otro de Foinent demanant-II que en
vista de no haver-,.e emula encara en forma definitiva el problema ferroriari, a
de •grat TI:a y er-ha iternanat amb !asistenela la corporació, ea ruanti npea el regia)
• p

77'711

• Y

Prevean 1644
1672
C.. &al. Truenes 4 0/5
•
P
li 0/41.
•
Ferrocarrns de Catalunya
Cemrtanyta frenen! farrea. Catalana
Lempauyaa Barcelonesa
algees Ce Barcelona 4 0/0
Catalana Gata 1 Elettal. Ser. f.
e
" P.
•
"
Energia Electca as Cata/.. 9 0/4
o
° 0/A
e
tocletat P.octuclara raes Surta,
Companyla general Tenses itliplues
.44:M19S aorePTAT
Catalana Ces E:te:ateas
Canal d'Urgen
Espanya lndnetrial
Sial. Gral. TelAfonz.
" Fentnsuir. litem
Alacena d'Electrteltat,

80'50

.091141137..
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SOLER i TORRA

VALORS - CUPONS - GIRS - CAN VI,

Negociem tots eis cupons

venciment primer febrer

transitorl, prorrogant, si ealgotter lee ele
tiefpile141111 upe eriteirines grammatr, telegrama al qual ei Ministre ~esa; setistactúriament
El mear morenol de lau rpearál
doz2n conelver, a grana traba, el que
sera el praxim Conmies de la Cinihra de
Comerç Internacional, que hei 1. celebrar.
es • tumba del lb al 24 del nie, de .març
vinent, explicant la tasca preparatariti
que han reedite:de ea les lhars reunirme *
gener, a les carel, ha assistit el Consell
de la medita Cambra I el Cbmilis d'Estudia aixf COrti e/ programa que armen ha
tragas per virtut del qual el Oungres aste.ra dividit en Das seccione, o oogul : Financiera, de Comerc i Indestria i de
Trauporta.
El senyar secretari de la Ombra Par.*
l. anib alguna exterslia, dele principals
assumptes que »eran discutas en el Congnes le lloras i enumera, ela mis en qualilao de suplementaria eventurds Rguren
*ea I programa, Entre els primera hi ha
eirl del oomerg internacional, les trabe.'
al comerç d'importarle 6 expertacia,
tracte equivalent del esmere pel que afe e ta a les forma/ir/In dnaneres, les mesares a prandre per evitar que els nous
drets d'entrac/a gravin mcrenderies remeses o eontmetade almas, de l'aplieaci6 d'aimells drena les reeirletions naclonala
ala transporta marfrinm, la coordinada
dele serveis en els diferente paleo% pel
trumport per avions, a fi *facilitar les
conumicacions internacional, 1 la niiitora
dela transports per ferrocarril, i entre
els segons, la manen d'evitar la. duplicarle internacional (lela impostos per un
Tutela concepte, l'arbitratge comercial, la
protecci6 inaustrial, unificach5 de les
p er:desligues del COMerc exterior, eis roneixements, les eläusules o termes CO Os
en els contractes comercial i els passaporto.
El se nsor president de la Cambra povä
de rellen la importancia de la próxima
reuni6 del Consell i Junta Consultiva de
les Candores de Comerç, Iteles tria Naap anda del regne, en reunid en la aura
han de tractor -oc un gra n nombre de
qüeetione, entre elles diverses de transeendancia per l'ecanomla nacional ¡ particnlarment pelo elements que ofiebalment
representen les susdites eorparationa.
Aixf =teja el sensor Cabot dona
comp de les gestiona tettlitendee anib les
altres Cambres de la presta...4a a fi de pesar-se d'aeord respecte • relecrid dela
representante i suplente llurs en el Jurar tl'Estimacia que
es:ä pendent de la resposta que he ae donar elenna de les Cambres.
Truni ¡e explica el senyor President
tuat en la reunió convueada pel eanyor
precident del Foment del Treball Nacional en el que es refereix a la situaeid
en qua es traba la Comissi5 '11xtrt del
'Prehall a tareelona, degut a la ine15i5eirt en la %ancle. per incompliment dels
seus acords de carácter general.
El senyor Ar.nenteras donä conelxement a la Comben del que es va tractor
en Una r e unió de la Junta lord 1 TE/ni.
gracia referent tandva a l'estat en que e;
traba per no obtenir de la euperiot Rae
l'ajut material indispensable pel ,compliment de la leva
La Cambra prengue acorde reepecte a
formad(' i tramem de 1.14,tes als jatjats
dels perlita de la eeva eireunacripció, per
tal que en elles puguin eseollir eis senyors
jutges lea persones que bagin rresser interventor en :es suepensione - de paeamenta i trunbe projecte de Reglament
del port que el cenyor comanda:U ha tingut a be sotmetre al su informe I sable
la peticie d'ajut que 11 ha ter el Col.legi
Ofieial de Pesadors I M e surailors p15blies, a una in ,dantia Cl la q ua] demana
que mis autoritzi per efectuar el pes ik
avereaderies en les estacione.
En virtut d'un d'elevaren de la Comisei6
d'Aestemptes Marfiles acalla la Cambra
ni:tetar les gestione pretetimati ao le amb
anterioritat i efeetuar-ne sie aoves, amb
l'eharte que desapareami o almea), vs
rehaixi corariderablement l'impost de
trensports maritims que han de galiefer
ele peoterelgurs al desembarrar el/ porto
mparisols i se n'o-prev ia no altre de la
inuteiva Comiso:A sobre el projec l e d'Estatute de la Germandat Marítima Es-

•

Pa'Fin"il inl .ment taren aprovats un dictamen
de la Comissió d'Expansiä Faunarnica telitl i n tal vlsat de passaports pel cónsul
dT.spanta a Zagreb i diversos de la Co.
0115510 d'Informe.; referents a certifkeis
sol.lieitsto per diferente j'aleta 1 coser
comercial%

Cambra Internacional
•

d',ntercarivi

Dijons pai.sat tiugue llue a l'eetetge

la Cumbre internacional d'Intereauvi, pol
Foinent de/ Coraere i dc la Indas/ea, d'a.
questa ciutat, la reunió deis honorablee
cc:asola de les Ilepdbliquee Ibero-Amen:emes acreditats a Barcelona, coarta:ni;
per la comissió organitzadora de l'expo
alela permanent Ibtro-Americana, que
OLlsilbICa questa Important corj,),,raele
bareelonina.
El pese0ent del Camita, senyor
Yebra, obrl la sesvi6 1 el secretari va donar cumple do les adhesione da4gunts
corlee/1U que no puguereu amistar a. rae.
•
te.
El directa general, En Juan 1'. Fuhre
gas, deuuna la paraula i fa histeria de
les Firn de Mostres d'Europa, possant
de relleu lluen Meonsenieuts i avantetger
i aete seguit pas,ä a detallar ele faltan,
que fins a la data te teta el Cutulte D r .
gauitoadur, deeglobaut l'esseneia ¡ fona
ruentació en que s'Ira inspirat le Cambie
per donar realitat al deu projette d'Eaposiel6 Permanent,
cónsul  ,neral de Coltimbia, Ea" Vl.
reas J. Arboleda, posa de manifest le
sa y a atillesiti al projeete i prap t. a
a tota ele camele deis pahua iutereaitat•
un qüeittiunari, a1 q ual axuria ele Pc',*.ipals ponte neceas-aria • la Corni,sió he
ea:meadura per preadir d'aurrd amb ela
la reelemealmat eurespanent de l'Eaposleid.
Per la eeva part ayunes la aera opi
ni5 eobee l'Exameicife eoueideraat que
se-a implantado ha d'esser efleag I ofe
rSI, en mata del ata pala ama col.labora
tia entuelasta.

El Mo gol general de Rolivla a S ani.
1r 6 Ralle Urdininsa e.adhereir a ri liopardei6 del maree Arboleda, 1 OdeleiX
lemalment la mes rearilal cooperara!. ex.
Pressant-ee ami 'gua sentit tole th nltift honorable* enriscar amaistents.
El venyor NatVieZ, &legal de Itaxic
a Esinla Ya I.Pertugal, •adifesta gre el
Vea Govern rf ji no crired penpl en materia d'Exposicions, i apoia eficaçment
ley »Mesita* ale eses Comeniate, pera pantnalitza que el Govern del sea patri duna•
ra encara majar ajuda a la iniciada Per
la Cambra Internacional d'Intercanvi, per
la mal aran eompta la ansb atiterltzacla
expressa de proporcionar a la matelza
guantes mostres disposi la sera Delegada, Comercial, en el moment prosici.
El mayor censal de Portugal fa. alz1
antela, manifestacions en el sentit ezposat pela sets eoldegnes 9 oterelx tamlea, ver cociverae eft. fat quant sigui facti.
hie al eeit caree. .1a que renten ele una
exposief6 Penunnent, tal cual ha dotallat el mayor r5bies/4 es el cand ata
recte per arribar ayiat a la rcalitat de
l'Intereanvi ibertearnericä.
El senyor Mas Tebra fa un retruca de
les opinions ezponidea, ngraint ale
senfort; assietenter las sesee franquee 9 ea.
tesiaitea raneestaciona 1 inicUcent la co.
cesitat de romandre en giganta propdairs,
per obtenir que dius de brea tempa sigui
un fet l'Expaeici6 Perrnanaut Ibero-Ameque una vegaricana, amb la se^airetnt
,
da obtingut, tiodrem a mi roportuaitat
per exigir dele Poden poblin eepanyels
la enlucid de tanta prebletnes prralenta
anexes a l'assumpte de la comunicada
marítima directa entre la Peufnsula i Remibliques Ibero-Amerinnes 9, finalment,
le neeesg ftat rrestablir els truene reme>
cials amb nquellea nnelorut, seuse la aidal
cesa fraeasearia tot trebalL

BAH [ E CATALUNYA
BARCELONA.

CENTR ÄL: Rambla tele Itetudta, 4

I AGENCIES: 'lamer° 1, Creo Caberle.
beniero 9, Sara AllitreU, 944.
Nemero 3. Salmeres, .111,
VALons, cUPorts, GIRO, CARVI I
BANCA
ap.rtat de Correos, 551
It Ireeció
CATALONIABANK.
IMOI/Mate.

Secció Marítima
Moviment maríti rn
Vaixells entrate
Vapor esAnyol Vilhrreal, d'Oran i
escales, ara t'anega general i 150 passatgers. "Amarrat mol! d'Espanya NE.
Consignatari, Companyia TrausnaediterVapor espanyol Balear, de Malló, amb
càrrega general i sis passatgerS. Amarrat moll de Muralla. Consignatari,
Amengual.
P-dikbot espanyel Villa de Torreznoja, de Málaga, amb adob.
Pailebot espanyol Isabel Vanr-ell, de
Mniaga, amb càrrega general.
Vhpos anglas blaihar, de Calcuta i escales, amb carrega general. Aruarrat
moll de Sant Bertran. Consignatari,
Agencia Mantuna Vvitty.
Vapor espanyol 2Ifah,Je, d'Eivissa, amb
càrrega general i quatre passatgers.
Amarrat mell de les Drassanes. Consigaltera Cumpauyia Transmediterránia.
Balandra e9anyola Mana de los Dolores, de Capdepera, amb fusta.
Llagut espanyol Alfredo, de Sant *Canles, 2111 5 saL
Vupor noruec Freikoil, de Newcastle,
amb urbe>. Amarrat moll de Ponent
Nord. Consignatari Ernberg.
Vapor elaanyol Can,arias dAlexandria, en Ilast. Amarrar moll de Sant Be,r'
tran. Consignatari, Arguirnbau.
Vapor espiinyol María .-le:onia,.et Ckjón, amb urbe,. Arnarrat moll de Sant
Etertran.
Vapor espanyal .7e María, de la mat,
amb pida. Amarrar moll dg Llevant.
Comiguatari, S. A. de Navegragil'i
ea.
Vaixells despaaxats
Pa:Iebet e c panyol 'Virgen del Mont cerro:, amb càrrega general, cap a Palma.
espanyol Joven Poquito, ainb
cirrega general cap a PzIambs.
Veler italià SJ,tI Jaeoppo, en liase
cap a Ndmurs.
VaIx3IIs sartits
zcaya, amb cal:rezo
Väpor espanyol üi
general, cap a Bilbao i e,cules.
%%par espanyol Torde,a, amb arruga general, cap a Las Palmas i CbC1Yacht angles Orprey, amb el 511n1
equip, cap a Tolón.
Vapor belga lonier, arrib carrega general i trinsit, cap a Anvers i Sant
Feliu.
Vapor espanyol Uribilarge, en llast,
cap a Huelva.
Vapor :tenue Terje, en llast, cap a
Valencia.
Vapor Entiendes Bjortnia, atnb arre
ga general, Clp a Londres i escales,
Vapor espanyol Rey Jaime I, amb earrega geueral, cap a Palma.
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Fets Diversos
ACCIDENT DEL Tasfultu
Treballant a les obres del Mece
puhta, Josep Perita:Idea Ruiz, de ,ita•
ratea anys, espanyel, es trenca el bra4
drtt.
CAIGLOS
Adam Taren Salvador, de re,
quatre anys, va canee dcs dl terfg
del Caie Espanyol, produrna-se divefs.
fendes i probable fractura dJ 01*
arca
- Cartne Casademont va canrcr
tramvia, a la PLaça d'Espänya,
cant-se tl bree esquerre.
UN. CAMIO TOPA »13
. UN TRe-VaIVIA
Ahir, a la tarda, a les set, tm Eite
azimía va embestir. al Passen( dr Gr.
cia entre els carrera de la
i dvi Congell de Cena un trarnva
la linia de Grácia, agataut-lo deco"
Lat i arrencant-li tota la cofa drec
lit plataforma davantera, la 9 101 4
quedar destrossada complerament ara
• Ei fet fou presencial per en I"
aastant nombras
El cernió va sofrir grans
as.
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Paratlelismes
Lluny del frenètic viure de
'oletea en un forçat repós, arafay a els passats dies un d'aquests Ilibres que són la glaria
del país que els posseeix, l'estudi de Gabi Hanotaux sobre
Joana d'Arc, i linos aquí que per
'un paral.lelisme del qual el Regidor no es pot sostreure, és de
tan viva actualitat, que sembla
.escrit amb mira de posar-nos davant dels ulls, als catalans, un
mirall exemplar digne d'ésser mi-.

rat i no pas de llambregada.
El panorama que exhibeix es
la Franea del segle quinze. Fiançà esta repartida en influencies,
entre uns quants senyors, que en
el territori que governen hi manen a sea albir: el rei platxeriós i distret, viu tranquialament
supeditat als seus excessos: no
hi ha jerarquia que no estigui
podrida de dalt a baix, pol favor
la venalitat i el servilismo; l'Esglisia pateix el gran cisma d'Oc•cident. i els bisbes, mes que católica, eón nacionals; la Sorbona, la gran universitat parisenca, corsecada per a la ciencia,
amaga la seva buidedat sota una
aparatosa complicació de teorismes: els generals, els jutges, els
alta eclesiàstics, els senescals,
burgniestres, els doctora', són homes que no lamen mes aptitud.
ni moralitat, ni ciencia, que la
que etarra una investidura oficial; dels serveis pública no se'n
pot parlar; l'exercit, desmoralitzat, serveix per estemorclir els
pobles, i fugir, en descomposició, en essent que ha do provee
el sall tremp; aprofitant el deltebaix, la influencia estrangera
adquireix tan immens predomina que Anglaterra ja es mestresas de gairebé la meitat del país;
el roda constituït pels jerarques
de l'Estat, impotent per a més,

.del que es preocupa es de salvar
les aparieneies.
rat ple desgavell apareix Joana d'Arc, t8 anys, guardadora de
bestiar, Instrucció nul.la i influencia senala; sense cap valipeent; sense cap patrimoni; els
seus pares, espoliats, corn tants
"d'atinas pagesos, per una rivalitat entre potentats, viuen anys
en exil. Diu Hanotaux que davant
deis fets curosament
cata. rneldelicarnant esprentuts
per la critica, l'home mes des-

*regut ha de reconèixer que en
l'aparicia de Joana d'Arca i en
:la seva reata hi ha quelcom
bobre,natural i divi; mas admeaent-tio a tot grat, el que es evident tumbé c s que les armes amb
lea quals linda i domina el desgavell i la podridura, les que li
donen la vicaria, i Ii serveixen
par reposer-se al Bel, i riure's
dels senyors, i de la Sorbona, i

, doblegar generals i bisbes, i jutges i burgrnestres, sien armes
humanes que estan a l'abast de
lathom, cada dia i a tothora.
D'agrie:des armes se'n diu
fe, entusiasme, nitidesa d'intensentiment de la bondat pea,pia, sacrifici, perfidia en la rectitud, en l'entusiasme i en el renunciament, puresa, aquella puresa intaegral que la feu batojar
arnb el nona suprem de la "Poncalle". Joana d'Arc no fa un sol
.miraele, no fa més que predicar
amb l'exemple; Hanotaux, en una
• observació finissima remarca
que la butlla de canonització, no
la cananitza pel seu rnartiri;
l'Església no l'ha col.locada sobre
•l'altar per la seva mort, sind per

El monument a En

Pep Ventura
De gran festival pot qualificarese el
que :a COnliftetiö Organimadora prepara
per al viuent diumeage, ella 4 de inste, al
mata al tealae laldorado, amb el fi de rereatar eatea, per al monument. El progre.
Os aunbin que sera inferessanttsairn .171tra la cobla -La Principal del Camp", de
.Valla, la qual s'ha ofert patriöticarnera,
saaelli irle la Cotnissie ha visitat a Un
notabie tenor i a tina gentil i aplaildala
eantatrin. els quala s'hau posar, galana
mena a la seca diaposicia. 'l'ulule el
senyor Jesep Muntanyola ha redit el
film "La sardenista", que arub test dieltit
fou earenai al teatre ea unes Feaceta, a aaiona de cinema aeleete•
Tot fa augarar en èxit eselatnnt, a jutiar per les aoves que avui donem, les
erina) nniann detallant mes eadavant.
La Combad6 espera que donada la finalitat de la festa, les entibas Bardarastia Itareelona s'abstindran de eelcarar
ball adels de sardanes el matf del 4 de mara.
• ••
Les eatitats, persenalitats i partaita
laza "na reternant omplertes les filtres
de seltairipeiö:
/d i sta /ternero 2a3.—Centre Cataia
. &titulen: J. Babera, 1 •54) pesetetes; Prats.
cese Armengal, 150; S. Sorribes, 0'51/;
J. M ana t. 1; Jan Coalla 2; Rafael
Trias. 2'; Jubel, 050; J. alassrigué, 1;
13- Puja! 050; Crees, 0 . 50; M. Ribera.
0.50 : Jaita 31,3'3111er P., 2; Muela bicalnaa 1: Pere Aetaye, 1; Artur liabas, 1;
Prunave 1; Antord Martí, 2; Pere
Calett e r i Ambra, 1; Jamas Cetala.
059; M . Armengol B., 1; Joan Matee,
1 : Joaa ‘'idal, 1. Total pestatea, 21 ,
j'Aleta mimen, 918.—Pomell de Jovenl at "Neta Anbada", de Itareefona
de J. "Nova Aubada", 5 a"atilaai
, Jaalet Ravira, 5; Joeep fi,ovira, 5; :loa-

la seva vida, que es essencialment airó: santa, ardidesa, rectitud, fe i sacrifici.
L'efecto fou tan gran, que el
poble la saluda amb aquell inimitable vers:
Van mil a-entrecano singt et neuf
Repela a libre le solea...

En apareixer, l'esclat de Huisor, posà totes les buidedats en
evidencia, tot el coreat va tren toller, l'empenta de la disbauxa
i de la podridura quedà impotent; la resistimcia fou tan inútil
que en pocs mesos, contra la voluntat de tothom, del rei als últims pescadors, d'aigua bruta,
acompli el que s'havia proposat,
sonso que ning-a pagues deturarla.
Passats eis primen moments
d'atuiment, tota la faramalla de
l'artificialisme que destruia es
volguó redreçar; la venalitat,
les jerarquics, la immoralitat, es
convertiren en escarafalls, en
sofismes, en hipocresía; generals, jutges, cavallers, doctora-,
es confabularen, li feren fallar
la gent i caigué presonera de
guerra d'una handeria; se la van
vendre a preu de dinar comptant,
i s'apresaren a constituir un
alt tribunal per condemnar-la.
Un cardenal de l'Església en
cisma, onze titulats bisbes, Inés
de doscents entre doctore, advoCata, &Pagues, catedràtics i hornea qualificats, el formaren;
tots els interessats en ofegar la
seva veu; armats de silogasmes.
de postulats, de retòriques de
tota mena, la torturaren durant
meses; de tota la seva gesta, el
pas mes adn:irable es aquest:
sola i sense mas ciencia que la
de la seva rectitud, la seva fe i
el seu joiós esperit de sacrifici
fa dansar jutges, advocats i
dignataris, els mereja, els abruma, i els mata a la fi, sense pretendre-ho, innocentareent, amb la
mort afrosa del ridieul.
Quan fou consumada ja la Seva execució, el que la presidia
féu apartar tota resta de foc,
perquä el poble veies que del seu
cos no en quedaven sind cendres i foren llançades per ell ma-

teix ai riu.
La força oficial, les coses
constituidas havien triomfat amb
el mejor triomf; pera no s'adanaren que el vençut era un missatger; les armes amb les quals
lluitava los baria deixades escam
pedes arreu i les víctimes de la
disbauxa, coastiluides en poder,
les empraren i venceren.
El mirado de la salvadas nacional. fitavia fet un abrandament d'aqueixes virtuts elementals que san fue que crema les
noses mes ben consolidades, i
contra les quals res hi valen les
organitzacions ni els exercits.
La seva potencialitat es tan
enorme, que avui l'Anglaterra, la
que actuà materialment d'enetntga cesa, li vol aixecar un padró de reconeixement; el seu
sentit potaje ha vist que la grandese de l'imperi britanic, i la seva hegemonia, les fati ella, matant-li els seus deliras dominadora i circumscrivint-la al seu
territori propi, salvà els seus
propis opressors.
Heu's aquí el mirad, en el qual
s'hi veuen encara resplendents
i de vigoria, irnmaculades i invencibles, armes que estala a l'abast
de tots, un per un i a tothora.
Joan Bastar
Revira, 5; Ricard Ribalta, 2; Fertan Cabestany, 2; Joan Muntanyola, 1;
Josep Maria Muntanyola, 1; Valeatf de
Quintana, 1; Avelf Revira (Bueuoa Aires), 1; l'ere lamí 1 Torras, 1; Joaquim
l'agea, 1; Carlea Portabella, Ignasi
Vilar, 1; J. Caytuari, 1; Jaume :falta 1;
Albert Itoratti, 1; Corles Aymeriiih, 1;
Jaume nema, 1; Jottep Ferrer, 1; Jasep l'ornares, 1; Taomeuee Junesaella 1;
Jets Ganas, 1; Lluis Cabeitaoy, ;
card Liaarea 1; Peana-ese Pare, 5. Total
pessetes 53
• ••
Eis Polacas de Joventut de Catalunya
van reaptinent tumbe, a mida de llene
forres. Le Comiasie té aoves que &ritostren la boas acolada que aquesta amantar O alergia Saben que i'e y erafae ae:13
roesdi• d'Olot, °retina-roa una fiara sar
daeists a profit del eiouun p DE p era sea.
tat per malta eitles romana de diferenas
comarques de Catalunya.
El Foment de Lt Sardana de Sabadell
tambd prepara grana testes a profit i Somenatga de l'avi Pep, les tina% els sardanistes sahadell e nrs es proposeu revestirles de la major aoterenitat. San assenyaladea mas dies 19 1 20 de mara i senibla
que l'Ajuntament d'aquella cloral ens donara el seu patronatge, tociperauahi niel n'alele totes les entitals patriatiquos i
cultural)) le la capitel del Vallas.
La Premia seatieiz prestant el len 111Inostssitn coman. En el seo darrer Húmero, el periadie nacionalista del Puble
Non Itüria Nacionalista hi dedica un aa.
tirita en el qual es demana asjut pel
monument

PUBLICITAT

La Política El lector diu...1: PALAU DE LA CRONICA DE
LA JOVENTUT NACIONALISTA
REPUBLICANA DE
RE
Organitrades par la ¡oven tul Nacionalista Renblicana, rk Rens, ataran
aróximanteni a dosar-hi conferbscies
As senyors Nicalas d'Olteer i Ventura
G033.01, d'Acció Catalana, el dramaturg
N'Ignasi Iglesias i ct diputas Es Froncese Macid.
mateisa Joveritut ataba de fcr repartir a rader 144 dels actas satis u*
exemplar de la conferéncia del nostre
company fnrAntosi Rovira i Virgiii "as
camins de la Ilibertat de Catalunya".
MITING AL PRAT DE LLOBREGAT
Ami, a les erit de la reata, tindrd
II-c al Centre Autonomista del Pral de
Llobregat an mitiag d'afirmació nacio-

nalista republicana, en el (mal parlaran
els scnyors loan LI. Pujo!, J. Ventosa
i Domaech, D. V.:11s i Marsol, doctor
Joscp Bonifaci, TOUlas Santera i Ribas,
doctor Francesc Montanva i E. Iscrn i
Dalmau, de l'Esquerra Catalana.
2IITING AL VENDREI.r.
Organitzin per TAgrupació Nacionalista Democratica del Vendrell, dimitenge, dia 25 del corrent, a tres de la
borda, tindrd lloc a /a vial del Vcndrell
miting d'ea-irme-cid naeionalista, al
qua! prendran Pdrl representemts de la
Federació Democrática Nacionalista, del
selm Mari La Tralla, de la Unid Catalanista i el diputad a Ceras En Francesc
31,scid.
FOMENT AUTONOMISTA
CATAL4
El Con.-ell directiu dcl Foment Autonomista Cataba 1,1 acordada la ccletn-acid d'una tanda de conferimcies de caraeter pulule i cultural, p."r tal que els
elements que !ti conejrren peguin escalfar la puraula de les diverses represen
tacions dels partits i organimacions
frijliçuc-s dc Catalunya,
La prirt...ra dc les esmentades conferacies anira a dure,: del regidor nacionalista del nostre Ajuntament Ea Josep Burb ey, qui dissertar:l sobre el tema
"L'obra de cultura de rAjuntantent. Relacions entre l'escota privada i l'escota
Aquest acte tindrà sise dissabte eines?,
dia 2:4, a les des del vespre.

EL CENTRE NACIO.VALISTA "SANG NOVA"
En la daerera assemblea cekbrada pc1
Centre Nacionalista Sang Nora toreo
elegits per unanimitat, per a formar el
Consell directiu, els senyors segitents:
President,, Manuel Casanovas; vitepreside/a, Ben jamo, Velles; secretari,
Ramos Camps; vicc-scirciari, Aítitsii
tIvsor.r, Justa Reviro; c omp tador, Segismen Torrens; biblioiecari,
Marins Golpe!, i vocals: Benel Juncosa,',
Narria Pba i Carreras, loan Navarro i
Joaquim Gallart.

LA MUSICA
MIQUEL LLOBET
li reputat guitarrista enrula Miguel
Llobet, que va easer ~trae-set per la
"Lilas Nacional datasociacious de Mesic" per presentar-lo en els concerts de
cada tina de les entitats que la (amposeo, acabara la seca tournée catalana
atens de marear cap a terres capanyoles, en les guata eseripturate un gran
nombre de vencerte.
Els dies 19, 2) i 21 del corrent efectuara els arias darrers reciteis a les Assuciacions de 3R5of ici1 de Girona, Granoliers i Olot, respeetivament, els quals,
nom els que porta efertuats en l'Ase:ociad() de Enteca da Camera. de Baree_lone,
i Associacions de Mileitia de Sabadell,
Lleyda, Tarrega i Rasa, prometen reaultar veritables ee-deveniments musleals.

QUiln

VØ, RACIONALISTA

JA 3CU SUR3CRIT A
LA PULTLIC77AT

L'ASSOCIACIO DE MUSIGA
DE CAMBRA
Bada Beethoven, Brahms, sea' sis tres
grans autor3 aatravés dels quals coneixerem l'eminent vicloncellista Binan
Alexanian en els concerts que aval, dessubte i el vinent dilluns donara a l'Associació de Música de Cambra.
Del primer mestre esmentat exczotarà la segona "suite" per a violoncel,
i de Beethoven i Brahms les dues g' orto
sunates en "la majo,'" i "fa ma;or",
respectivament, en les quals lo
pura de sempre, fonament musical del
nostre pianista Ricard Vives, sera tina
excel.lent col.laboració.
Unes petites obre de Martini. Valentini i Rocherini, es prestaran al lluiment d'Alexanian Oil un art no ta n
profund, pera inexcusable en ets programes dels gran virtuosos.
ORFEO GRACIENC
En el concert-repis que, dedicat als
seus sumís protectors donara dema, dinmerme, l'Orfeó Gracienc al seo estatge, començant a les cinc de la tarda,
s'executara el següent programa:
Primera part.—"Voltant lu Senyera"
Balcells; "Serenata", Otto; "La nit",
(sardana) Cervera; "La nina 1 el otolinee' (popular), Pérez Moya; "Plany",
(popular) "La sardana gran", Morera;
"La Mare de Deu", Nicolau; "La ve.
reina", Lassus.
Segona part.—Secció
Silla, miraba", "Si Sant Jeraep ho vol",
"Plou i fa sol", "Escarabat, bunt bum",
"Bim, born!', "Ral, raid", "Aria, arri,
cavallet", "Obriu que volem entrar!"
i "Sol, solet", de Curnellas Pibes.
Tercera part. — Tres secciono. -- "La
(aleta (popular) "La gentil Margarida",
"La filla del marxant", de Cumenas
Riba; "El Sil de Don Gallarde (popular primera andició) Sancho Ahueco:

"La ¡lesna Bandera", Balcells.

.EL CATALANISME, ELS I
BOTIGUERS I LA BALLA'
RUGA
Sr. Director:
Sovint es parla de la catalanització
dels rètols dels establiments; tothom i
diu la seva i jo, amb el costee pernifs,
diré la me ya: es fa Mole poca Peina! Fa
pies dies que el noetre benvalgut periúdic parlava en un editorial del que
hom te la intenció de fer en aquest cas.
jo crac que el que deli el nostre diari
és el mes pràctic per a portar a la resoluci6 definitiva la catalanització dels
retols deis nostres establiments.
A la barriada que ja vise, Sant Marti, unan una pila d'entiiats nacionaltstes. Eq aquestes cntitats també si la
bona feina: cada setmana s'organitzen
ballades de sardanes en un punt o en un
altra de la barriada; Chi celebren, tan].
be, de quan en calan, homenatges,
Hades i no sé quants d'actes tués de marcat cajeta n3cionalhla, i també alzan
ball de disfresses. Jo, qut, com he dit,
vise en aquesta barriada, no fa mole
anys, i que canee una pila de socia dama
eflitirt catalanista, de la qual jo tambe
soc se.ci, i que aquests socia molts d'en%
tener' cstahliment en aquesta via d'intensa circulació, m'esgarrifo en veare que
quasi toto ells exhibeixen en le portes
d'aquests establblents els programes de
les festes que, peri(silicansent, celebren
les entitats nacionalietes. redactats en
riostra perla, pera n ne d'ells, je.4 un,
senyorsl, té el retol de ato negad en el
costee glorids
Està be que les entitats nacionalittes o:u:Lita:u actes patriótico, vaiiladea,
hamenatges, sa.danes i fina, potser, algar; ball de disiresscs. Jo =tela cm doleixo quan santo els primer refilalls del
flabiol i les notes hertnonioses de la tenora i també bullo la sardana, carn a
ban empordanes. Perú, tot estrenyent les
mans <Lis companys que arnb mi fan
Lt rodona, i no deixant d'ecoltar les
notes, per a repartir i acabar be la sardana, dejan Iliure el persament... Si
Ist alai la neutra feina és btri cert que
la Paria cris en restada Lea poc agraidal

D. V. L.
UNA PELLICULA FREQUENT
Sr. Director:
.Ho acabo de presenciar: Un auto, eaverat i contra direccia, un ciclista tosut
a ter filigranes tot cercant dreceres inexistents, el pablic astorat... ¡Urbarie?
¡Poi:ejes? i Ni un per ä remeil Encomanern-nos a DI en surtir de casa...1
Es que no hi ha manera que el servei
da guarda urbana ea tingui en les condizions de les ciutats "civils"?
J. Ira Armengol 1 Viven
PER A L.4 CULTURA EN
L'ESTORT

Se. Director:
Fa poco dies, en un dLtS nsssa.o primer-3 Clubs uns secis s'ataatottaren per
fatils escaseo. Aquestes batusses comencan d'ésser massa freqüents. ¿Es que
ti un interés real a "espanyoinzar" el
fatbol, Liad es, a convertir-lo en un
espectacle rival del; "toros"? 1 sixe
devegades—lqu ina vergonyal—s'esdevé
CO partits internacionals...
Dentaneat a les juntee d'expulsar els
seis qUe incorren co un acte d'incultura semblauL Demanem a la Federada, que aplieui eta desuts correctius.
Pe: seu cumple, la Primaa esportiva
podría erren:mire una campanya contra
aquests dannoralitzadors de l'espora

Dalmau Rocalla
CATA,LANITZE311
Sr. Director:
¿Ens escanda avui mateix figurar entre els pobles lijares? Es dolerás de
pensar listar actual d'espenyolitzaciú
la ruaporia de catalans. Sobretot la correncia del llenguatge, els espanyolismes
cmprats en la conversa i fins i tot en el
lexic de periódica catalanistes radicals,
fan temer que no sembléssim un poble
lliure..., pera metía. Cal activar la catalanització, cal, fins a la violencia, renacionalitzar els catalans.
Aprofito aquesta avinentesa per a sotscriare la proposició del lector Juan Merli, el qual advocà des d'aquesta secció
per la no traducció del atan metall en
documents estrangers.

Josep .Av:la i Aragonhs

VARIA
EL SOROLL
A:t. e: soroll1 Es, per al ciutailii, un
dea taemies mas acérrima. No ei dci aa
en tot el (ha, i sovint l'inquieta durant la nit. Tots els averiaos comparten
un augment de sorolL Mr. A. 11. Low
ho ha declarat sentenciosament a un representant del Daily Ilcrald:
"El sorull es el pesumbre de la ctvilitracia moderna."
Mr. Lose, naturalment, ha fet alguna cosa mes que pronunciar aquesta
frase. La seca &da és combatre tiene:une despide d'haver-lo assenyalat. Griseles a un mitode de fotografia dels sous,
ha trobat el maja d'apaivagar la ¡misa
que se sent dins el tanel del Metropolité. Ara es preocupa d'atenuar el terrabastall deis autainnibus. Succesivament estudiará la manera d'afeblir, si mes no,
tota la immensa gama de saralls, fresses i brugits que comporta el maquinisme del nostre tenias.
Si Mr. Loas arrilta de deba a fer cmmudir el carreta infernal dipósit de diocandancies, esdevindrà ben mereixent de
Humanitat.
Li pregarem només que valgai conservar als ‚chicles alguna meras de sonoritat particular, que contribueix a advertir-nos de Ilur itmninencies. Potser,
fet i fe, tant de mal fa un autometbil
amd bocina com sense bocina, peró sanbla. que es mes digne morir tut escultant
algutia merla de música,
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Visites
Ahir visitaren el senyor Puig
i Gadafalch all seu despea de la
presidència de da alancomundat:
El vice-presnient de l'AssemMea deliberant don Fix Escalas.
El director del Laboratori de
Paicologia Mr. Gaiorges Dwelshauvers,
Don Carlos de Ebiluny acompanyant l'alcalde i secretari de

Cavallers de 9ant Jordi
Hora diu (pe Els Cavallers de
Sant Jordi preparen actea de
p ropaganda, que tindran no; a
Terrassa, Caldea d'Estruch 1

Valla.
Den aviat donarem mas detalle
ii'aquests actea en els d ile no
minvara la importäncia dels reala zata fins ara.

l'ajuntament de Tiana.
Don Jasep Torra falusa•

lal secretari del Gel:
Decturs.
III director del Museo don siaciküm Folch i 'forres.

Va confermatiar tumbé el senyor Puig i . Cadafalch anib el
conseller senyor \tafias i Pujals,
i Liespatxar amb l'arquitecte
d'Instrucció pública de la Mancoinunitat seayor Planas, amb el
director deis Serveis de llamadotic senyor Rossell 1 amb el director dol Departamer . d'adralirstraciti senyor
L'osgiesla « El fAlreele"
Tariagona
El senyor president dirigí un
telegraam a l'alcalde de Tarragona interessant-se perquè no coatirana lea obres sfenderrocarnent
da l'església del "Mirarle" d'aquella ciutat.
Cemts-slb provincial
La Comissió provincial ha citaparat etis següents assumptes:
Reformar la fiança constituida
pel contractista de les obres de
construcció da dos pavellons per
asil d'epilèptics en la finca nomenada "Torre els Fraras", i pagament de les quantitats robíngudes en garantia del contracto.

Informe de l'expeatacat relatiu
a ¿'autorització sol-licitada per la
Conapanyia General d'Electricitat
per transportar fluid electrie a
la fabrica Soleras, situada a
Arenys de Munt.
Recurs d'alçada interpcsat per
donya Montserrat Gili contra un
acord de l'Ajuntament d'aquesta
ciutat pel qual se li va ordenar
el canvi de 'loe de la portarla 1
l'enderroc d'aigunes obres efectuades a la casa de la so ya propietat del cerrar de Blasco de
Garay, 12 i II.
44.1ern delgada interposat per
don Eduard Rodea contra la providencia d3 la Tinencia d'Alcaldia del districte III d'aquesta citatat, de 26 d'octubre darrer, per la
qual se ii va irnposar la multa de
50 pessetes per infraecid te les
Ordenances municipals.
Tràmit do recurs d'alçada interposat par don Josep Vidal
abultadas, contra una mulla de
tO pessetes que li imposä l'Alca:die de Daga per realitzar treb alls de batre el dia de ;a Mere

de Den d'agost proppassat.

Crönicasocial
LA VAGA DE LA FABRICA COMES GERMANS
Segons referancies, el conflicto que
va produir-se fa das dies a la fábrica
de teixits dels senyors Comes germana,
a Granollers, sembla fou produit perque
la gerencia de l'esmentada casa va intratar rebaixar el jornal de les teixidores, que es de ao pessetes aproximadament, a unes as pessetes, a la qual
cosa van oposar-s'hi les esmentades
obreres, deixant el treball una cinquautena.
El personal restant, tant bornes com
dones, ernpleat en aquella fabrica, va
deixar el treball per solidaritat amb les
afees cornpanyes, sense que fan a heres d'ara s'hagi iniciat cap gestiö per
solucionar el conflicte.
PROXIM INDULT DE LLUIS
VERDAGUER
El ministre de la Guerra d'Espanya
ordenà a la capitania general d'aquesta
ciutat que obri expedient informatiu soVerdaguer.
bre el cas
La nora fou rebuda atub un gran
entusiasme. Hom creu que Lluis Verdaguer acial será indultat, car es podrá
demostrar la seva innocencia.
UNA CONFERENCIA
Demä, ditimenge, a la tarda, el secretad general dels Sindicats Un g es donará una conferencia pro-reivindicació
dels Sindicats Lliurea tractant el tenia
"El ferroriatne i els confidenta".
La conferencia se celebrara al local
del metaalúrgies.
ELS EMPLEATS MUNICIPALS
Volent fer mes explícita la nota publicada alar en la Premsa d'aquesta
ciutat per la Junta directiva de l'Assos
dacha Instructiva d'Obrers i Empleats
mtuticipals, recalca novament que desaprova en absolut el projecle de proposició demanant la suspensió de l'Ajan:amena escrit per un autor aúpan.
A l'enserns fa constar aquesta Junta
que no es fa solidaria de cap escrit
que no vagi autoritrat amb el segell
de l'entitat i lea ajustares del president i secretad, i recemana als asnoMata que C11 aquests ~menta que es
tan treballs que poden resultar molt
profitosos, s'abstinguin de teta mena sie
manifestaciens, deixant a la iniciativa
i responsabilitat de la junta totes les
eestions tare precisin.
Obrar d'altra manera será fugir de
la disciplina que tata calca:vital ha
de saber observar

Ateatternia de Eones Lletres de barcelona
En la darrera sessió celebrada
per aquesta Corporacih, l'Acadèmic Mn. Jaume Barrera, catedràtic i bibliotee.ari del Seminari
Conciliar de la Dibeesi, planejä
la perspectiva del seu liare i erudit treball en, elaboració sobre
"Els humanistes catalana".
Abans d'estudiar els eserlptors
catalana en 'lengua llatina, estudia I ensenyanert del Bata en les
escotes de la costra torra: a) periodo monacal, i b) epoca de
P"Estudi general"' :Deacriti la Ira
dicid nebrlsense en l'ensenyanen
del nata fcnt notar eo que de propi i nostrat tenen els gramätics i
tra2tadistes catalana, des de En
Bartomeu Mates S'ocupa dels escriptors catalana en 'lengua l'aina, dins la frontera natural del
caletee Per aquest metan s'ocupa tant del Degä d'Alacena Manuel Martí' d'En Gregori Mayens
i Sisear, com dels Prat de Sabe,
Codorniu i Nula, que san del
temps de Caries III. Per periodes
escalonats, aquest estudi arriba
fine ele nostres dies, eo és, fins
En Tornas Vinyes, i ele professors que en el temps present conreuen el Batí literari, en prosa o
en vera, en els Seminario i Escoa
laaticats dels Regulars a Catee
lunya.
L'eruditfssim treball de Mn.
Barrera, del qual sols en dona a
conetxer una petita part, és mostra del que és l'estudi complet de
tan vast tema. Per la seva presta aparició en les públiques Iletres el dit eminent llatinista,
estretament pregat pels seus
companys aceden-des qui aplaudiren calorosament l'erudit zona
fereneiant.
Mostea Parid
Avut, a les vuit de la nit, tindra lloc a l'estatge ale Nostra
Parla (Dolors 15, primor), reate
de repartir els premis als alumnes del passat cura de catalä
(1921-22) que assistiren a l'en-

titat (curset de senvoretes) Orfea Gradn
e .; i Ateneu Montserrat d'Hostatranes.
A l'Acadèmia Calasäneta
A la seg
uid que l'AemPmia Calasäncia celebrarä aval, dissabte,
a les set de la venia, es posarä a
discussió la conferència que sobreel tema "La rima i el l'Urna en
la poesía catalana" dona ei dissable passat En Ricard Pique.
-„
Conferencia d'En Bertran
I Plioan
Demä diumenge, a les sis do la
tarda, En Llufs Bertran i Pijoan
donarà ulla conferencia a l'estatge de Schola Orpheenica, correr
de Sant Honorat, 7, pral. parlan',
de "Els renaixentistes catalans;
la poesia, valor social".
Institut de Cultura i Biblioteca

Popular de la

bona
Demà, diumenge, a les ocre del
mati, Junta general ordinäria.
Són pregades d'assistir-hi toles
les associades do Einstilut do
Cultura. Per ra6 d'aquest asta no
podrä permetre's en aquest dia la
visita al Casal.
A dos quarts dc rin g de la tarda. Ilie6 de Cuina Casolara.
A les sis de la tarda, En Manuel Rodríguez Codolts, amb el
tema "La Pintura espanyola i la
francesa en els dos primera terdel segle XIX", dosearä una
conferhatia antb prejeceions.

Con

L'ambaixador d'A nglcterra a Barcelona
Dimarts vinent arribara a flara
celona, amb l'expres de Madrid,
rambaixador d'Anglaterra a Esa
panya, senyor Ehosvarn.
Passara dos dies aquí, duo
rant els quals la colònia anglea
sa organitzara testes en honor
seta oferint-li el dia de l'arribaa
da un banquet a l'Hotel flitz. Sea
gurnment marxarä cap a Illallor-d
ca el dia 22.
El censol general d'Anglatera
na a Barcelona, Me, Arthur L.
Rowley, en visita a les autoritats,
els ha comunicat l'arribada de
l'ambaixador del seu pata, invia
lant-les al banquet do la colee
nia anglesa.
L'estada de l'ainbaixador ana
Mes a Palma coincidir ä amb la
presencia de Pesquadra erigiese.
del Mediterrani en aquell poca la
qual saugmeutarä anda.discante*
unitats-
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La perillosa empresa de rehabilita- La C. d'Ambaixadors Els que es negu'in
ha decidit de conferir pagar l'impost de sol.
Cornissaris aliats so- Judet originará un forció del marc pel Govern alemany
teria r- f . ran empresc.4
bre l'assumpte d'Es- midable escàndol po- El director de la Reichsbank amenaça dimitir la sobirania de la Ciu-

La resposta dels

mirna

•:- París, 16. - Telegrafien d'Esenirna a "Le Petit Parisien" que
en la resposta dels alts comissa. ris de les potencies aliades al
Govern kernalista no s'admet de
eap manera que es posin traves
a /a llibertat de navegació dels
vaixells de guerra i es fa observar els perills que suposa per als
vaixells la collocació de mines a
les aigües turques.
Es coneix en la referida resposta la llibertat absoluta per a
Turquia de reglamentar, despres
da la pau, l'entrada de vaixells a
els estrets.
• El representant britànic ha
trames pel seu compte a fsrriet
palia un missatge de lord Curton en el qual s'afirma que Anglaterra de eap manera considera
com a trencada la Conferencia de
. Lausana i que espera concertar
çrnb Turquia una pau ràpida
definitiva. - llaves.
ELS GRECS ES RETIREN DE LA
VORA ESQUERRA DEL MARITZIA
Londres, le. - Comuniquen
de Constantinoble al "Daily Mail"
que el comandant en cap de les
tropes gregues al Maritzia ha informat al general Harington qua
nrendrä tota mena de mesures
per evitar collisions amb els
turcs, al qual fi ha ordenat co'menear la retirada de les tropes
en els Hocs acaneats de da vora
asquerra de Maritzia.-Havas.
LA DELEGACIO TURCA CAP A

CONSTANTINOBLE
Bucarest., 16. - Ha marxat
cap a Constantinoble la delegad() turca a la Conferencia de
Lausana.-Havas.
VENJANÇA POLITICA
Roma, Pl.-12ns descoueguts han lucendial la finca que a Pegio Miretto possocia el general Cieconetti. Es creo que
es tracta d'una venjança política, puix
el fal del general pertany als feixistes.Radio.
LES FILTRACIONS DE CARO
CAP A ALEMANYA
Duseldorf,
alemanys declaren que des del dia 8 de l'actual aconseguiren fer arribar a l'Alemanya no ocupada 88 trens de carbó, burlant la vigilencia organitzada per les autoritats
abades.
En els círcols autoritzats es manifesta
' que aquest número és exagerat, puix són
tot el més quaranta els trens que pogueren salvar el cordó de vigilància establert i encara aixó va acorrer durant
, els primers dies, és a dir, que aquestes
expediaions clandestines solament po; gueren efectuar-se quan les operacions
•del tancament de la conca es trobaven en
gis Ilurs començaments i no havia, per
tant, pogut arribar a establir-se una vigiläncia suficient sobre les ales ferrces
privades que -eunicixen entre si els diversos grups de mines.
En l'actualitat, amb les mesures adoptades pels aliats, les expedicions clandestines d'aquesta mena són ja impossibles.-Havas.
ES FACILITARA EL LLIURE
PROVEIMENT DE QUEVIURES

Dusseldorf, 16.-Les autoritats d'ocupació han fixat unes
proclames recordant que la prohibició que surtin fora del territori ocupat els productes i subproductes de la indústria metalhergica i determinats productes
elaborats, no tracia de cap manera de causar perjudicis a la
classe obrera.
Recorda que el sistema de derogació de les llicencies d'exportació fou previst per a les fabriques que no volguessin continuar treballant.
Secan donades tota mena de
facilitats perquè continui essent
absolutament lliure ei proviiment de productes alimenticia

per a la Ruhr.
Les proclames insisteixen que
les mesures dels Governs francés i belga no van de cap manera contra la classe obrera, sind
contra el Govern del Reich i contra els propielaris de la gran indústria, els quals es neguen a
col.laborar en la mesura dels
mitjans de que disposen a l'obra
de les reparacions.-Havas.
TEMPTATIVA DE DESCARRILAMENT -:- L'ACTITUD DELS
FUNCIONARIS
• Dusseldorf, j6.-A Oster Pere sala
registrat una temptativa de descarrilan-lene Els funcionaris alemanys tenen
actualment com a táctica la de no deixar-se veure i substitut-se per altres
de menor categoría. A Recklinghausen
s'ha constituit un omite municipal
d'obrers, que declara que els francesos
no podran res en contra d'ella.-Radio.

VOS, NACIONALISTA
JA SOU SUBSCRIT A
J.A1
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L'epíleg del procés

litic i diplomàtic

Pares, 16. - Escriu "Le Cri
de Paris": "Si M. Judet es decideix a tornar es evidenteeent perqué ha d 3 fer revellacions. El
seu advocat ha afirrnat que
aquest preces serà un dees Diles
interessants d'aquests temps.
Judet es proposa demostrar
que si li vollen retreure les seves
relacions, molt inocents - segens ell - amb els alemanys, es
molt mes culpable M. Dutasta,
ambaixador de Frailes a Suessa.
Aquest, que com se sap, está unit
per linos d'afecte a E. Ciernenceau, dirigí amb habilitat durant
la guerra no solament eis assump
tes de França a Berna, sitió també, segons Judet, els afers de ea
"Berna Milk", societat sufssa que
suministrava Ilet a Alemanya durant la guerra. Aquesta soceatat
realitzà grans beneficis i segons
Judet, cobraren dividends no solament E. Dutasta sine tambe
E. Clemenceau i la seva
El processat afirmà que un celebre autor i el director d'un teatre, ja mort, beneficiaren lambe
d'aqusts negocis. També poteser
que parli de les partides de bridge en que les trobaven diplomàtics de les nacions enemigues.
Anees semi. /es acusacions de
les que Judet pretén tenir proves. Es compren la inquietud de
E. Tardieu, el qual acuse al Govern d3 servir-se de l'afer Judet
com d'una arma contra els partidaria del Tigre.-Radio.
ELS PARTIDARIS I ELS CONTRARIS DE LA VAGA DE MINAIRES

1

Les gestions de M. Le Trocquer a Londres
han fracassat

Parts, untanee ha Ilaneat per
a ame divendres, una ordre de vaga general deis minaires. Aquesta ordre, que
emana del Comitè Fderal Comunista taltari, din que el silenel del Comité d'Hullers demostra la voluntat dels patrons
de no fer cap concessió als minaires.
El Comité Comunista Reformista es
contrari a la vaga general i allí ho
manifestat ja en una proclama dirigida
als minaires del Nord 1 del Pas de Cabes, eonvocantdoe a una reunió, que se
celebrará demä a Douai.-Radio.
LA VAGA DE MINAIRES HA ESTAT PARCIAL
Parle, 16.-Telegrafien d'Aniehe i Nimes que la vaga de mimares era efectiva
aquest mate encara que parcial.-Havas.

LOTERIA NACIONAL FRANCESA
Paree 16.-El diputat per l'Alt Marne
31. Dessein baria proposat rerentmcnt
crear una loteria nacional per equilibrar
e/ Pres s u post i aquesta iniciati‘a fou rebaljada pel nauistre i la Camissie
Finances. Atta M. Dessein ha modifieat
la seca proposició primitiva, dient presentar-la coi' a contraprojecte guau es
diseuteixin a la Cumbre els projectes
Comissió per assegurar l'equilibri del
iressupoet de 1923.-Radio.

PEL RESTABLIMENT DE L'HORARI D'ISTIU
Parts, 16.-El diputat 31. Gast, del
districte del Seine et Oise, acaba de prendre la iniciativa dun projecte sotscrit
per gran nombre dels seus col.legues, eneaminat al restabliment de l'horari dieEL BANC DE FRANCA NO HA
MODIFICAT EL TIPUS DE DESCOMPTE
Paris, 10.-Es desmenteix la noticia
que donà un periedie relativa a l'elevació
en mig per mut del tipusde descompte del
Bane 4 França. Aquest no ha estar modificat.-Radio.

ROBATORI
Marsella, 16.-A l'arribada del tren
d'Aubagne, tres individus robaren un rae
de correspondencia. Un emplear del tren
es Ilaneä en persecuei6 dels lladregots, perú aqusts el [erren greument dun tret
de revólver i fugiren en automebil.-Radio.
LA POBLACIO DE TXECOSLO-

VAQUIA

Praga, 16.-Segons la darrera estadística oficial, la població total de la ltepeldiea es de 13.611,349 habitante; d'ells
8.760,000 txecoeslovaes, 3123,448 alemanys; 747,096 =elan, 461,466 russos
de la Reseia sub-carpätica, 180,535 jueus
I 75,852 polonesos.-11a..ms.

PROCES CONTRA BOLXEVISTES
Varsúvia, 16.-El tribunal ha dictar
veredicto en el procés contra lea boleevistes.
Entre 74 acusados, 44 han estat condesanudes a penes que varien entre dos i
deu anys de treintas foreras, una ultra
acusada ha estat condemnada a un any
de pres6 eel.lular i els filtres 29 han estat absolts.-Davas.
LA VOLTA AL MON EN

AEROPLA
Buenos Airee, 16.-Sota els auspicis
de la Soeietalt d'Aeronàutica de l'Argenami el eapitä Zanni, de l'aviació
argentina, emprendes un viatge sexi de
troica al mete Sortirä de Rema, entibar
l'itinerari Tokio, Masita, Atläntie, Irlanda. L'Atlàntic penan etraveeee$0 en un
,
sol vol.-Radios

Berlín, 16.-EI flaue de l'Impen prossegueix desenrotllant l'actuaeld que va
emprendre aquests dies passaee per austenir l cotitzaeió del mare -ilusas.

ELS INDUSTRIALS ALEMANYS
DESENCORATJATS
París, 16. - El corre,sponsal
del "Petit Journal" a Dusseldorf,
comunica que segores informes
dignes de credit, els grans indastrials alemanys es troben actualment molt desencoratjats tiemolt
pessimistes.
Ea director general da les em,
preses Stinnes, convocä ahir els
representants de la Premsa alemanya dEssen, exposant -tlos
situació en termes bastant pessimistes.
• -7,-•
No podrem suportar - digné
-per molt de temps el bloqueig,
i la Premsa ha de fer compren-dre que si continuem -la Huila
valent-nos dels mateixos mitjans
baurem de sucumbir.
Es precís portar a cap sacrificis i actes d'heroisme, que portin
aparellada la intervenció del mem
civilitzat i provoquin Paixecament del bloqueig.
Es precís forçar -Ios ea ma i
obligar-los a -abandonar la seva
actitud massa platónica..
L'esmentat corresponsal da
observar que es impossible deixar de veur3 en aquesta dectlaració una deliberada crida a la violencia, a leensems que una confessió de la pròpia debilitat.
El mateix corresponsal fa notar que la puja en la cotització
del maro observada durant els
últims dies s'ha traduit en un
ancariment de la vida, fins el
punt que els obrers minaires han
demanat un augment del vuitanta per cent en d'impon dels jornals que percebeixen, »rimes
q ue, segons diuen, són insufle
ciants per a les atencions mes
elementals de l'existència, en
vista del preu a que han erribat
els adietes de primera irdcebt-••
tat.
Els comerciants no sole noitenen cap confiança en la puja! del
marc, sind qua de mes a mes declaren que aquesta puja es un
fet purament provisional i passatger, que no evi 1 arlo la catüstrofe.-Ilavas.
SI ALEMANYA DOBLA EL MARC
PROVA QUE TE GRAPAS RECURSUS EN RESERVA
Parta, 1 0. - "Le Temps", comentant la venda de monedes ese
trangeres feta pol Reichsbank,
comprova que ol Govern del Reich
en aconseguir que es doLeli quasi
el valor.del marc en un curt espai de temps, ha demostrat que
Alemanya posseeix grans recursos en reserva i que la insolvencia que es vol fer valer es fingida.
Demostra que la eapaceat
pagament a Alemanlya no pot
ésser estudiada en l'actualitat
pels pierits internacionals, però,
que l'ocupació de lía Ruhr es ¡justifica plenament per la puja' del
marc.-Havas.
ELS RECURSOS DEL SANO DE
L'IMPERI I DEL REICH SON
MOLT MAJORS DELS QUE ¡ES
SUPOSEINI

Londres, 16. - Ocupant-se de
les cotitzacions elevadas del marc
en aqueses dies, els corresponsals a Berlín del "Timas" i del
"Daily Chronicle" diuen que &egens impressions recoltitees en
cercles ben informats, da recursos del Banc de l'Imperi i del
Raich eón mollt majors del que se
Ii suposaven.
La plata que circula actualment en el mercat, es en la seva
principal part la percebuda en
concepto de reparacions i el
Reich es trobaria disposat a vendr3 sumes considerables de les
seves reserves.-Havas.
ELS FINANCIERS CONTRA L'OPERACIO PER A AIXECAR EL
MARC EL DIRECTOR DE LA
REICHSBANK AMENAÇA
TIR
Dusseldorf, 16.-L'operació financiera intentada aquests dics pel canceller
Cono, sostinguda per grana industrials
i que ha consistit en llençar al mcrcat
una considerable quantitat de divises
estrangeres per a aixecar el marc, no

ha satisfet a tothom.
Diferents elements financiera comencen a donar-se compte que el Govern
segueix una mala política en la qüeslió del cansi.
Adhuc el doctor Von Havenstein, director del Banc de l'Imperi des de r 9 17
l'autoritat del qual en aquestes tnateefes es d'un pes innegable, ha declarat
que si aquestes pràctiques continuaven
estava disposat a presentar la dimissió.
A aix6 cal afegir-hi la decepción de
gran nombre d'especuladora que jugasen
a la balsa I que es rema caesi be. arruina%

La Rote Fahne, comentant la política
financiera del Govern, seo en aquesta
un gegantí Pananiä.-Radio.
L'EX-CANCELLER MULLER TEM
UNA CRIS' ECONOMICA MOLT
GREU PER A ALEMANYA
Berlín, 16.-L'ex-canceller scnyor Muller fa a la Gaseta de les Vuit de la Nit
una exposició molt pessimista respecte
de la situació económica del país, fent
constar que Alemanya es coba sota la
dependencia económica de la regió de
la Ruhr, i termina dient que s'ha de
temer una crisi d'extrema gravetat.-Havas.
LES GESTIONS DE M. LE TROCQUER I EL. GENERAL PAYOT
PROP DEI. GOVERN BRITAN1C
Londres, 16. - Avui continuaran les
gestions del ministre francés d'Obres públiques, M. Le Trocquer, i el general
Payot, prop del Gavera britänic per tal
que permeti el pos de trens de calló
a traves de la zona anglesa d'ocupada,
a Rhenänia.
El Govern britänic no na prez emana cap decisió, per dependre aquesta de
certs factors exteriors.
Malgrat alzó, es creu que podran ferse algunes concessions a Franca, mentrc quedi ben entes que Anglaterra no
pot apartar-se del seu aillament i de la
seva no associació a la política francesa.
-Radio.
Londres, 16.-En alguno m'eles politics anglesos s'indicava anit que Iúnic funja lógic d'accedir a la petició
francesa sobre els ferrocarrils de Colónia consistiria en la retirada dels destacaments britànics.
La reserva absoluta en qué es tanquen els personatges de tots dos grups
permet indicar que s'hagi tractat d'aquesta eventualitat en les discussions dahi n
Els representants francesas hateen de
presentar avui prnposicions definitivta.
Radio.
LES OBJECCIONS FORNIULADES
PEL GOVEXN BRITANIC A M.
LE TROCQUER
Londres, z6.-Ileu's aquí les ohjeccions que oposa el Govern ltritanic a la
petició formulada per Si. Le Troccutcr
respecte de la utilització de les Principals línies farrees que surten de Celenia.
El Govern briteniq alaege per una
part que no disposa de personal téenic suficient per a la custddia daquestes línies i evitar el sabotatge que podrien cometre els ferroviaria alemanys.
Considera per una pare que no podria
sense faltar a la neutralitat permetre
que destacaments francesos anéssin a ter
guardia a la zona anglesa.-Radia.
EL GOVERN ANGLES AOCEDEIX
EN PART A LA PETICIO DE
FRANCA
Londres, /6.-L'Agència Ha yas confirma que el Govern ha accedit a la petició de França referent a la circulada
dels trens de carbó per la !filia Gravenboitry i Duren.
Respecte a la utilització de les línies
principals que travessen Coldmia, el Gavera anglès fa al senyor Le Troequcr
una contra-proposició que satisfà parcialment la peticia francesa i dóna satisfacció als principals punts d'aquesta.Hayas.

M. LE TROCQUER SE'N VA CAP
A PARIS

Londres, ió.-Aquest metí el senyor
Le Trocquer va reprendre les conferencies amb els ministres anglesos, iniciades aldr.
La conferencia d'aquest m g ha durar
des de guarra de dotze fins a la una i
ha terminar sense que es podes arribar
a un acord.
El scnyor Le Troquer ha scrtit aquesta tarda cap a París per tal de donar
compre al Govern francés de les contr-proposicions britàniques.-Radio.

DECLARACIONS DE LORD ROBERT CECIL
Berlín, 10. -Lord Robert Ceta, parlant a Ginebra amb un redactor de la
Gaceta do liosa, deelarä que, en deanie
sera, la «¡anee de les reparaeions, la
dels (Imites interaliats i la del desarmamear erran estretament lligades, i que no
serà possible, per tant, resoldre'n cap satisfactóriament, ai no ea resolcu en canjunt les Inca-Hacas.
LA C. DE R. -:- LA SUSPENSIO
DE LES RESTITUCIONS
Paris, 16 (oficial).-La Comissió de
Iteparaciout, ha prez nota shrdIshrdlu
Reparado/u bei pres acta de la nota del
tea M del passat mes de gente% reuniese
per la Comissió alemanya de Restitueions,
suspenent les expedicions de màquines I
material ferroviari a restituir a Franca
i Bélgica, i fent constar per tres vots i
una abstene16-la d'Anglaterra-la manea do compliment d'Alemanya.
També ha decretat per tres vota els
procediments relatius a les comandes de
subministre de nitregen que Alemanya
'tunea d'efectuar en el transeurs dele
anys 1923 1 1924.
Per tatim ea va dirigir per egocrit ab
°oyeras que hqa de rebele eprbd, porqué

nats

tat a Litubia

París, 16. - La Conferencia
d'Ambaixadors s'ha reunit avui
per a estudiar la qüestió de Memel i prendre resolucions sobre
la mateixa.

La Conferencia s'ha ocupat
d'aquesta qüestió en virtut de la
comanda que li fou conferida
pels aliats, deeidint avui conferir la sobirania de Memel a Lituänia, per coneedir a l'esmentada regid l'autonomia. Els drets
comereials i de transports seran
ele mateixos per Polònia i Lituänia. - Radio.
ELS IRREGULARS LITUANS
TORNEN A OCUPAR MEMEL
Londres, 16. - Comuniquen
de Memel a l'Agencia. Reuter que
s'han registrat de nou greus avalots en la dita ciutat. Hi han entrat nombroses bandes armades,

Toronto, 16. - Tres mil SG4
tars de Montreal es neguen a pe,
gar l'impost municipal de 10 (16.
lars anuals. Se'ls ha condemnatt
la multa de dos dólars i en zas
que es neguin a pagar encan
l'impost de solteria, seran erg,
presonats. - Radio.
Rovmo, 16. - Com a resultal
de l'acord entre els insurgents
la comissió extraordinäria,*
primers han començat la retirat
de Ilurs forces. El ministeri
litt ha quedat definitivatnett
consVituit. - Hayas.
Merad, 16. - El Gabinet
monaikis ha trames els p oden q
ministeri Goelins. - Radio,
COL. LISIONS

ENTRE LITUANSI

aconseguint ocupar-la completement.
Es creu que el govern littiä no
es del tot estrany a aquestes maniobres.
Es probable que, davant aquest
estat de coses, es porti aquest
assumpte a la Conferencia d'Ambaixadors, per a modificar el projezte actual, segons el qual queda a la cura de Lituhnia l'administrad(*) de Mernel. - Hayas.

POLONESOS
't'Una, 16. -Els poloneses flag
ocupat la majoria de les refgad
del sud i del centre de la onaatrti
buida a Polònia.
S'han produit algunes colla
sions en diferents punts entre lli
tuans i poloneses, retirant-se ei
primera i abandonant nombro,
sos ferits.
També han resultat ferits 11
polonesos. - Hayas.

dosis a conduce, d'aeserd amb el tractat
(le Versalles, Ilurs peticions.-11avas.

manys tenen assegurat el pets

LES CAMPANTES NACIONALISTES I L'ACTITUD DELS TRE-

BALLADORS
Dusseidore -Les associacions nacionalistes segueixen coaccionant, sense
reparar en mitjans, la població, perquè
aquesta oposi a les autoritats d'empaca)
la mejor resistencia possible, i arribin
fina a exereir violentes represälies per
aeonseguir liar propeisit
Els comereiants i empleats del cumere
es mosteen gairebé tots desitjesos d'algun
modus vivendi, per poder seguir fent negods, poix opinen que si acaten les erdios de les dites associacions es venteen
obligats a tunear Hure letales i umgattenla

Respecte al sontir Inti g n de la gran
musa tic ferroviario sobre si ele Convé
O no seguir en vaga, no seria inca arenturat suposar que s'inclinen per no seguir-la, can els sinditets estan fixant en
nombrosos Hoes grano cartells excitan a
Hure afiliats a la continnacie eu lii seta
actea] actitud.
També procuren runb gran r.ol, les esmentades associacions, impedir que els pobres i els necessitats acutleixia a retoPar les sopes que reparteixen les trepes
d'ocupad& perú frs,-essen, itot dir-se, per
complet aura temtatives, pula el nombre
deis que van a recollir-les, dues regados
al dia, es cada regada Inés gran.-ilaras.
LA SITUACIO A ESSEN -:- ELS
FUNCIONARIS MUNICIPALS ES
DECLAREN EN VAGA DE PROTESTA

Essen, 16.-Els funcionaris i
empleats municipals s'han declarat en vaga de protesta contra
les mesures preses per les autoritats franceses per contestar el
boicotatge dels hotels. L'Alcaldia
ha estat ocupada per una companyia d'infanteria i les autori-,
tats franceses lían fet ocupar la
central eléctrica com a mesura
de precaució. A un soterrani del
Banc de l'Imperi ha estat trobat
el transformador que alimentava d'electricitat l'hotel Kaiserhof. La Ilum ha quedat restablerta donara només una volta al
commutador.-Radio.
UN 100 PER 100 D'AUGMENT

ALS TRANIVIARIS
Duisburg, 16.-Ha quedat ter.
minada avui la vaga de trame
viaris per haver-se accedit a
l'augment de 100 per 100 en els
salaris.-Radio.
EL MOVIMENT FERROVIARI

Dusseldort, 16. - Avui han
sortit dos trens cap a Bélgica i
cinc cap a Frenen. Al territori
de la Ruhr han entrat 44 trens.
-Havas.
LA TIVANTOR ALS TERIVTORIS

OCUPATS S'ACCENTUA
Dusseldorf, 16.-La situació
es cada vegada mes tivant als
paisos ocupaas, continuant les
detencions, expulsions, sabotee-.
ges i vagues.-Radio.
Dusseldorf, 16. -La situació
a Essen continua essent molt tivant. Durant tota la nit, i en preo
visió de gratis esdeveniments,
patrulles franceses previstes
(l'ametralladores han recorregut
els carrers de la ciutat.-Radio.
ELS FUNCIONARIS DISPOSATS
A CONTINUAR LA RESISTENCIA, MES NO AIXI ELS OBRERS

Londres, 16.-El corresponsal
del "Daily News" a Bochum tea
legrgfia que els funeionisriä

vindre pel retire del Reich, celda
disposats a continuar la resip
teincia. però que la massa obre,
ea desitjosa de treballar anhela
veure mantinguda l'actividad t.
la regid de la Ruhr. - Havas.
ELS FRANCESOS OCUPEN
QUARTER DE POLICIA DE DUS,
111ELDORF
Dusseldorf, 16. - A consigan-,
cia dels disturbis ocorreguts
ahir, l'Alt Comandament trans
éS ha donat ordre d'apoderar - st
del quarter de policia.
Aquest matt s'ha reselzal
l'ocupació.
Sis agents de policia que !hez
nogal a saludar els oficials trae
cesos han estat detinguts.-la
dio.
DETENCIO DELS ADJUNTA 0EL
BURGMAESTRE D'ItERNE
Dusseldorf, 16. - Han esta/
detinguts el primer i el sepa
adjunts del burgmaestre (DI*
ne, per haver-se negat a del
les ordres dictados per les ateo+
dilas d'ocupació.-Havas.
DETENCIO DEL DIRECTOR Id
LA FABRICA D'ELECTRICallt
D'ESSEN
Essen, 16. - Anit, i a eemet
qüencia de la negativa del de
rector de la Fábrica d'Eleetree
tat a obeer les ordres de les aula4
relees d'ocupació, fou detingul
l'esmentat director i es va llost
la ileurninacid a l'Ajuntamees
-Hayas.
Dusseldorf, 16. -El directere
la fábrica d'electricitat ha ceo'
paregut avui davant el tribual
militar francès.-Radio.
UNA NOTICIA INEXACTA I
Dusscldorf, 16.-La informadse
cada ahir al matí per l'Agenc ia Wijt
donant cumple d'haya. °correo Inri
accident ferroviari entre les esnciO
d'Essen i de Dusseldorf, és total
inexacta-Havas.
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D'ESPANYA
La politica madrilenya

S ; ha nomenat IA1t Co -

missari i el ministre de

Marina
r El cap del °oy era ha manifes-

tat aquesta tarda als periodistes
que, en despatxar avui amb el
rica ha posat a la signatura els
Decrete nomenant Alt Comissari
del Marroc el senyor Silvela (don
L ees), i ministre de Marina, en
la vacant deixada pel senyor Silvela, el vice-almirall don Joan
Bautis ta Aznar, comandant general de l'empiedra.
Se li ha telefrafiat a Cartagena. esperant-se que demà o
paaeat dama arribi el cenen.) Aznar per jurar el Arree i prendrt
peseessió.
TOT SEN VA EN CONFEREN-

CIES

Deeprés de facilitar als porto'distes la noticia del nomenament
del nou ministre de Marina, ha
manifestat que demà, a dos
quarts de sis de la tarda, se ceIebrarä Consell de minictres a la
Presidencia.
Ha alega que ha parInt per
telèfon amb el comte de Romanones, el qual ja no te febre.
Un periodista ha preguntat al
president sobre un solt misteriós
que alguns diaris publiquen, ai_
Jurent a algunes dificultats dins
del Govern, en relació amb el
problema del Marro°.
El president ha contestat:
—No hi ha res d'això. Dilluns
'celebraré una altea conferercia
amb els ministres de la Guerra,
Estat, Marina i Alt Comissare
per posar-nos d'acord.
Suposo que dijous mariarä
Marroc el senyor Silvela.
L'ALBA I EN ROIG I !SUMADA
Ha celebrat una detinguda
conferencia amb el ministre
d s eetat el senyor Roig i Bergadä.

it

PUSLICITAT

FER EN C 1 'E
4

Sembla que el ministre de la
Guerra no veu correspondencia
en la unja de conducta que segada amb el seu company d'Estat, en quar t es refereix a l'eatusaba del departament que regeil, en els problemes del Marroc. Tota la seva actuació es coneguda de l'Alba, al qual informa amb tota regularitat i rapidese.
No passa el mateix amb l'Alba, i aquesta manca de comunicació l'estima l'Alcalà Zamora
contraproduent per a la mejor
inteLligencia, entre ambdós deparlamentes, i el que es pitjor,
per a l'interès piebfle, que requereix, a jui del ministre de
!a Guerra, una comunicació mutual i constant per al millor resultat de ruede, al Marroc, puix
cense aquest coneixement no hi
ha acord.
Una operació militar, encara
que es redueixi al cästic d'una
cabila, pot ajudar o destorbar
l'acció política, i per apreciar-ho
és elemental per a un ministre
de la Guerra estar al corrent de
la política que es desenrotlla.
La qüestió, eom s'apunta, ha
estat plantejada, cona dèiem al
comen d'aquestes líales. Es,
dones, coneguda pel president la
situació que s'ha creat.
El cap del Govern parla amb
el ministre d'Estat, i l'Alba manifestà que no havent existit al
Marroc Alt Comissari, ni, per
tant, línia de conducta a seguir,
no llague ocasió de donar ordres o instrucción que degues
conèixer el ministre de la Guerrra. En el successiu, i portant-se
a la pràctica pel Govern un pla
determinat, serà ovuló que
l'Alcalà cooperi des del seu departament a la implantació del
protectorat civil. Ara manca saber si l'Alcalà Zamora està con.
vençut, com diu algun periòdic
de la nit.

El

plet de Catalunya

d'En
(Sancho Qu'iano, sobre
c LA PUBLICITAT i
un article d'En Bergamin sobre la qüestió
catalana

Uns comentaris

En Sancho Quijano contesta avui a
LA PUBLICITAT, en El Sol, i diu que
l'aspiració del catalanisme a refer l'anima catalana és constructiva i fecunda; per6, així que es manifesta contra
Espanya, és estéril i destructiva, perqué Catalunya és Espanya i alear Catalunya contra Eepanya és alear-la con.
Ira ella mateixa.
Está be que a Espanya el catalä salirmi cátala, pecó que s'afirmi catall davant l'estrangcr Ii amuela un insult al
unte come i al propi interés moral i
material de Catalunya.
LA PUBLICITAT allegará que amb
aix6 no faja mes que reduje el nacionalisme al regionalisme, i Ii contestaré
que aquesta distinció em sembla la mes
irritant puerilitat.
El fet els que Catalunya da Espa-

nya.

PREMSA ASSOCIADA

: CORRESPONSALS :

S

que a Catalunya quedarien isolats i reduits els partidaris d'un separatisme tan
absurd com criminal i suicida.
Llavors, amb moka més autoritat, podrien perseguir-se i castigar-se tots
actes de propaganda i de fet, que a tal
teparatinne poguessin concluir, privant
tot el quo avui sembla impossible d'evi - '
lar quan es desenrotlla i produeix a ciencia i paciencia dels representants del Poder públic.
Per sort, aquesta llavor separatiste no
te pires arnels a tot Cataluaya. El
suposar-ho es un p edó que per convenincia proclamen els partidaris del nacionalisma estallo.
El mal a penes és conegut a Cataluna. Ilevat de Barcelona. Sols en aquesta ciutat té importància el moviment; i
àdhuc tampoc pot considerar-se que representí l'opinió separatista, sitió l'cxpressió d'una minoria petita de la població de la capital.
Es cert que aquesta rninoria
i activa produeix tant renou que sem-

bla de mes considerable ter a; i cert
ea també que existeix en ella una part
molt considerable d'intel.lectua l s d'indubtable valor, l'exemple dels guate serveixen de mea; per& una segada establert
sortosament i formalment pel Po.ler pebuc el lime legal, dintre del qual únicarnent pegues tolerar-se el desenrotlla
de principis no contraria a les Beis,-ment
qualsevol extralimitació seria ficilment
-eprimida.

nie, i aquest ef que Os arrelet es el d'e>
:ser dIputet. Le seea aficie al l'arlament
es desmesurada.
Afegeix que es dificil l'actual situada
de la Ilieenda pública, contribuint a aix6
lentes d'atenciens de personal, 1 per elle,
s'impoge sigui un fet, en totes en les escal es, la reduceill de funcionario i no una
lamentable fircie.
L'amortització cal fer-la sesee que resulti pertorbarie per al ben regim de l'ad.
ruin istraeice
S'Imposa fer una reorganexacie de serveis, com a base per a una ju gta amortitnacida Cal fer una poda als pre•supostos,
cerque acabi la politice, de rnalveraament,
polis cal donar al contrihuent la impreesie que el sen (linee va destinat a allá per
al grial es reeapta.
Ara mateix, amb ele subalterno de l'ele
ea, cederé una repetició del que suceel
AMI els funcionaria
Per a aquest dictar-se la llei de 1918
amb l'honrada creenea que amb aquest
asiere efectiu del pala, arab ia reorganiteació de plantilles i l'aeolaament immediata del personal als eervehe restaria
aleshores reeelt equest problema per a
molt de temes, pene no ha estat auf.
Teeefore eceneenic de l'Estat, com mes
111 roes gros es fa.
Lee arnortitzaciong o no es porten a
cap en la terma prevista, es neutralitaen
anoto cace, mitjançant la remen) de nono
deetins, moltes remetes perfectament
tes piense altea finalitat que complaure
peticiono de diversa mena.
Diques, si en ill3tICIA s'areeden a nna
redel& comeneen a brollar drets semblante i el problema que es creta resolt,
es complico i adquireix prnporelens geplatines, tomare a costa dels prresupos.
tos de l'Estat 1 del entribuent de bona
fe.
En aquel' a geomete dele subalterno es
denn el ras one, diteada mas disposició
en justa eerrependencia per a tan humil
eaterta desea ara per tot erren enarenen, no ja ele ordenaneee, mocos i per
free, gene innombrables destina que exigefran que els arribi aquella minara. Hl
ha »pataleos, portera, eserivents, ordenanres. eapellans portera..
No n'hi ha prou amb recluir lee dosnefM, per sanejar l hi genda ; s'han de reforeer ele ingreseee;1 per a alee Ss neceeearl reformar els sistemes re-raptan:e
ri ce mirant a l'experiencia i al que pasea
a l'estranger.
No ene pedem gneixar de la mema de
la v.-captarle, pere els ingreseoe Whavien
ealeulat un xic a la lleugera, com si tot
el pla de reformes del senyor Combe !meloso estat en -vigor.
En cedulee na s'obtindre el calculat,
ni ‘m utilitats, merme aquest impost eete
en els seus cemenearnente: el duda', ofcreís una balsa considerable, porqué no
tronstituenen tantes societats roen en
l'epoca immediata a eartnistiei i el P d
-hlies'artdopnéeia.
Creu que s'ean de donar faellitats rol
contribuent per al pagament
Es partideri de donar preferencia al
ceedit pollitic. pele ee aviat per parlar
de l'emprèstit de consolidació, perque dependre del phi general de reformes i de
resumetencies politiquee i monetäries
ls? epiaí
<i

Reconegut aquest fet, que el catalanisme sigui nacionalista o regionalista,
La qüestió del Marroc
que Catalunya sigui nació o regió, és
discussió tan inútil com que el catala sigui dialecte o idioma: jocs per a caLA SET M AIVA QUE VE MARXAsinos de "provincia".
RA L'ALT COMISSARI
Veritat que el catalanisme es distinEl nou Alt Comissari al Margeix mes com a moviment contra Esroe, senyor Silvela, es proposa
panya que com a moviment pro-Cam- marear dimecres o dijous de la
lunya.
setmana entrant, per pussessioEs la trägica destinació de la mea;
l'antagonisme, la dispersió, l'apel.lament nar-se del seu cärrec.
EL GENERAL NAVARRO A
a l'estranger.
MADRID
LA PUBLICITAT és una versió de
l'A B C; forero tetes per a entendries o
S'assegura que el
o
—
per a Iluitar en guerra civil.
general Navarro surtirá cap a
El que es veritablement europeu, oh,
Madrid directament demà, Ose
PUBLICITAT !, que estas assabentada
sabte.
dels último esdeveniments moderno, el
CAUSA AL SUPREM
que és veritablement europeu és l'actitud
LA NOTA DEL DIA
Per disentiment de l'auditor
del
senyor
Cambe,
i
la
del
vostre
humil
La nota politida l'ha constituit l'inde 3a . Comandencia General de
servidor, i no la d'aquests col.laboracident entre l'Alba i l'Alcalä Zamora,
Melilla amb la sentencia abeoludors
que
a
les
vostres
columnes
ofereiper les diferencies, rigorosament exactirria dictada pel Consell de Guer
xen, a tall de Mussolini, una política extes, que ahir al.ludirem.
tra-catalanista molt noca i recent sur- ra que jutjà la causa instruida
de
referéncies
equivocaEl. QUEDILIEN ELS NUNISTRES
Prescindán
tida de fabrica a qui es vulgui domar contra al tinent coronel d'infanCoa cornissió de leassemblea des dels diario i dcgudament autorit- el gust de pagar-la per ajudar als que feria, En Ros, pel suposat deliczats,
podem
afirmar
que
l'incident
loa
te de negligencia, ha arribat
de veterinaris ha visitat En Gasvan contra "nostre enemic".
aquesta al Cunsell uprens de
. set ilenanteli les conclusions en arribat acui als tràmits següents
Invita a Catalunya a inar-se en qué
L'Alba tan aviat va tenir coneixeGue.rra 1 Marina, on ea veurà
consisteix el triomf d'aqueixos 25 naq uae. s'inclogués a ment de la qüestió plantejada per l'Al- cionalLmea que LA PUBLICITAT al- avuiat,
as aassree n ibie
E
de : nar
la Junta provincial de Subsis- cala davant el president del Consell, ludeix, i després pregunti's si no hi ha
EI MUTISME 1 LA MODESTIA
bieldes a un veterinari que die- dirigí una !larga ¡letra al ministre de en el seu pensament i en la seca actiD'EN f..',ILVELA
larnini sobre l'estat de les caras la Guerra, Iletra que aquest últim va tud un element negatiu i'destructor. ProAl surtir del seu despatx del
rebre a les dotze del migdia.
aPr e s productos que es posen a
curi Catalunya imaginar el seu dzati, tninisteri de Marina En Linfa. Sila venda.
Li diu en la mateixa, que li sorprèn quan, trencada, mes del que ja ho está, vela, fou praguntat pels periodis— Aquest mati han de.spatiat rnolt resdecingut, perquè en realitat res la unitat ibérica, quedi la península bal- tes i incitat a fer deciaracions
Lb el Rei el presider.t del Con- tenia que comunicar-li dels assumptes canitzada, obligada a baixar tres capo
sobre la política que pensava selee els ministres de Finances i del seu departament, tota segada que davant de veus autor:tal-les de fora; es- guir al Marren'.
del Treball.
són de pur tràmit i referente solament cruti el seu cor, i potser descobria alesS'ha negaL er: a a eolut a fer deEl de Foment no ha anat al a personal, obres públiques, trasllat de botes en la seva actitud carecters
claracions, dient que té (A propòpatx per no tenir cap decret crédito, etc., i afegeix que no pocEa re- deserció.
sit de restar mut melares estileir sancionar.
me:e-fi els telegrames i documents a UN ARTICLE D'EN EERGAMIN
gui a Madrid.
' — El compte de Romanones que aliad:a en el seu greuje, perquè
Aeeegurä que reconeix estar
Manila fent Ilit a conseqüència en realitat, no els baria rebut, limitant- RECCNEIX L'EXISTENCIA DEL
maneat
de condicions per ocupar
don fina constipat gripal.
se a conversar personalment amb cl ocSEPARATISPAE
tan alt eärrec, i per ço es conhan
aconsellat
Els metges li
ayer López Ferrer, quan aquest torna
sidera obiligat a no avenear res
Les-ministre senyor Bergantín pubhbou repós per haver-se-li re- a Madrid, després de deixar la secredel que es preposa fer, i un cop
ca en El Imparcial un altre article caeeredult la supuració a una ore- taria de l'Alta Comissaria.
al Marroc, poeant tota la seva
minant el problema catalá, i diu que en
lla.
En la dita lletra l'Alba es condol
bona voluntat i rol seu boa desig,
De persistir l'actual situació que la rectal-nació no s'hagi plantejat ningú pot titilar de mal espanyol al que procurará cumplir arnb el seu
del maleta el Consell anunciat personalment i demana que deposi la desitgi una poderosa i forte vida mu- deure, i una vegada orientat ja
autónoma, ni cl que, rendim-se
Per a demä sajornar ä fins al di- seva actitud per a no donar satisfac- nicipal
fach totes les de-elaracions que
a un fet históric i a una realitat prellur s.
que
desitgen
rirament
el
planció als
sent, reconegui i admeti modalitats re- estimi oportunos.
— El ministre de la Guerra tejament de la crisi.
gionais en la nostra literatura, en el
ha negat en absolut l'autenticiiEL "GIULIO DESEARE"
L'Alcalä contesta de seguida la lletra
dret, i fins en els nostres ense
tat del telegrama de Melila que de l'Alba, mantenint el sea punt de vis- nostre
L'Oficina de la Companyia General
nyaments, costums i tradicions, fäciltnent
es diu han rebut alguno diaris. ta, que és aquest:
de Navegació Italiana, a la qual perconservades, que donara segell i
—Ni el general Losada ni ninEntre els ministeris de la Guerra i característica a aquestes regions que detany el gran transatläntic de 27,000
gü m'ha enviat cap telegrama. Estat ha d'existir una absoluta cornac- terminen en elles una pereonalitat que tones "Giulio Cessare", que co dóna
alinee absolutament.
i netració en quant als assumptes del Ilun de procurar-se destruir ha d'ésso
per perdut en telegrames de Cadiz, ha
Preguntat si s'havia signat el Marroc.
manifestat que no té noticia de la sunoble ¡'ansia de conaervar-la i enf °mirnemenament del general Vives
pasada catástrofe, creient que el dit
No és una qüestió d'amor propi, ni
la. I per tot el que té de propi i carazPer a la Comandäneia general de
terístic aquesta personalitat constituida' vaixell es troba des del dia ro a Nova
un caprici: és una necessitat.
311:11a. ha contesta!, que no haCense el ministre de la Guerra que
par la voluntaria associació dels muni-a York i no havia de sortir filos denla.
posat cap decret des de fa la missió del seu carece és la de col- cipis, es fomenti am1, cl respecte i resAfegeix que hi ha un altre vaixell,
dies a la signatura del Rei, i laborador i auxiliar del ministeri d'Es- timuli amb l'ajut, perque puguin des- de carrega, italià nimbé, anomcnat "Ginencara que te preparats alguna tat ; pecó la coilaboració i l'auxili han eurodlar-se iniciatives fecundes per al lio Cessare", al qual es referirá la no&erras, cap es refereix al que d'ésser consciente perque no es peden sen perfeccionament moral i material, ticia.
no solo no s'haurà fet labor atemptatóCADIZ.—A les guatee de la tarda
donar, naturalment, si s'ignoren els prosino rebut la noticia d'haver naufraria contra la unitat nacional, sitió que
pósits del ministre d'Estat.
CISCREPANBIES MINISTERIALS
Acaba dient a l'Alba que si desitja s'haurä contribuit al tau enaltiment i vi- gat, perdent-se toralment, el gran transEL cuEL ALBA-ALCILA ZAal ministeri de la Guerra una persona gorra, ja que la manifestació nacional atläntic italià "Giulio Cessare" de la
MORA
de la sera confiança que secundi els de salons intel.lectuals, morals i mate- matrícula de Génova.
Els comentarla als Congrés i seus plans sense coneixel's, ell s'apar- riels, no és altra cosa que suma d'aquells
Manquen detallo.
en e Is periòdics en les seves in- tarä del Govern, reconeixent que en la que representen totes les personalitats inCADIZ.—Els náufrago del vapor itaf ermadons, s'ocupen preferentliä "Giulio Cessare", els gneis forero
dividuals o col.lectives que formen i incomposició d'aquest Govern pesen més
le e n( en les diferencies que ens
recollits i auxiliats pel vapor pesquer
la figura i el relleu de l'Alba, que els tegren la mateixa nació.
Recordo—diu—que encara no fa molt
espanyol "Enrique Veiga", ocupen cinc
referiem en la informació d'ahir seus, modestissims.
de
temps
nialustre
cap
del
partit
conbarqueo i un llagut-motor.
entre els ministres de la Guerra
A aquesta lletra no ha rebut contesta
servador,
el
ilustre
inoblidable
i
estimat
Estat.
la
tarda,
El vaixell topà contra unes roques
l'Alcalá i l'Alba, a les sis de
Malgrat les negatives del pre- ha anat a la Presidencia, conferenciant amic senyor Dato, del patriotisme del 'ttlavant del cap de Tzafalgar, enfonsiden!. del Consell, sembla que amb el marqués d'Alhucernas, Ilegint-li qual ningú podia dubtar abano i moit drant-se completament.
Es tracta d'un vapor de 5,000 tones,
la qüestió ha estat plantejada
segurament la ¡letra del mittistre de la menys despees de la seca mort, pensà
i autoritzadament ein va confiar l'es- de la matrícula de Génova, que proeel ministre de la Guerra, i si Guerra.
aliene no s'ha fet ha estat per
A la sortida, el ministre d'Estat ha tudi de la qüestió concreta de l'autono- cedent de Barry-Doot es dirigia a Géevitar malèvoles interpretacions conversat amb alguno íntims seus que mia de Catalunya, per emmotllar les so- nova. amb tal important carregament de
luciono a termes genérica que permetes- carb6.
l'esperaren. dient-los que creia que en
a la seva actitud. No ha volgut
Dels näufrags se n'ha fet cárrec el
que es pogués dir que amb això tot aixó Ini hacia un =lentes, una con- sin revestir un caräcter de gentralitat
hasta volgut defugir la qüestió fusió, que en era el més interessat en que facilites la seva aplicació a lesAiver- el darsol italiä. Sortiran cap a Gènova
ses
modalitats
d'altrcs
regions
espauyoamb el primer vapor.
Militar. Mes aquesta soluciona- qué s'esvaís.
les, que idéntics fino perscguissin, tenint,
da i
La casa armadora del gran transasHa repetit que guardava un afecte
Alt Comissari del
alió
que
d'especial
pecó,
en
cumple
tot
linea "Giulio Cessare" ha publicat una
Marroc en propietat, podien con- entranyable vera l'Alcalá i que, en reazid erar-se desaparegudes
les litat, res es podia dir de la política i característic en cada una d'elles es po- nota coincidint amin la facilitada per la
representació de la Cempanyia a BarComp licacions que aconeelleven
(Me segueix al Marroc, perquè fins ara gués trobar digne de respecte o estime
Amito nostres, que hi ha a Barcelona, celona, confirmant que el vapor "Garseu ajornament, i era !per solament existeixen prop6sits sense tasalgun dels quals era sembla que esta ho Cessare" que In naufragat no es
tint arribada l'oportunitat de ca efectivame nt empresa.
tan incorporat a la tendencia i aspira- el gran transatlàntic de 27, 000) tones,
A les onze del vespre el president del
cions
de la Lliga que àdhuc podria fer
, Aquesta situació la fonamen- Consell conferenciä andi l'Alcalá adonant- sospitar que en forma part, formularen ja que aquest ha arribat al port de Nova York sense cap novetat. l'er tant,
ex elusivament en la manca de
li explicadons en nom de l'Alba, anunun projecte que dilereix poc en l'essen- es tracia d'un vaixell de càrrega dels
eern unteacia• entre els ministres
ciant-li que la incomunicare:, entre tete
presentat
com
a
producfou
cial
del
que
mateixos nom, nacionalitat i matrícula.
d' Estat i de la Guerra en to t.
des departamento no seguiria.
te d'aquella comissió parlamentaria que
El plet, dones, queda en la forma eseuant es relaciona amb la polimarcava encertades dieeccions, encara
LA SITUACIO DE L'HISENDA
tic e iniciada al Marroc, i no es
pesada, perol si persistes l'Alba en la seque fos precio modificar alguna part del
ca actitud d'ineornunienció amb Guerra,
DECLARACIONS DEL MINISTRE
t! ael a, per tant, d'una qüestió
seu brin inspirat treball.
l'Alcalà tornarla a plantejar el confliete
° e Molestia personal, sind
DE FINANCES
El que cal es un projecte de hei que
amb la cera eliminarla. del Govern.
M anca d'harmonia entre un i alEl ministre de iinanees ha fet deelaconcedeixi als municipis i a les regions
Al Coneell de demä no aseletirä el non
te a d epartament, la qual cosa
raciono a un redactor d'El es/.
atorgat per
f e ( a cunseguir-se per miracle, ministre de Marina, perque no batirá ju- tot el que hagi de ser-lossigui
Diu que mal cense en desee ministre 1
llei ben
a Ilur vida autónoma i que
rat el eärree, perd. con' jno indieärem, bi
11 ° ha vent-hi papilla!
bell dale deaxial; i una vegada fet aix61 e $ segur mea» de Finánces pula el
Mena.
fluir esalt Corniaaarl, En

El pressupost de Guerra es despenen>
eionat • la trastee potencia erenemica. Es
cler que el Govern procurar atendre totes
les neceesitnts de l'exereit, pece d'aix6 a
continuar emb el sistema de creditsfäeils,
que solen servir per a coses lo/Cites. bi ha
un abim.
Ean. Marina tambe es pot reduir alguna
cos
S'ha de reformar el sistema actual de
la intervenete civil. Eis organismes interventees, tant eivila com militan i de l'Armada, han formulat les seves propostee,
i encara que la resolució correspongui,
per ara, a la Presidencia del Coneell de
ministres jo tse procurat amb els meus
melera desige, que el ministeri de l'inane-ce sigui ates duna manera especial, tenint en comete el seu peculiariss im carácter en probte-na tan Cortamente' C0111
la bona marea administrativa.
El protectorat civil al Manee deseeneestionare el pressupost de despeses, per6 no es eregui que es podrà arribar al
dsieleratura. 111 torture lotees indfgenes I
voluntaris europeus, ben dotats de tots
ele elements, i aix6 ea earDomé', secturail de fer al Marroc inversione de dele',
que pudran resultar productives De totes metieres. hi Saurio reate:ele en lee des„eses del Marroe.
No está molt entusiasmat amb l'actual
,istema de proteetie a les indeetrree. Pule
al cercar la manera d'evitar en el que
sigui poesible els avaneos, les mimes i
n ot el que significa una eärrega per a

DE CATALUNYA
VILANOVA I GELTRU
Retirada dels regidors nacionalistes de l'Ajuntament
El Carnaval -:- Encola Montes-

sorl
Teatre oatalä
Dijous a la tarta, a l'hora de resten],
ea reunt el Consistori. Lee galeries, sales
1 paseadissot esteren complerainent (empate, pel pultotic. l'interee del qual alai»
exeitat extraordinàriament, degut ale incidente esdeviugutsdurant els dios de Carnaval, dele quede ja donerem tomate en
l'anterior correspondencia.
Oberta la gessió i despees de l'ordre del
dia, l'alcalde intente explicar la seca
actitud en aquello lamentables feto, solee que, œm aleshoree, Les orees explicadone tinguesein la fortuna de convencer
a plaga.
Ele elogio que el cap deis representanta de la U. Si. N. feto de l'alealde republico va &ser eontraproduents, puix
provocaren significatiu, 1 enérgica ramera
de protesta de tot iteren.
El mayor Carlee de Cabanyes, naclonaprotestä novament dels atropella 1
de lee arbitrarietats comeses per l'alcalde
1 cota que aquest senyor en el sexi discura
no pronuncie ni una pamela que rectifiques el que va die a la combes/la que l'ene,
a visitar per protestar de la neea acteaeiee regidore nadionalietere mentre
ell 'presideixi, deixaran d'azsistir a les seaMons.
El pablle cebé aquestes manifestada,»
del senyor Cabanyes amb una sorollea
ovada.. Immediatament els regidors nadonalletes abandonaren el sale de reselong, acompanyats pel nombres peallie,
que formant manifestaeie i entonant ela
"Segadora' els toompanyä Lona el Centre
Catalá, on s'improvisà na mídete, d'afirmació nacionalista, trametent-se molts
telegrarnes a les autoritats i la Prensa
protestant deis coneeptee emesos per l'alealde de Vilanova contra l'Ajuntament
de la capital.
El Carnaval de Vilanova ha perdut la
Importenela que halla assolit en ecoques passades', no conservant mes que el
carácter de festes de beneficencia.
La cavalcada del diumenge, que té per
objecte recaptar cabals per les cases de
beneficencia, tingue, sota aquest punt de
vista, un resultat ben falaguer: es reuniren 1,834 pessetes. Na la lla g ué el diarias cap espeetaele públie a di/liarte,
comparses, que resultaren bastant animados, i per la tarda una "rua", que
foto desanimada en extrem. Els balls dits
de les dues, plens a vessar, i els de beneficencia, celebrats al veepre, no foren
tan croductine Coro fluye passat s, a causa deis lamentables ineidents ja asurentata.
El Centre Catala ha fet na bon paper:
A la eavalcada Itenéflea Si eoncorregu4
amb sis carruatges al hall org-aniteat el
di gnarte—coca a protesta de 110 poder cencerree ah ball ¡Atolle ostentant la nostra
insignia—ea recolliren per l'hospital 600
pessetes. Dimecres, a la tarda, en tornar
d'un berenar a la masia En Cabases,
s'improvisà uu ball molt animat.
— Diumeuge tingué lloc una reunid
d'elements prestigiosos de la riostra viles
sota la presidencia del diputat senyon
elaseó i Llueca:, en la qua l es feree ele
primera treballs per instaurar a Vilanoved
una escota catalana sistema Montesaari.
— Durant la preaamt Quaresma es do.
sacan al Centre C,stalä una serie de repreeentadons de teatre estala. El vinent
dinmenge es posarlo en escena l'obra d'En
Fuleh i Torres "Leude rector".

Respecte la política monetària, tinc
tumbé tul criteri definit i si el temps
Mho permet, tractaré de realitzar algunes reformes en aquell sentit. Per de
prompte, he d'atendre a qué es reduni
en el que sigui possible, la circulació
fiduciaria. A aquest principi correspont
l'aproveche de les bases per a establir
les cambres compensadores, bases per
cert molt ben preparades pel Censen
Superior Bancari i que . he tingut
satisfacció de poder ar.ceptar-les integrament i portar-les a la "Gaceta”. Ja
els vaig dir als banquers que per compensar-los donaria tutea les facilitats
que de mi depenguessin, puix que sóc
un convençut de la utilitat d'aqueixos
procediments i espero amb veritable interés l'instant que les cambres de compensació comencin d'actuar.
Respecte al Banc d'F.spanya, existeixen Mies qüestions quelcom delicades
entre el Banc i els consellers nomenats
en virtut de la ¡leí d'ordenació bancaria i entre el mateix estahliment i Itt
banca privada. Encara no mlia correspost intervenir oficialment. Espero que
aviat vinguin una i alees amb llora
respectius Meta i jo pasaré la meva millor voluntat per resoldre sellemos els
gd cientt.ats. de la justicia i de la legalitat vi-

ESPLUGA DE FRANCOLI
E1 Carnaval -:- Futbol
¡'er Carnaval es veieren molt auimats
els balls de toreo les secietats i principalment el de la Joventut Recreutiva del
Centre Industrial, on obsequittren a les
mescuree meter sentidos amb untuosos premie.
GuanYä el primer premi la senyoreta
Josefina Ballestee Bernat, que anava vestida de Catalunya, que Iluia una bella
combinació dels colore nacionals. L'aeempanyä el jove En ltirard Ferré Climear, que portava el vesiit tiple eaUU.
— La nova Junta del le O. Francolt loa decida fer cercar el camp de fotbol i ja ee eomeneen a fer els ',reparatilos, com tawhe te en poojeete la Cono.
trueció d'una caseta porque els jugadora
es m'Imite equipar alta maten.
VENDRELL
EI regidor Joveo Soló Sonet, ele la eoaleló de lee dretee, nomenat baffle ele
lteial ordre, ella poe gessionat del cerree.
Els beeamune dirigits a la Proeme local fent ele oferimeute ole coneuetnel han
estat, malgrat ate& redaetate en la ilustra
parla.
— Itom dito que en les properes der.
dona per a diputas a les Carta espanyoles presentare candidatura per opte« diatriete eceeripter Eugeni d'Ore.
El ruinereig i mis la preeentaele
tindrien res destrany si ne s'hi ateste que
5a1 presentació Na apelada per En LAcierva.

VALLS
Futbol - : - El Carnaval -:- Les
eleceions
Diumenge pa,eat jugaren de earapionat ele dos equipe tocata de futbol.
Malgrat la superioritat manifestada
durant tot el partit per part del Valla
aquest perdé p a. 1 gol de diferencia. Ya)
a dir, pera, que el refeee li /muele doa
punta.
Elä jugador' del 'S'a% Eepert'n fo
pdblie, la quist nv..a 1.0 eatat
ueredita

PUBLICITAT

ir E g
eivarnent condemnada per l'opinió RenPta.
—

Ha mort a Fonaealaes, on hsvia
ea«bit portada per tal de refer

Gaseta local

: hit, Na Teresa Mallorquf, esposa d'En
;icrep Villarroya.
ORSERVATOM METEOROLOGIC DII LA
— El- Carnaval d'enguany ale celetiRIVEDSITAT DR BASCE.LORA
Wat amb znde animada que altres aura.
•
Dia 16 de febrer de 1023.
PrIneipalment la ran que sortf dierunts
• la tarda no s'havia vist ma? en M ocaHoras d'o aaaaa eld: 7, 13, 18
ta eintat. Guanyà el primer m'ami de humit,
;1shrtlIaludlu
Termemetre
carrosses "Glorieta xineaa", del Centre
Dia ln de fabear de 1023.
de Lectura, i el segar,. "Catalunya p ialeareimetre a riego i al nivell de la
re", de la Joventut Nacionalista.
mar, 762:3; 762'4; 7622.
— ite diu arel( iasistZncia que nel
Termemetre eec, 110; 140; 12'7.
estricta es presentaran tres candidats:
Termómetro humit, 8'4; 11 0; 10'O.
un Bestia:lit per relement ofieinl, un re;
IIumitat (oentasimee de saturati6),
publica i un nacionalista. El nom d'al6
gun d'aquesta candidata (s encara una
Direcei6 delvenit, NNE.; SW.; WSW.
incógnita.
Veaxatat del vent en mates per re— Danneng,e regula Atlette Vallase fon, 6; 3; 5.
cl
Tarrago
Jugará, de campionat, ecntra
Estat del cel, quasi 'erg; nUVOIÓS:
' tmora". El Valla-na.elcmpdI"X
tapat.
portin a Tarragona lluitara contra el Ten reeaturca •IttPCM•8 • Panera
Oinanastie.
Máxima, 10.5.
Mínima, S'6.
IGUALADA
Minima arran de terna. 70.
Oecillació termométrico, TD. TempeA l'Ateneu
ratura mitja, 125.
vinent din:menee ea rd teatre de l'APrecipitació amasa. das de les 7 horas
teneu se celebraran dues audicinns
del dia anterior a itS9 7 bares del dia de
chor infantil de les Escote( i Conservala data, 00 medro:Ame.
tori, ir.terpretant-se obres d'En Morera,
Recorregut del vent en igual tamos, 1-12
Freira.% Cam elias, Apeles Mestres, La- quilómetres.
mete, Borgoña, Weekerlin i diferente canObservacions particulnrs, boira.
een& populars catalanes i estrangeres.
••••04D-0.
Aguas-tes nuelicione tonen per objeete rem111 etbals per a la preparació i orenLA
PUBLICITAT
saitzad de la demeetracid artística 1 pePREUS DE suascreipcio
; dagegica a Barcelona que hi ha projecBarcelona: !Yuca pcssetes cada
tada per a la primavera.
mes. Catalunya, Espanya i Por-tugal, 750 pessetes tres mesas;
SANTA COLONIA DE GRAMANET

Neu paridic
català

El Carnaval

lienguany eis balls de (I I-atrasen, celetrata a la Lliga Nacionaliata han cona:12fmk un exilas. Si esplèndid fou el del
diumenge proppassra rufa lis fou el del
dimarts g egeent. L'espaiosa sala-teatre
eslava (ngalanada, produint molt brin
afecte i plena fino a vessar de selecta
• concurrancia. Les tradicianals passades,
asno se solen anonnenar, constituiren la
earacterística del Carnaval. Quasi hi havien tants joyas disfrzssats com noles amb
vea-t./es simbólica i de boa gust.
Les nombroses batalles de confetti i
serpentines foren tarnbe una altea de les
netos boniques de les festes carnavalesqttee.

— Ha prodnit ferça i agradable itre
premia entre el valuar, principalment
ala soda de la Lliga Nacionalista, raparicid del ne ei ód i e I n eal La Poria (Orean
da la dita Lliga) el qual publica doctrina
eatalanista, pe-es:lea, notes lecals (politiqueen i no politiqueo), anuncia i tot quant
pot interessar ale que convisquin a tan
riallera p.-Anejó.
— 11n la vinent setnana la Lliga de
Defensa de l'Arbre Fruiter farà ptiblic
el pnitgeerau del festival projectat per al
',dia 2! del preasent i a principis de març,
el de la griadiosa fasta q ue Iindràllqc
el diumenae. dia 1S, viadlia de Sant Joitep.
— Tambe n'esta organitzant la celebrarle de la tradicional proeesa6 de Nostra Duna (lela Pelara, que se celebrará
el diumeege de Ralas a la nit.
PALMA DE MALLORCA
Les cases bsrates

NavenackS
abren :: riecrorägiques L'infant
Ferran
L'esquadra analesa
Davant l'ardu problema de la vivenda
eà projecta eonstruir barriadas de eaeee

fixant un lloguer nunb recàrrec parque en
un termini prudencial cubana passi a
propietat del lk>g,ater. Atub alce tse soluciona el mallete.
— S'aasegura que la Companyia que
fa el servei aeri Toulouse-Rabat inaugurara aviat una linia Alacant-Bareelonal'alata-AlgerDran. Ela aparells seran
mixtas, ande tres motora i taran sereei
— rha mort Na Concepció Navarro,
cepa« del capita general Leopod d'Haréea. A rento-reme/a, que ha tingut gran
aegnici, hl han aasistit totes len autor': tate 1 capa i oficial/1 de les diversen
alma
— Els funerala del marquès de la

,Torre han retal solemnes.
— Aquesta uit embarra cap a Barcelona l'infant Ferran, que surt content de
lea exeursions latea ¡ de les atencions rebadea. Ha dinat a burd del mirasen: anales "Qeen Elizabet1C, teuvidat per l'almirall.
— Aviat arribaran mea 'mistela augleses, per releaer l'and.ainnder d'Aneluterna, que deeembareara ti dia 22.
HUI
Vaga

a ne feíbrlea rtubi Industrial

Ea dilluns van declarar-se en vaga eh
obren de la importaut falxina "Ituat Industri al, S. A.". Desen que (l-manten augment de jUetlai i eme idean reeouegut
Sine: at dale. Han vimaut de 'Perrusae
algunes patena>: de guardia civil, que vi.
gilen la fabrica.
lila obrera. co actitud pa:frica, puse
gen per Inn ella, tasara ela vaguistes
de dos cents.
Ea diu que el gerent de la fabrica In
manifestat ala traballadorts que de ne anreglar-se el coutiicte diana d'aeuesia aretmana la Soeietat te acordat eltancament
de la lude:deja.
Ele y aguietes, en neta del Sindieat finja.
han passat unes tulles explicant lo aevr
actitud.

15 eis sis idern; 30 un any.
Unió Postal: 25 pessetes tres
mesos; 50 els sis; 90 un any.

Seguint inalalt l'enginyer cap de la
divisió de ferrocarril:a salvo(' Montagut, el governador conferanciä ahir
amb un altre englnyer de la dita divisió, per tal de cercar la manera perquè
els vianants i carruatges que travessen
el correr de Balines poguin tenir majar garanties dt seguretat.
L'enginyer va prometre estudiar l'assumpte i erneue dictamen el més aviat
possible.

NI O IN

cau

A i'n4 A

rdalmcrón,

blanc do Mallorca per la seca,
blancor i duresa.
Societat de Ciencias Naturals de
Barcelona "Club Muntanyenc", sortirà
dama, diumenge, d'excursió a Sant
Quirze de Eccema, Santa Maria de Besoca, Sanluari de Bellmunt i ;oren&
Punt de reunió: A dos quarts de
sis, a l'estació del Nord.
Es indispensable poetar-se les provisions per a tot el dia.
L'Ateneu Antonotnista del Districte
tercer celebrarà, dura, la fasta de Santa Eulàlia, patrona del seu Comité de
Beneficencia, amb una Missa a la cripta de la Catedral i un repartiment
pans als palles del districte.

.10rES VILANOVA

UNO, 6

Demä, diumenge, tindrà lloc a Vilanova i Geltrú, a les guatee de la tarda,
al Foment del Traban, cedit a l'afecte,
el míting que sobre l'actual crisi vinícola en relució amb Ido d'alcohols industrials, ha organitzat la Confederació
Agrícola Unió de Vinyaters de Catalunya, formant ,part de la campanya
empresa.
A l'esmentat arte prendran part prestigiosos oradora agraria, tenint-se nata.
cies que hi assistiran fumes representacions de tota la comarca.

teuer.asseweesseeiessseresseseseefflneasesass,

RESTAURANT ROYAL

PREGUEM ALS NOSTRES

Saló de Te
cada dia te eanaant de 5 a 2/4 de
6 i dinar a l'americana de 9 a 11.

CORatSPONSALS

elJE

Vitri LLUNS CORRESPONDENCiES SIGNAGE3 I AMB
LA DATA COR3E3PONENT.

Alar al ruatí va visitar al Governadar una representació de la Germanda
de Soeorsos i Caixa de Pensiona per a la
'Vellesa de Sant Pera Pescador, del
l'ami de Barcelona, per exposar-li la
perfecta organització de l'esmentada entitat i la forma abundosa amb que complimenta les seves obligaciona

de fusta, enmeneant-se de construir potra
dele (piale s'extreuen grans quantitats

MORMIlftweereelasIms...fflawerßabnmsecrwe',.-

Gran Restaurant Vila
CARVI DIE,PROPIETARI
COBERTS RECLAM A 2,
3'75, 4'50 i 5 pessetes.
Servei a la carta. abona-

menta mensuales 1 quinzenals. Saló per a banqueta.
Avui, dissabte, a les cinc de la tarda, s'inaugurarä a la Sala Einig una
important exposició de quaaros antics
i moderas, en la (mal figuren obres
d'En Fortuny, Matina, Pasqual Mon
turbo!, Urgell, llezeuina, Togores, Segrelles, Masriera, Martí i Alsina, Lizcano, Rig,alt, Pellicer, Domingo i altres.
Per a dama. diumenge, la Secció
d'Arts i Pedagogia de l'Assoriació Cmtalana d'Artistes ha organitzat una visita a la maqueta del Temple Expiatori de la Sagrada Familia la qual sera
documentada per una interessant conferencia.
El bloc de reunió es: Plaça crUratei'leona, parada del tramvia d'Horta, a
dos quarts de den del mati.

LIPIKIACIO
J p, abrics ang!esoG

Ab ze y iM 77'50
CniS8S pehera piqui 8'50
C21ÜSES seda opeen 15í,
fUSSJS cbue

uta

Pijamas free.ia

2G`25
3'

Guyet
Cuanta

filitges, Suctortt

GranG dr,conutes

:,

1

de terra.
Cal esperar que aquesta obra tan important per a Barcelona es porti a cap
el mes räpidartrent possible.
Havent-se rebut al Gocen civil algunas denúncies contra la Unió d'Em-

Pasaatge Crädit, 5 1 7

1 Sucursal,

350 k. Es distingueix el ilard

Les obres del Metropolità transversal comencen de prendre cert increma.nt
a jutjar per la gran activitat que es
manifesta en els treballa que es raelinen a la gran via de les Corts Cato lassen. Efectivament, entre els carrera
de Rocafort i Entenaa i Urgell i Borren han fet ja dos usas tancats.
d'Una 40 O eo metres cada un, amb clos

secretari segon; Carlea Riba, sots-secretari; Vicens Saciaba i Antoni Paleó. vocals, i Ignasi de Llanza, membre
del Consell directiu de l'Obra Social.
com a vocal representatiu de la mateixa.

5.C.

Av;i16,16
Ous d'Igualada, 300 dotzena.
— Bacallà Islandia (full), 225 la
—Tomätec al natural "Melis"
(llatina de 1200 k.), 0'95.--Salfrió anglüs Rex, 2'50. — Exquisit
Carabassai d'Ontinent, 2 ple,s. —
Planes fraile 'sos Darían. Imperial Maulla de 5 le.), 1 6 P ies. —
Codonyat de Villarreal, comprant
una eaixa de 5 kilos, a 1'40;
menys quattlatal, a 2'00 pies. —
Pressees Chapapria, liauna d'I
kilo, 200 pies. — Tapio2a i Purés Grault, tic Paris, 095 paquet,
II ptas. dblzena. 4; Mermelada
clase extra (llatina de 1'500 k.),
225 ptes. — Extracte Liebig,
2'00, 350 i 6 , 11 Mes. pot. —
Amer Picón, 310 bot. — Tunyina
en esrabetx, en !latina de 6 1/2 i 7
kilos, 15 ptas. — Dues especialitato de la casa Caries Abellanet,
maasaror. Sdbressada a 6 pies.
kilo, i llard Llame de Mallorca, a

mosfera i prevenir l'opinió contra la
polltica de revenja inililan i l'operació
que algú pretén portar a cap contra el
Alarma.

secretari primer; Antoni Juanct Cama,

L'eauip de l'Olanp Esport, de la Secció de Propaganda i Excursions de l'Ateneu Obrer del districte 11, Mercadees,
número 38, d'acord amb la Comissió
de testes ha organitzat un gran ball
dedicat als socis de l'Afanen, a les entitats esportives de Catalunya i en particular a tots els clubs de futbol, que
tindrà lloc el dia 25 de mara, a les cinc
de la tarda.

Colfrado5

gran aldarull entre "dcterminats ele-

menta".
Samblancat va manifestar al jutge
que ell va remetre l'article des de Madrid, on viu actualment, i que el dit article tenia per objecte solament fer at-

L'Obra Social de Sarriä ha creat
una Secció d'Esports i Excursions, amb
el nom de Sarrià Esportiu. Actualment
s'ha començat per la fomentació del
futbol, practicant-se al camp que posseeix al Passeig de Manuel Girona.
La Junta d'aquesta Secció ha quedat
formada pela següents senyors:
:loan Saricda, preiidentt Francesa
Castelló, vice - president; Josep Montan,
tresorer - comptador; Marina Bragulat,

Vi negro 0'75 ame. litre
Cellers AMI° a MANISTANY

Dlisabt4 , 17 de febrer

RJ ls

ROYA!, 1
P
ELAYO, 32

i
Orgenitzat por la Joventut d'Es.querra Catalana, donará el seu president,
En Josep Maria lant i Sabater, una
conferencia, avui, dissabte, a les no (le
la vctlla, a l'Afanen Enciclopedia Popular, desenrotllant l'interessantissim
tema "El Nacionalisme com a fonament
i garantia per a la soluciö dels problemes moderna; el sindicalisme M'acotó
política".
Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona.—Classe de cuina popular. (Dies feiners, de vuit a nou del
mata) Llista de la setmana:
Dilluns, "Ravioleti" al Parmesau.
Dimarts, Fregit a l'andalusa.
Dimecres, Casserola a la tolosana.
Dijous, Ensiamada Macedemia.
Divendres, Pastells a la casolana.
Dissabte, Tortell a la crema.
AVIS: Poden assistir a aquestes alasses totes les que els interesal, tant si
són corn no sócies de l'Institut, satisfent o'aa pessetes per un tiquet que sala
remetrà abans d'entrar a classe.

CORDILLERA

Vi Nana. 075 amo lit.
Cellers ARNO & MARISTA:11Y
Segens nota que co ha cstat facilitada pel governador, les societats de
diversas menas registrades actualment
en agua Centre oficial, sOn 3,352 a Barcelona i 3.046 a la provincia, o sia
total de 6,398.
D'enaO de la seva presa de posició
del comandament de la provincia, va dir
el senyor Raventós que slan registrat
a Barcelona, 35 novas societats i 39 a
la provincia, en total 74.
Davant del jutjat militar permanent
d'aquesta reató va presentar-se el redactor de "El Diluvio", Angel Samblancat, declarant en la causa que s'instrueix contra l'esmentat diari per la publicació d'un editorial que va produir

presaris de Portees Fúnebres per haver-se negra aquesta Unid a fer aigua
enterrament, el senynr Raventós ha cridat al seo despatx el president de
la dita entitat, percate l'informes sobre les denúncies esmentades.
El president aLludit va manifestar
que els conflictes els creaven algans intermediaria, aconsellant que, quan es
presenti algtm cas com els denunciats,
es diri geixin els interessats a l'Enarresa, segurs qun eran atesos.
—

10 "er cent descorop'e

1

FINE EL 28 GE FEDFIEll
EN TOTES ELS ARTICLES
DE LA CASA, com vaixelles, porcellana, cristalatries, joes de cafe, tä i alumini; coberts d'alpaca, oba
jactes por a prasents. etc.
CRISTALLERIA M. M'EVA ti
RAM:LA CATALUNYA, 93. i
a

n••••...2•845•3•MmuiniC•221n13•1
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Noves

religioses

Santa d'a y :re—Santa ltdmul, Eausti i
companya, martirs; Aleix i Siibt, leabes.
Quaranta hores.-Avui a lasgiasia de
Scout Miguel del Port. L'exposieid dura
de dos quarts de nau a don quarts de
set.
La misaa d'avui.—Color morat.
Aderacie nocturna. — Avui, toril da
Sane Miguel Are:mapa
La ilaustre Arairinfraria de la Purisairun Ssng de N. S. J. celebrara wa..4
gran eolerunitat las funcions cm:cesan:de a
l'altar majer de la perrónuia del Pi els
diumenges IS i 25 del que sonn i 4 i 11
de març. a he cinc do la tarda, arnb
expoaieiú de S. D. ei. aliditacimas liebre
la Pared6 i Mort de N. S. J. Vin Crueis
per l'interior del temple i tot scemit (serme. sal ravereral pare Jasa Gteixell S. J.
DEL BISBAT
Abir senyor btolne administra el aacrarneut .le la watirmaeir, a
In parre-quia del Pi, aetuant de padrino
En l'ere a'a rra Pitigaiguer i Na Anna
Girona vídua Senlley, marquesa de Caldea de alontbuy.
Comunió reparadara.—Avut, a la parraquia de Santa Anna.
El predbanlor qua:asmal reverond pare
Pijoan S. .1. ocupara la ealedra suecada de la nostra Seo el diumenge.
El bisbe de Vieh, (lector Muñoz, ha pulatina una cireular ea la qual prohiben
In campana que tenia Ilse an,h motín de
la indenmenteria 1 la forma de venaraci6
de la imago de la Verga de la Glava.
— El Capitel catedral de Lleyda ha
elegit arxi‘er el doctor Jorap Climent i
eomptadors ele doctors Josep Es.ola i
Manuel Arnes.
EXERCICIS E8P1RITUALS PER A

JOVES
A la capella del CoLlegi Corma (en.
(mut de l'Orfe4 Catad(l) ciomençaran ei
propvinent dillune, 10 del corroe, eis
exereicia eepieituals per a juve3, orgauit,
Zata per la Coi/aman/ce) de Atarla Inmaculada i Sant Joan Baptista de la Sollo,
a arree del reeerend pare Era lira d'Igualada, O. M. C. tes horas dels erereieh% sarao a dos quarts de vnit (lel marf
i del y eepre. Acabaran el dia 2A, ami, atissa de nmsunita general, a les vuit
mata
•
VISITES COL.LIXITI VES A LES
OBRES DE LA SAGRADA FAMILIA
Dijous passat el primer grup d'alumnas
del Pensionat de Neetra Dona tle Loreto, acompanyades de tres religiosas prof eaaorts, visita les obras del Teaude de la
Sagrada Panela, chepree d'hoyar jaral
la degnala prepararle mitjançant una conferencia amb projemions de tau cebenordinaria abra.
Rebanen a lea vis I tants el eneelln (Id
temple, mossèn Pnt(s, el voeal de la
Juana del temple mmisionat per a lea sisites escolnrs, senyor Martf Meten den" del gaia oficial de les obres Comença
la visita amb la lectura d'ente:Mistes paraerafe
l'autor de L'id Chretirn,
devoloppernent iconagraghique del erepenes U ?IV jorra, el profcssor de la Universitet de Cermont-Ferrand En Llufs
Brehier, que remera la romea eom pagan
(mita al temple de la Sa grada Familia el
simbolinue teoltIgic i 1 landre natural:s.
me de Sant Francesa d'Asee,
me de Sant Framese d'Aafx.
A :rui visitare Irs obren del temple e4
hareolonf (le Nuera rbnis de la
Merad, clirigit per Nu Merce Pujada&

imls•150..

Estufes eléctriques MAJEST1C 1. F. A. ti, E

Des de 35 pessetes
METRON

I

Consum redui‘t I

P i an d e Cata l un y a, 11

Crónica

Judiciäria

AUDIENCIA PROVINCIAL
Vista d'una causa per homicldi I robatorl
A la Secció m'arta va comenaor
ahir matt la vista de la causa per
homicidi contra Josep Folch
Martínez, conceptuat e om un deis
autora de la mart de Joan Tuset
Calle Pias
Seg,ous les 3onclusions dol fiscal, el processat treballava a la
fährica de rajetas de la Societat
Lloveras i Crehnet. a la barriada
de la Sagrpra, en la que hi havien diferentes rivalitats. rascodes pel dualisme de Sindical/4 a
que estaven adscrita els treballadore.
Folch pertanyia al Sindicat
Unía, en el que, com element directiu d'azeiö, hi figurava Pera
Vandelltis ROMPU i COTO eis dea
tinguessin motius per a sospilar
que a l'actuaeió de l'anee Sindicat, anornenat Lliure, no hi era
estrany l'encarregat de la fitbrita Joan Tuset Cailellaa, el dia 29
juny de 1921, quan el Tuset
anava'ae:arnpanyat del gerent En
Martí Crehuet Saqués, els dos
muntats a una tartana, portant
mil pessetes pel pagament deis
jornals, varen sortir-los al pas,
Jeans d'arribar a la fàbrica,
Vandellós, ja mort, el Folch,
junt amb altre que no s'ha deseobart arrnals tots amb pistolas 1
(hm-116s el Foleh amb una maça de
ferro, la que desearregä dernunt
del cap del Tuset, el cual a més
va rebae una ferida per dispar a
la regló sacre-lumbar, les que
van produir-li la n'ion a l'endemà
i el Crehuet va éaser vfetima tambe deis treta deis agressors, sofrint en les extremitats lesiona
de les que no va curar fins el 14
d'agost sagita:A, emportant-se eta
agniaesors els diners deis ferits.
A les once d'ahir matí va
constiluir-se el Tribunal popular; presidía el de Dret el sennyor Rodriguez Pajares i els magistrats senyors Casado i Fernändez Santurio; representava el
ministeri fiscal el senyor Didac
Medina i defensava al processat
el Iletrat senyor Serrano Batanero.
interrogat el processat, diu
anomenar-se Josep Folch Marlinea, de 24 aneas, soltar i rejoler
de professió, sense haver esta t
procesaut per cap altra causa.
Nerra tot quant consta en els
atestals i actes de la pedirla, alterad que tot la° escrit l i . va aser
arreirrat a viva torea sense que
hagnés lineen cap participació en
el fet d'autos.
Afegeix que Ignora els que engulle basar els autora de l'oeore
regut, que 110 coneixia cd VandeUds ni de vista i que no era de la
seva pertinebea la porra amb
quä es va causar la mort a el
Tuaet.
A continuació es procedeix a la
prova testifieal, eompareixent en
primer terna? Martí Crehuet, que
el tila d'autos anaset anib l'encarregat 'l'usat, tuanitestant que no
por recordar-se deis agressors i
no fent atarees contra ningtl,
re3tifioant tot o dit durant el
cura del sumare.
Sön eridats a declarar eta
gents de viga/ida Francas°
Cabrera i Joarmini de la Calle,
que no compareixen.
El fiscal, creient neceseäria la
presencia d'aquests testimonia,
drenaría la suspensió de la vista,
a la cual cosa no aacedeix la Sala
Es renuncia per part del defensor a la recepció dele seus testiDIOniS, practicant-se a continuació la prova documental i, finida
aquesta, les pana ansequen les
zonelusions a definitivas.
A continuació informen el fiscal i el !letra( defensor, abs guate
dernanen al Jurat, l'emissió C111/1
veredicto de caelenbilitat el primer i d'inculpabilitat el segon.
A! acabar-se l'informe del Iletrat defensor se suspèn la vista
per a reprender-la a la tarda.
A la tarda, claapres del cesura
presidencial, el Jurat va emetre
un va/m(111de d'inctelpahilital, absolent la Sala el prneassat.
ASSENYALAMENTS 7z En. A AVUI
AUDIENCIA TERRITORIAL
Sala primara. — No té assenyalarnent.
Sala segona. — San Falle]. Ineidehl. Emili Rovirosa, aneara
Janme Sables. -- Hoapital. Ineident. Marcela Oliva, contra Nfa
miel Fernändez i advoeat de l'EilLr
tal.
AUDIENCIA PROVINCIAL
Sacció primera — Les Drassanes. Delicte contra l'honestitat.
Enric Pal i altres. Jaral.
Seeció segona. — Terrassa. Homicida Pero Martin. Jurat.
Secció tercera.--No té assenyalament.
Seeeid quarta. -- Nord, Roba_
tori. Manuel de Juan, Jurat. Un
incidant per lesiona,

Una estrena d 'En p.
i Ferrater a parís
Anit pareada, al teatre de •a
Ii companyia que dirigeia
estrcni l'obra d'En Puig i Faaor,
la ma
qualajegr
da
la a gean
n' deactrif
la Zta
nalme
g°'44
prés dita fet una de las ta,
creadores segare ens comuniquen
nostres que han tingut () casi() d'u

aisassa
"La digi
m. alegra" s 'estrenil a
aa
valona pet desembre de 1904 aiT
Ire
lts 110%ituaen avui
uil7a
ci
Cinema Bohemia i destruit
deSAPqrtéleS sl3
Peroburna En Puig i Perne
va escriure ami) el propósit

car-la forrnant volura amb "Arrea
te
tnsed",ian
drisnag4iitreseatacstesc,atesaktei,
quanta anys mes tard. Un de,
l'uig i Frear
ar
porti el maa„„i
N'Enric Guitart, que diriga
companyia que explotava amb
renca el melodrama castella ¡
els quals hi havia IAd elata Sal
lEnic Casals, s 'e ntusia s ma
l'obra d'Er. Puig i Ferratcr, que ¡I
krribat dle- Franca, ventada h
d'horror qtrs aleshores li inspir ara

bient de rtscenari i malgrat re

timidesa que el dominava, gtee,
ingenu esfereiment els alabes a

SitPei r deles lanorresci
iar it:eitcnim
van assistir a la representació
que va donar-5e dijons, la reir
ció d'ahir a París }mará esw
totial,ag.8 poe, a més (raqueta
proposa donar a conaixer altrts
Puig i Ferrater, contengan?
per "La dama enamorada", a
seguirà "El gran Aleix". Han
a aquest exceLlent director fruta
els cartells i a tots els impresas
renta a aquesta estrena, hagi
sentare En Puig i Ferrater cce
cate lis.
L'abra ha estat posada amb gra
tusiasme per part de tots els ara
especialment de la Desprez, que a
posa donar a ccneixer aquesta
catalana fora de París en la
que empendrä un top acabada la
parada al teatre de L'Oeuvee.
De moment, "La dama alegra'
pocs dies serä estrenada a B
per un dele quadros dramàtics qm
tuen a l'esmentat teatre parara
Amb aquesta obra, el palt
"L'Oeuvra" gracias a l'esforç dTn
Piara, catalä, establert a París da
fa molt temps, traductor de l'obra.
rä conegut una robusta mostea del
tre teatre nacional. Augurara telele
ticies confirmaran les justificades
cantes que tenim en el trivial

Puig i Ferrater.

Darrera
DE

hort

BARCELOti

CONFERENCIA D'EN
SE? MARIA ROCA
Anit pasada l'erudit
sep Maria Roca donä a i.lte
Empordanès la primera de
conferències sobre el tema
reina Sibila de Fortià".
1.a conferencia se celebrä

bibrhoteea, veient-s 3 el local
de gom a gom. Presentà el
fereneiant el nostre amie
sep llana Pi i Sunyer.
El senyor Roca explicà areb
ta mena de detallo i d'una
ra clara i pracie.a la general
el earäeter d'aquesta reina
pordanesa, amistançada prime
ment i despräs esposa de
III. El conferenciant fue
aplaudit i fe4ieitat.
La segona de les contada
PA eid a brarä divendres vis
dia 23.
e DE

L'ESTRANOER

LES EXCAVACION3 D'uR
PORTANTS DZSCOBRWE
ARQUEOLOGICS A cALD EI
Bagdad. 15. — Mr. Foonea
de l'expedició britäniea
investigacions sobre la ei
d'Ur, a Caldara ciutat esmeril,
en el Génesis, ha deseabt!
cementas d'un temple eregi
gens s'arsagnra a Harem, d
da la Muna. Un fragment de
dra nua s'ha descobert repre5
el 11 ‘1 11 1 la (lema.
Mr. Looney ha timba! taríb,'
temple del rae d'Ur, que 14'1'
1900 anys abans de Jesner;Ct.
naire atin de 2250 anys allane
Jeaucrist. Les restes d'un
trobat pele voltants poraal
cap mell adornat i rille es rnn'

la al monee a 2760 anys aban5
Jesuerist.
En una de !es Carehres
temple els arnoehlegs h an de''
hart. ¡elite dli l'Apoca per s a Ur, avui Mogier, a la
l'E.Ilfrates, er'
oreidenta1
resianria d'Abrahan.--nadi°'
LA CRESOUDA DEL. Ola'
Endapest iß. — La
Danubi ha neasinnal 1 i/
(Meló deis ravals de itUd'
L,saigftes han inunda' tio'b'
molls, havent-ca hagui (reo,
ränniament els irme:llames
mereaderics. El larreal
gueix una gran rap:desa
gfun arrossa geran 5.11".'s
breene oheartes de l'interior
pals. — Radio.

I
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LA PüätICITAt

DEI:MUNICIPI

%rinda o strIndamalt

..21`

IYES P GR T

tina ratauer cauce, argent. laDon, ti tel., bona carretera

`

POSSESSIO DEL CARREC
BIMBA:STA
Abans dalrir prengué possessió del alecetearct la ante/saeta per a In eonscaca de sara y ies de l'interior sonh eä r- rce de tinca/ d'alcalde del distritte sepreapa paat de la &rima. resent gun el sanyor Xavier Tusall. En el local
. • daa al steyor Manuel Sellar" per de la TU:linda reurl-en tata as alde 1.121.211 peaaetes. Fou caldes de barri
y elailtitlt
Daná passessió al sen: e: Tusell el tijti pel tinent d'salde aonyor Tu- 1
usioritsarl a pel notarizenyor
aran d'alcalde accidental, senyor Olivetnent
bi
hade
de rA.Ranta
ha.
rete
•
re;,ider seuyor Tomás.
DELEGACIO
afal:RA MENT

DF. TITOLS

de <matra a sis de la
El pr5s1ra diduns,
urda, seran . tl i ura ts per la Dipositaria
orricipal els titula definitius de Temissid
k; prim er de juliol de 1922 (Exporiicia
de Itsreelona de 192.1) corresponents a
factures ntimeros 41a 100.
les
seRVEIS PRESTATS DURANT EL
LIES DE

GENER PER L'INSTITUT

3WSICIPAL DE

BENEFICF..
. NCIA

Ala 13 dispensaris madie-quiaegics; ferits auxallats, 777;
operacions practicades, 97; visites gratuitas en els locals, 11.302
astas urgente a domicili, 293;
recoaeixe rnant s a persones, 731;
aeoneixeme n ts a persones atiesadas, 12; certificacions i
ferias, 1.081; auxilis a alcoholitl as, 52; vaeunacions, 1.181; sartas diverses, 403.
Als dispensaria d'especialitats:
Oftalmolug i a: visites practicadas
1.556; operacions, 37. °Manolartago l o gic visites practicades,
112; operacions, 16; Virs urinarias: visites practicadas, 824;
operacions, 4. Puericultura: nens
Ti5:ta ts. 628; vaaunacions, 98.
a ta . colagia: maialtes visitadas,
toa .aaracions, 6. Tocolugia:
eabraeaties assistides, 427; parts
'asistas, 1 32; vacunacions, 111.
Oloraologia: inspeccions a les
iirele nacionals, 1.315; opera,
atas practicadas, 114.
A dassil Municipal del Pare:
faltes a maialts i alienats, 1.455;
orraaans, 5; vaeunazions, 2.
Al Laboratori d'Anal:sis elftira: aiiitlisis de llet de vaques,
Ei: iitalisis d'orina, 385; arialisa sang. 29; anàlisis de tuloaa , 2; analisis (le sacaecions, 2.
A l'arabalancia Sanaaria: feas a . i.eiaalats, 51; nialaas trasata-. CaS; murta trasilladata al
•
• sit judicial, 50.
•
PROVES D'UN INVENT

L'Alcaldia ha delegat al tinent d'alcalde senyor Tusell perquè assitis a la conferencia que donä anit passada al Fometal d1 Treball el reverend pare Ricard
Cirera.
L'ARBITRI SOBRE SOLARS
L'oficina municipal de recaptació
(Bellaiiia, 3) assabenta que fins el dia
26 del mes que som tindrá a disposició
deis interessats els rebuts corresponents
sobre solars (primer i segon trimestre).
Després de 1'cm/catada data els rehurc
seran lliurats a l'Agencia executiva a/ab
els consegiients recárrece
VISITES
Ahir . visità a l'alcalde accidental una
comissió de propietaria i veins de la barriada de les Corts de Sarrià per a protestar del projecte que es proposa realitzar un propietari, el qtal vol construir
sao barragana en un camp sense cap condició higiènica.
El senyor Mayr.és els promete que
l'Alcaldia prendria les mesures necessäries perquè no es censtruissia.
-Tambi el visitaren els senyars VehiL§
i Viada, de la Casa d' A méri tm, Per a

aa vea-gaita:sació del Congrés
c;an 3 l ad Camera espanerd a Ultra-

Ire-dar

mar, que se celebrará a Barcelona el
próxim mas.
1n 1314..

ELS TEATRES
TEAttE CATALA nomEA

L'axi l d'opiata' que ja abano d'arribar

esta ubtenint En Ferad perder entre ets
drvuts de Fan teatral no han d'atribtarae a la curiosIat per cenadaer diree,ant els moravelloeos recar g as de earaeritzaeia i d'iuterpretaeiti del gran trägie
frane¿e, aina als preetlris badal/lar ene
el posen en Une preemimnt, que el qualifiquen roca el visaficador .intens i genial
de 1 s mSa variadas coneepeions de La literatura eseanica.
Aidua lmient es troba actuara a Brussel.
las tau!, el matele repertori que porta
a Llarreleina.
La RrAaima ft e"Hrte l6 d'En Genders a
F.71 la Junta que celebrà abates d'ahir
dcl
Reme eonstituirä un dele perfodes mea
h Ganissió de Cultura es verificarea
inturessants de esenie de l'unis raes de l'aparell .elictric inventat
tic lastre del carrer de, Mea/dial.
r1 acknari municipal senyor Eric
Saaeara, mitjançant el qual pot sulaa itit el talelon CA cas d' eles- é / ad ; da la
ona receptora. Lea proves donaeen
r2iu:zat altarnent satisfactori, essent
alicitat el scnyor Noguera.
El Centre Nacionalista del roble See
•
PRORROGA
celebrará' el rinent diumenge, dia 18, una
formosa testa catalana, entrant al prolerediut al }arte de! regidor seryor
Esa3, l'alcalde accidental, senyor May- grama una arviició desardanes, que tinara ¡loe enfront l'estatge, de dos guarra
11 ha accedit a prorrogar Gas a acade quatre a dos quarts de sis de la tarhee aquest mes, l'enderrocament de les
da, a eärrec de la nnomenada nubla "Caun V. carear de Sant Joan de Malthalonia", i al vespre, a les den, es rea racessáries per a la continuació de la
presentará el drama de sastre insigne
Crea Via. Passat aquest termini,
Angel Guimerà "Terra Laica".
kdrecaran definitivament

r

Les

sardanes

Ptes. piren

tror Surtida de akstatge, Sant Miguel, 3, a e os attla1721 de mugre del uta-

TA-13ARCE1.ONA
A mida que s'arropa la lada del

gran partit, Texpectació sobrepasas al
Urda de l'imaginable.
L'Europa, per exemple, aquests dies
ha vist augnlentar la seca ilista de socis en mas dos mil li
Es a dir, sumats els socis dels dos
Clubs, passen dels tretze mil els que
tenen dret a l'entrada. El camp no pot
contenir els socis tan solärnent. Tot
aquell que aquestes hores no hagi pogut proporciouar- se una localitat, farä
bé d'abstenir-se d'anar al camp, ja que
faca el camí endebades.
•
RUGBY
FINAL DEL CAMPIONAT
a DE CATALUNYA
Deich, al cama de l'Hiplidrom, a un
quart de quatre en puna, de la tarda,
tindrà lIcc el partit que donará el preuat
tito' de campió al Club que mi surti
vencedor. No és aventurat preveure una
victória per a. la Unió, peró tanmoc es
de creare que aquesta vietória sigui pla,
izara, tenint en compte que el Cataluaya ha arribat a ésser finalista ~mil
tots els clubs de la serie A, en la qual
figuren equips d'una vähda tan positiva
com el del Club Natació Atlétic.
Arbitrará aquest partit el senyor Cuyas, que tantea vegades ens ha demostrat la seva competénc1a per a aquest dificil arrea.
NOTES O:VERSES
Va en augment l'expectació per a la
vetllada internacional que el vinent di;caz tindrà ¡loe a l'Iris Park, en la
qual Gastare Anderson, que enmara té
la revenja amb l'AEs, será
oposat al batallador welter italià Luig
-,,eana Frank Hache davan( de l'Ajax Fasta, vencedor de Moeadoni i de Lyneel, ja coneguts del nostre públic.
• a • •
Dama, a m e gdia, a Itsportsmen Park
de'! Passeig de Pujadas s'inaugurarà el
"American Training Baxing", amb una
interessant sessió pugIstka, la qual
anirä a arree de R:badulla contra RiPes; Catalá contra Sarrion; Cantero
contra Fabregat i S. C. Anderson contra Viilanueva.
• • •

Ens assabentem que asad, dissabte,
rnfant Ferran de Baviera, aprofitant
el seu viatge per Catalunya, visitarä
les obres del nostre Autódroin de Sittes. L'acompar) aran al:es personalitats del món autoinobiEsta junt, amb el
i gerent, director i arquitectes de l'em' presa, constructora.
.
Se'ns diu que les obres catan ja molt
1 ay anades, raó per la qual és desparar que els visitants podran formarse una idea del que será la magrrifica
pista, que amb tant d'anhel esperen vea' re acabada tots els amants de l'esport.
• • •
Regna gran entusiasme entre l'ele-

rueca excursionista per a la Prova Excursionista per aluntanya, que organitza el C. E. Mamón, co al remarregut Liará, Torrellas i Sant Boi, i que
ha de celebrar-se demà, diumenge, essent
en gran nombre els inscrits per a prendre-hi part: cal esperar que será un
acte que donará esplendor a l'excursionisme.
• ••

1- lass xa

Graduliadm de

12(..x75 can
2(
E, tes. 7•5a(m./

° VENDES AL DETALL
Lerr ANSELM CLAVÉ, 9 (F inal da le3

ta Cecilia, 'Drecera de l'Angel i Monis-

El Crup Excursionista Barceloneti
té anunciada per a demá, da 18, una
imaortant excursió a les serres de Monaserrat
Itinerari: Collbató, Vinya Neva, Can
Jorba, Font de la Cadireta, Torna: del
Migdia, Font del Llum, Muntgros, San-

higienic amb SOLA DE GOMA marca FORD, Boxcalf, tall anglés, doble sola de cuita
5 "5°

FUTBOL

, GRAN PARTIT EURO-

tL

• ••

„

estaeln Robledo Chaveta, Nrrenclat Pelarraya, es raspoaarra .03115otar-uo quan Va

L'Agrupació Excursionista 3r, anuncia per a derná, atta excursió a Vall.
sidrera, Santa Cm/1 d'Olorde i Papad.

Clinica Vies
=Urinaric-3

• ••
Els ciclistas de la Unió Esportiva

Sons aniran a Castellbisbal, havent estat fixada la sortida a dos quarts de
set, davant el local social.

Inauguració de la lima B deis Mitón>
nibus

res No compreu iense
atine-Sta Caes
e. 1RofiTratcon
Botera, 4. 'leal rairtarerrissa.

dels invitats a l'acte la Plaça de la Universitat, on hi baria arrenglerats
autóran.bus amb imper.al, iguala „ala
guaira primen que van fer .durant tot
l'estiu passat el sen-ei de banya
A les quatre de la tarda, PhIcalde
acc1clytal senyor Maynis, acompanyat
deis regalors• senyors Tusquats i Analada i de tots els senyors que integren el Conseil d'Administració de la
Companyia, representants de la Prernsd
i ahres invitats, van pujar als nous
cuates, sis dels quall van prendre la
Sans i els altres sis la de
direCció
eant Martí.
Tots els que van assistir a la inauguració recorregueren el trajecte complet, o sa carrer de Sans, d'Espaya, Corta Caialanes, Plaça • Ronda
de 14 aauvershat, Plaga ile Catalunya,
Randa de Sant Pera, Saldada Sant Jama
Passe:g de Puja,les a carrer de Pere IV,
fins al carrer de Sant Juan de Malta
((juatre camina).
lila calces. tenen una cabuda de ß
paesatgers i fan el recorregut complet
eu 30 m.nuts, lt hauran en servei cetLitant dotze cota:es, quedant-ne sanspre
quare de reserva per al cas d'avar:a
en alzan (feas.
Tbs vis in y aats forra obsequiats desp e e.aanda .1. 5 espi:Md.d lunch, servit al
Colorab.
soterrara de
Enzre els assistents a l'acta recordem els senyors Rambla president del
Gunselli el secretari senyor. Puig de :a
Ballacian, et senver Liras Clot junoy,
' stella, .Alfred Arruga, gerent-s
A, Ca
ellrtezor de la Companyia ; el scny ors
Bal- ;:oli (l'ere i Francesa). Carles
ristany, Mr. Vare-Barbee, represemant
ele la casa Wickers, i els senyors Pta.
nás (Jasep), Poma i Mr. jallerot,
Hi havia lambe una nodrida
sen?ac:ó de d:stingides danres; recordem entre aquestes les senyores_ d'Hausmama, de Blanch, lady VereaBaricet, de
Bartola de 'Pausa, de jalleroa . Russinyal de Planas, etc.
També entre els Jemes invitats velérein el senyor Hugues, enginyer''cap
de la casa constructora Tilling Steveas; Gari ej.); Mirarle; M. F. Crema
cunde de Salvony, de Miguelez, Roig,
Renom, Misé5 Whes, Arruga (P.), Liobe., Ferrer, Ardid, Bou i mies Taltres,
Els nous cotxes van començar de fer
el servei tot seguit, veient-se ben acial
plens (le aliaba de les barriades de Sans
i Sant Martí, que durant tant de temps
ha esperat afanyosament la implantasecad.
ció d'aquest

j An A

L

Grageas petenciales del Or. Soiard
Indicadas especialmente a los agotarlaa en la
inventa/4 por toda clase de escasos (viaja sin
nansa y para conservar hasta la extrema relea,
sin violentar el organismo, el rigor sexual, propio de la edad.
Venta, 3 pta.. frasea: hall!, Rambla de he
Florcs, 14. brasas Priores. 7 y principales

del Dr. Glena, Ranelt
Pla Blocruerla, 6, 1 •er
(entre Itoepital t Sant
Pan)
VENERI, IMPOTENCIA,
8IFILI9
Eepaclals tractaments pm
guarIment rema de les
liALALTIES SECRETE;
«ATRIO, PEL',, MOFETA,,PROSTA,TA
consulta: de 9 a II I de
3 a 8 eronamma per a

'anuncian de España, Portugal y

amenes&

12.
negada de Illbte3 (13611.12.5

doble), 1 rorreepondMetata
catald, fraecA5. 1111ele5.
castella I 5114, sus POe el
portantes. Eserlure a LA.
PUBLICITAT, nom. 5565.

iv
55-

S

INSEcTICIDA
pARADEll
mindo.Caja.lPf

eanmeaus I obrera

La Companyia General d'Aviaran:bus

va inaugurar oficalment ahir, a la tarda, la unja B, essent el punt de retira

Ins mujeres y todas las mandestacionea de
la NeuraAtettia o agotamiento nervioso, por
erdnirax y rebeldes que seas, se curan pronto y
radirahente con las

OleOgrariel. etc. F abrItae10 de marea 1 mordn-

Faitl arre- nt
EsCuaellers, 54, lampls:erla.

Es ven

casa cereal ronctrulda. Bona
rm)da. Tracte carece. Pa4.
Traveseara, 345, la/kr. DI
nall a una.

Al
Asalto-28 Farmacia

d?

FaltPn aprone-te-s 1 s e. nvor

catalä 1

per a peiletena. Remira, /0 necessita colioncaf); MI) la

LLAMUCII
De 5 a 7
Montaner, 28. ¡minaron!
J.

interessant!
Les existencias de calcat de la fábrica

SIMON i C.°
les vendrem al DETALL i als baixos
preus Anily què han estat valoradas
ea fer l'invent3r1 •
ti
j abans ee a guerra invia verut mal alagti
a itn baixos preus
(Darrera 'el Perc)
LLIILL, 21

Emplastos
c7.`"
Marca Aguila.
(Fa•lola /a (mi

El Medicamento
Alas Aforad/oso
Del Mundo Para
()so Externo.

TI., Resfriados, Pallaoaes

Los Emplaal,..,,

r

MOLEN«,

‚jr.,,,,

ele

vzaninm a nota de ....ny&
gle.ndoa.

'`"'

Reanstisceo cu In hombrea,
le ai.,ia con loa Emplasto.
Alloork. Lo a atan lo. atleta,
pata el alomaren 15 dale de los

EJ Enuallsto AILA ea ei primitivo y legítimo. Este Emplasto

ea el remedio un:venal y se vende en todas las Boticas del
mundo civilizado. Aplicadla elonle quiera que o sienta dolor.

Cuando necesiteis una pildora
T0

Puramenle acedol.

Brandreth ",..,d ,run .

Pan. Eetnitaiket.. Billa Doler 4 Cet-en. Dowateiteatea latinens.
brUNW.T.O.

Du

Mantea en EscalTa-.1. URIACH

rit

.L41.

C.a.. asreemna.

Plagues do 40x 40 cm.

Piad. 5'35 m.

TEULADES

• tecterials armats tú emiaut exclusiva,neat

and o

JOSEP ESTEVA! Cia.

Polla/ de ¡'Angel, I ¡3 pral.
r.

¡soluciones noc turnas, eqiermatorrea (perdidas senfina(es), cansancio mental, perdida de
Incito/72, dolor de cabeza, vOrliyas. , fatiga
corporal, histerismo y trastornos nervioene

Tapissei platal;

Li Can mes Ir:mermar
d'Es/Mufa. -Especularen en replmses Ea-VOS/el()
pelma:leal de quadraa al oll.

PER II

TE N.CI A
tIMPO
(DEBILIDAD-SEXUÄL)

altamMulr mirarla. If. PermUttlez. Una carretas, Madttd, sena. comed ces.

1..'Esport eicfeta CalaiS tarä
diumenge, una Ariida a Sant Climent
de Llobregat, esmorrant a la font "deis
Ciis (Viladecanse, on jugaran un partit de 'velo-bala'. Anada i retorn .per
Cornellà,
Sortida de la Plaça de la thris-ersital, a les set del nia:i.

c)

Es /a relra de les aigües .ee taula
la do la,Vall de Sant Daniel
Depositara:406E11 PAGANS, ronent, 280

Mals de la peil. Vies urinarias. Raig X. Corta Cata.

Fabrica a Sarriii

.

Telèfol 3 344A
baftLLON,'s

642. de 2 a 4. Clínica de Sant Pau, 44 de 7 a 10
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calar la refriega„ cuando tuvo lugar
lea nueva interrupción debida a la hile-.
Dila d.. una pesada carroza que precea
di an algunos arqueros con las armas da
la culata.
Era el preboste de Parts.
d'Aurnont llevaba au traje de ce4
re aloraa, y SU larga toga encarnada,
abi erta, flotaba an torno de sus calzo-,
ae s de terciopelo negro.
8. gulan al preboste su esposa y su
hi la, la cual vestia el traje de ninfa sala:al el gu,t0 mitológico de la apoca.
.Al bajar de la carroza M. (d'Aumont
5 16 al desconocido y i hizo tina ligera
reeal con la cabeza, a la cual retopondió
e e ncogiendOse de bombros.
21 P reboste abogó un suspiro y dijo:
-itticardot
El jefe de la escolta que era el viejo
!ar aento que acompañaba a4 preboste
el dia anterior en la feria de San Caerr:t( se adelantó solicito y respetuoso.
d 'Aumont le crió algunas órdenes
vo r baja y despuas se volvid a su es1
y a su hija.
ian a estaba tan conmovida que apea
"o pudo sestancrse.
--;,Qué llanca, hija mía? - le prea
te
ntó la seüora d'Auir,ont.
...-.21ada, madre mis, balbuee6 Diana,
as acial:do... UPO va ze me ha pasado.
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La pobre zafia pensaba que iba a 501 4
ver a ver al cunde de Bernac, y que pron
Lo ce decidirla su destino y el de su
amante.
El preboste dió al brazo a su esposa,
y Diana les siguió esforzándose en cona
tener la agitación que le haca catre.
mecer.
La carroza y los arqueros se atajaron •
lentamente, y Ricardo separándose de
sus soldados, se dirigió hacia el des,
conocido.
-Veo, maese Giraud, rni antiguo
compañero, le dijo epn voz gangosa,
que ocupais la primera fila entre log
curiosos.
El ex arquero del prebostazgo de
Ruan hizo un ademán afirmativo..
-Qué novedades hay? - murmura
Ricardo hablándole al oído.
-Ninguna.
-De modo que La Chesnaye...
I -Nada sé de 81.
-i,V el conde Bernac?
-Aún no ha llegado.
Ricardo exhaló un suspiro de Estilla
facción.
-Temía que hubiera llegado ante%
que vosotros-dijo.
-alta mandado al señor preboste el
disfraz convenido? - pre g unta 014
waud,

:e C: P !TAN LA CHESNAY21
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se, se volvió hacia al ex arauerp y le
preguntai:
-aEstábais esta mañana es el Praa
do de los Clérigos?
-Si, señor-respondió Giraud-y de.
• bo añadir que os he visto manejar con
Lrio la espacia.
-Ma parece - añadió M. de Grana
dair-que no as esa la primera vez que
oi= he visto, y que me liabais prestado
algún servicio en algún otro punto y
circunstancia que ho acierto recordar,
seüoria se equivoca probable-s
mente-responda.% Giaaud-pero no, Ins
alrevera a afirmarlo, porque vuestro
disfraz os desfigura en extremo.
4 efecto, ya pur capricho, ya para
completar el disfraz que' llevaba debajo
de su manto, el barata ae habla envuelto
la cabeza con unti„esPaca( de capucha
mu y parecida a la de un fraile, y que
. podía reemplazar la creta que lleva,
laa en la mano.
-Me llamo el barón de GraZdair ailadió el joven.
Gialcuil se inclinó corno para dar las
gracias por JI honor que le hacia el caballero, pero al mismo alampo su adea
mala y su rostro expreaaron que ignon
raba lo que quería decir au Inteelocu4
toi'.
Ea decir que no me Conoces? -a

e21
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Entonces desenvainó la espada, y se
formó 3!1 tomo suyo un círculo raspe.
toso de adversarios que en vez do acometer prorrumpió -esa nuevos altos e
Insullu.s.
La dultitudt to diatraoj fácilmente
con la llegada del duque da Guisa y de
bus (tus anugoa ol duque de Aaulema y
el señor de Bassompierre.
Loa tres señores llevaban disfraz, y
al llegar dalante de la puerta del vestíbulo, bajaron de sus briosos caballos
ricamente enjaezados, y los -entregaron
a sus escuderos que se acercaron respetuosamente.
Los duques de Guisa y de Angulema
Be disponían a subir la escalera que
larminaba en los salones, cuando el se-.
flor de Ilassompierre, que les segaba
volvió al rostro con presteza, diciendo:
-Me parece que llega nuestra hermosa baronesa; porque, si no me engallo,
he conocido sus colores.
Bassompierre designó una magnifica
litera qua en aquel momento penetraba
en el patio rodeada de lacayos, y volviendo atrás el galante eabwilero, al
acensó a la lacra y tendió la alano para
Basloater a la dama qua iba dentro.
-Servidora vuestra, señor barón, 414
JI) aaataado da la ateza tata lau,air qua'

trA PUBLICITAT

8

r•ts,

Nlif DE LLUNA

MOKES DE GARRAF
TERRA
-LLACS I

MAR

'ARDAS

gegHelf19.

Te

341, ,SITGES

ESPECTAC LES)
•••

TEAT

RES -

TEatre can Ftr,,nria
Telefon, 3,50a A.
I Le bolos d't'n Ctrila Ni, quarla
de lo VelllaJes seleries de Tatre
Nacional 1 usu•anger. La forastera,
tres actea, de F. de Cinta!. n'elitet Pr Garles Cap:lerda, I Par no este
• 7otge, farsa en un arte, ele 1'. Ve her. En anurs/a sessul les u:11ns
liuiraa 'toilettes," de la casa leanno Lanvin.

Nil, a les

El

EStrena del vodev i l en tres artes
La scgona nit de ansia, Demà, diu menee, tarda u nit, 1 WleS les olla,
La segona nit de nava.

Els dies 26, 27 i 28 da-

1/

Tettie
Kon
•_ , _•
•__
Einprcsa Serrano
Eapectzcias Iris-Palmer

n••nn•••n

..•nnnn

Dijous,

dia 22. Primer con-

cert pel genial

pianista , Emil
3auer. Continua obert l'abonaMent i s'admeten encarnes a
tomptaduria per al primer i segon concert.
-

Ealseiroteurrunianameanzi

1 I \fi o LO I

Avui, dissabt, tarda, mali-

•
•
•

née aristocràtica:
1
la

a

• ze.a...

rbUUtl2S3 C21 TAfil

1
5

Nil:

E La princesa do la

13
Czarda

CHARLOTTE i KRECKOW
amb el seu meraveile Ballet sobre gel:—
DIrecc16: Paul II. Kreckow — Dtrector
d'orqueStra, Joan M. , Lambeit. — Programa. Preven part: 1. Obertura . Die (lederrnans', Strauss. 2. "Una escena d'hlvern a Sana Nato", Lista. 3. •• La noteta",
scnyoretes Gertrud t Ehrir':", FrIenler. 4.
(senyor Ftaul Kreckow),
"Mama
Taubert. 5. "Pierrot 1 Plerrette (senyoreta Dora WIscher 1 Est Derkson), WolfFerrar]. 8. "Tructilinzsstimmen" ("di do
.Primavera) (La Charlotte, Púnica al mena):
Strauss. 7. "Sinos de llana", Goesl. 8.
"Flirt en Primavera" (seny ores Dora Wischer, Elsi Derksen I Mr. Kreeliow), Wantenffel. 9. "1.0 papallona de Ilum"
Charlotte), Delibes. ip. •• Czarda" (Oertud Erlch 1 Bob Laenee), Brahms. 11. "Pal'Odia excéntrica" (senyors liaras 1 Cha,ha), Cera. 12. "nansa apane" (La Charlotte I Kreckow), Offombach. — Segona
part. Els germano Ferro:11s, clowns eß- t
retarle musleals. — Tercera liad, "dar- t
re al", música de Robert Schumann, arreglada per Paul II. Coreografla,
Jan Trojanowskl. DIredor artUtic, Paul
I/. Kleckow. Primera bailar i na, 1.0 Chur
Colombina, La Charlotte: Arlegul,-bto.
Paul II. lireckyiwi oierreit, Gertrint LewieFlorestan, Rob ',unge; Chlarina, Dora
Wische: Estrella, Else DerkSent La COune:a, Else Rarkow; 1050105, Gsrtrnd
EhrIck: Eusebi, Kurt Adunan. -Gran mas•
randa", per Ella Steclirex, Frits1 Ilogge,
Mida nosenthal, Betty Plukert, Alt re 'anea.
Mara Kit/m .2y, Clatre Pierdo", alada Kolltd,
Mara. Bel/. Gerda Plaumann l Ehrlek Klamm-rk. Darorát espres lelo eseenagrats
Germana Tarazona. de Nova York. !tiquisstm t'estilad eonfecclonat estrio per a
tiquet ballet en els tallers (le i rasa
Hugo Ilaniek 1 Co. de fiertin Nova Ynrk,
Premit mitaca. 350 peasetes. General,
, 051) pessetes.
no, LA

Teßtre
Empresa
Inauguraclei (le la lid/morada On Quaresma. — Durecrti), Forran Valle» I Fea:le n. Vida'. Oeste. s. :Hay 1 Gotita—Debut,
aval , ezebze, Ma 17, a tres cuarta tia
— 1 La sarsuela en un arte
CARCELERAS
per Josefina Manida, Chafer, Tornam ra,
Franca.« Vidal. Murria, Lema hm) Joßep Aeuav,va Alfonso Aya. etc
2. LAS MUSAS LATIRAI
per Salud liodrieues, Concepcm t repela
Rueda», VILtdön, Lein, totes les segunes
Nana
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•
italianas.
Y al saltar de la litera -descubrió un
..pie mismo de la digna Diana. E4 des2tonoeído, que habla penetrado hasta el
ecestibulo empujando a loa lacayos, hita° un brusco movimiento y una súbita
Aatirlidez invadió su rostro, habilualmsnle
encendido.
saltar de

la litera enfrente del desconocido y al
-verles se extremeció, pCrrnarleP:(5 un

ianomento como lima de estupor, y sus
.jos lanzaron miradas bralantes al traatas de los agujeros de la máscara y vi.4-.
-.• aTienclo a tomar la mano de Dassompie_Tre. que acababa de soltar, subió rapi-.
darrietite, la escalinata.
—;Juanal — murmuró el desconocido en el momento que d2saparecía la
gitana.
•.
Y se lanzó como para penetrar lama

tibian en lit morada aristocrática, pero
da oleada de criados del duque de Guia
iaa, que se haba detenido para abrir

•

-ppaso . a la litera, no dejó ' pasar at d313.,.:-. raonorido.

--(Qué tocurat — filio recobrando su
.,'-. M'angra fría .-, Na puede ser ela. iJuaira, gran señora! ¡Juana 01)3er/unida por
-. Hl Licúa de Lassompierru! Imposible.
- liBoy un necio. Peru aquel pie, aquella

-'•

',
•,

•
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Cara
Fernando, 53. i

teatro.

•

arob el seu reperturi nott
ag Dar/A, diumenge, tarda, a e
111 dos quarts de quatre i a les :
1 sis. Nit, a les ileti. Colossals ii
aa sessions, prenenl-Li • part •
la a tatisfik-Ilal der, L'Argan- :
Alonso
•
tlitat•Pilar
i"
3
• Dilturisix!Hbut de la famosa o,. .,
•

KURSAAL

a
ABiSTOCUATIC SALO
• PALAU DE LA CirdEjlATOGRAPIA
Avui, dissabte, de sis a vuit,
El es despatxaran butaques •
numerades per a la sessió •
especial de les sis del diumenga..—Dernä, estrena del •
tercer capflol . de la gran ta
peLlícula
Pi

MARI)

V.VE8

Obres de Brahma. Bertnevel.
Baca. Mnssorgsky, Protofieft.
ExemairamAnt per ala socia

1

SALA 0ZART
Dre.Mit, diumenge, a les-cinc dt
la tarda. Primera sessió dels
Trlos da Boethoven a cärrev del
Trio de Barcelona. Abonament i
locálilats: Casa Dotesio. Portal
de l'Angel, I i 3, de 3-a 7 de la
tarda.

u

Aurigeinica.

la taquilla del

E t...3 ----

.s.ynes a l'escena. el me gran en a
presentad& nm1(-t1 deteari de y eti- El
rfe

aquesta

mere
avda d'art. Dama, 11

nit, gran esdeven.zient Somnis Jo- s
g i';nsi's°,,,!4;,,,P,e.rn,:Slisabeeti,tr:',9rumnil:edi.oepoi;e-1
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z Ajur.a.
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Aval, distabte, i',:a 17, a les d eu de la nit:. -•
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.Ü./1-3X(3):a
companyia da-revista d'aquest teatre, anib l'especta- re
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1.iicalilats:

•

111• 61
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PILAN ALONSO

a
1111

ci

Yestfa elegante y gracioso traje de las

-,

a

•

i. gilanas

La liada gitana se halló, al

• hile.

nas•maisianza•BaRsin?..art
9
•
Tentre Còmic
Gran rotnnanyd a Aramatira ratee- p!
llana Roies•C.apard. Avnl. dissame,
nit, a (los quarts le dril, pro g rama uf
minero. Dos tlremeS de eran Axil.. Ki
1. L'aplaudida t ra g edia e n 1 artes, a
La Tosca. 2. L'Interessant drama en
Ira artes El robo de la parla negra, magnifica preseillach). ((d'oral /2
sperial. Domi, diumen7e, tarda I a
utt, La Tosca t El robo do la perla

garazausar.arrp=rana.

FESTIVAL DZ ?-CREME

a

conlractat per donar a roatiur
A:verses de les seseo me discutidas obres, I pri.isenialiii de leminent doloncellista armeni
CURAN ALEXANIAN
amb la cooperació de l'evel

TICREUSEIENNEICIALBEIBB1C:

iesic Hotel In5aterra
Sis grans concerts

••
per als diumenges de
h l __
1:: m
, --! ...
titt., ,,£1agivashErcuames.:_ire
••
Quaresma, al saló de
a
•
i.i_
L.,:i•3.,/k)
a
11
•
Te. Organitzats per la
•
--r•TaStielaltrJZSBC8.61.11111
Cata llame:a—Primer
•
:
Collseu do varletats
aa ...a
CI
EL DOCTOR MADUSI
roncera dia 18, a les
o
0 Avui, dissable, tarda, a tres -V vi
Stló C ,.:unya
5maz1534
e
rt ual1131113DEBS3e
cinc de la tarda, per la
a
.
quarts de cinc:
:
F'
J
a
te Projecció de notabiea peLlt.,
eminent liederista Mar„
Notablesu'A
qtril Sorda 1 tercas 2
la
dtdOS. Els 3 Vera's, filfer- sa- I a, Torrenis. Avul, cEsa.thie, prnültan- 4 Slauesesaaalizausanalluen . Eldi Plantada, acampa.•
nyada per la distingade l'esa dila ella, el Irmair 2
ristes. El celebrat arresta -al
Lran Testre Coftiai i • ,e in da
u u ata
re - 's gran turernevelafle
' ti
pianista Cändida
DALDEN
•
.
• 13
Cinema Ba ll è,. n i 8
Pal c u. Per pregraines
! Citen
1
L UZIZEC/A concia
La entinen!. liallarina
ti
1
n
L'ARCINTINA
ii,olo rarlres, dees jornades, pro- a
Avril, dlasabte, tarda nft, gran- • • i invitacions a la "sia
Vli
La genial artista, Idol del p1de música 9/1./erner",
betont-ne tnta: mes de 70,050 per- N
le
sos prueranws. — Gratas Axuts, a I1
Mo

n
ti
u
9

•

LIIIISZ11 2, 12 en 2LIM 5 2£2 Atait,
,,

5.

CEROE FROXOFIEFF

N

DEBUT — DEBUT .•
Avui, dissabte, tarda, a les s, i nit ä let_

GRAN TEATRE DEL LICEU

l p disfre-ises
CASADO
rufecEmma
. - 17
.
de febrer,
' Av-ti, distntilre, •din
iasu. oLoila
El d's-sabte,- 21 de Phrer

nn •=aA,i,aulaaszarzai...,,, ' - 44 •;.....--:44--

I‘ks zal! ce Pep B?rté;

.guest més, tres únlques
funcions per Gemier. Es
d espatxa a comptaduria.

Nit, 'a

1L: NO V E ATS

;

eniment arlisite.

za.

cura!th-Lonauavat. A IPS

sis: El,arrilizo Teddy.
les deu: El clavo:

Avui, La caravana de la mort,
2, lilicolín groom d'hato', Clanchotte, Co y d'Arizena, Pnreula
d'Or, L'epopeia d'una dana.
i6

'a tttt elegants

a

Dorningt,;Artrda, a les tres:

1 CINEMA NOU

• P,ttšl'

.5

EL..Aeso 177..DDY

non popular. Entrada I humea, una
pesarla. El meu reno I Don Joan
de ßerrallarga. Ntt, a les in. Lude-

Les avantures d'En Macsagran. Nit, a les deu: La farastra i Par na asser trat-

&al

cura Presentarle, da l'emont
rolnpesUOr I pianista rus

pianista

TeLtres Trintri i Tlarinn

esneleerwalcleinaasonaannamln
.

El odra da Lcnaueval

Companyla de vodevil I orzas
ecpeclecloa
PUP SANTPERE
AsSUMPCIO CASAL8
Avid, Alasabte, 17 febrer. Tarda,
a dos quarts
cinc. Escalen‘ver-

Dama, diurnenge. tarda, a
les tres: La fii:a de! inoliner. A dos guarls sis:

I

hvui, • dissabte,
popular.
Tarda, a les cinc:

evanansamacconizune
Cuan l'entre 1-spanyol

0:J003 2.ant

Itî fülin113

Avul, chimbe, dla 17. tila
11('' ' l : 1 •i're- tltRtir'S
Estrena del andevil en Des actea, de Ilentegu.n, Ved I Bttbarhl (els tres eaa del vodevil),
tradUCCIA de JOantom Monten),
LA LECIONA KIT DE NUVII
50e repre 1 ent 0 rlo/1s a Paris
ttclusiva de l'Ernerzsa per Eapanyo
Grada. — Flegan ria. — D.stineld.
— Cele. — Lusoves toileites. '—
Presentarte. estndada. — Decorat
nOtt.

Quaamo - ccrunts
( felefon 4131 Al'

per Ferian Valltlo, huna hoddenet, Matilde Tornamira, repela Huertas. Maneo,
Vntal. ' , radas, floto, etc. — !lema, ala,
menee. tarda 1 el mttrix earrell d'as,
p ul, dIssable.

• Dian:,-. 4.r e,, entina•Excelsior
_
Avui, 4 R0112.11 La Monte, Lesporo capriclosa, La annyorata
sense por, EI claturó de l'assassinat, Indiscrecions Ce c'ile.ma.

Gran Te trz: Espanyal
-------

Oompanyla de comédla •
GUELL TUDELA - AS . :1

CL mirara is

•••nn•••••n••nn.1

ii

•

t'ele I SP/WOrS Anuo/lea, Rololf Blanco,
Dejo, Aya, Torren, Manuel Pedan, Alean,
Releer, etc. 2. Estrena en atilleSi teatro
del Sainet en ros artes

••n•n•••n••n•........

Avui, (1issatee,

rourqueedeinzia•serrezei

u

C E. Ilwir C R 1{,,
7411G-ZAZ

pels g riadros que obtingueren mes èxit a .
diles esmentadi , e revistes, fi g uyant - Iii els 1 itulats

Integral

les

SIMPLICISSIMU3 ESPAGNOL.ADE - IDILIO DI M'USIECGS
LA REVUE QUE ARRIVE - SILUETAS, LUZE3 Y COLORES
A LA LUZ DE LA LAMPARA - LAS CAMPANAS DE PASCUA
pirceció escènica u t'tYl'i. }:eftl- ica-de J. VV , Jansau
100 ARTISTES ESPANYOLE3 I CSTRANGEBES
ECO magnífica vostits
MAX

a

a
a

a
11
a
ea

u
:
g
a

•

Palace Cine

lis
•
e
Aval, illssable. tar•la 1 nit. Grana a
eltts. La acnyereta tense por,
de eran srglln:ent. Loa ind n Scra•
G '- pall Ost clnerna. LI drama El fina tur0 de Easmassinat„..1 guama
• nula dei prandills-thun superproducció de la marca alemanya U. F. •
e A.. L'ep a, seno* nona, titulada El •
patl dele Neg ra. A /a !instó de la
nft, estrena del eindue eplsoch de 81
• L'heme sanee nom, PD/tal, La Cola ta d•Ce — Denla, diumenge, Sesstors d'II a 1, m'AL projestant se 1
els Quar: t :Umpé eptsodts de L•ao- 2
•
me tense ()cm.
»»»»»» BEBE

un
e

de la casa

Invitacions al propi estudi.

Mus1C—HALLS
• EDEN CONCERT
Asalto, 12. Director arletle,Eraneese Pe.
rezAff. Telefon, 3312 A. — Tarda, a al
quart de (lustre; 'lit, a les deu. Presentad() de les me bellIsstmes &nulas I ml'
IlOrS someros de varietals. Cada OIL
de lea set a un quart de deu, Apenan
Danc.rig a rel( - ga/O "Fo)er". I dl a I
de la :Patinada Gran Tabarin America.
gana Tyndall.

aleueadmiaairczeasmaeon

tratreptal-Pürä-WItirit
Avui, dissabte,- L'epopala
e d'una dona, 5 i 6 episodis:
• La piiasa do I rabirn, Rivalin tat d'empresas, Viatga cial
• prfacep de Galas, 1 sèrie:
gi La cuna musical, Actrall• lats Griamont.—Dema. dais menge, seassió matinal dono ze a una. Nit, estrenes:
• L'epopola d'una dona, 7 i S:
e El tigre, per William S.
»»»»»»»»»»» elleaue315113131134)

• elounrecaainumainicaraaaaaaacasaaalvnazaaasaa

taran ron ligereza, y el joven barón hizo lo mismo, pero al saltar a tierra se
vió detenido por uno de los pliegmas de
lu largo mantp que se habla enganchado en al arzón de la silla.
Acudió un criado para desprender el
manto, pero Girauti, que se , hallaba al
lado, llegó más pronto y desató el lazo
ant.s que el lacayo,
—Oradas amigo—dijo cil barón sonriendo.
—Tengo una dicha en serviros—respondió el ex arquero,
El rostro do Gim d estaba entonces
iluminado do lleno por las luces del palacio y por oil resalan/ha' da- las autorChas, do modo que audoecontemplarle
mily . bien el barón.
Este le examinó, at4educipio con distracción, pero su mlrada'sei detuvo después en (a con ouTlosidad y expresando
el aaornbro y la duda.
El barón\die5 un pliso raras y si,t pasó
la roano pci • la frente. Acababa de reconocer el personaje que había visto
aquella mañana en el Prado de ins Clérigos, y parecía que trataba de coticentrar • su g idess'y do easpertar un recuerdo confusa y abismado en su memoria,
l'izo un esfuerzo para deavanacer es-'
La idea, pera en el momento de alejar.

••

•

WELOY, do Paris, CGO
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I
• taLiler upräc1(4a, d • arguln,nl laRambla de Calnlunya.
teressant. La aonyorsta tense por
, • 72 (cantonada ValenLa curiosa Los ind:screcions do(
•
cia).
cinema. El drama El c•nture de a
1,e...ea-mea 1 opiada Jornada del a
1ee1f2f31111113332:373313131....
film LIsaYrIc cada ella mes celebrat.
COCER LA MONTE
Denla diumenee, seSSIÓ matinal a
•
Estudi '‘Domus Artis"
<Vi a I, A la seesia de la nit. es- I
/'" trena (las primer I s..gun episoells 2
Passeig de Gracia, 86
grapaz 1 La campan• de miaja nit. 3
Dernä, diumenge, a les cine
taginualhairagaanogengticuir tarda, primer concert de Quaresma. Recital de SONATES per
Out feeilizeiall1511111111511e EiS RIC ROICI piiaJnUoLl ESTEBAN,

: :

CONCERTS : :

AssocinCi6 Musca Cantera
Avui, dia 17, i dilluns. IS febrer
Conceda N'Iza I 00 v5 del precnt

EL CAPEAN LA CRESNAYR
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—Sf—dijo ol sarganto.
—i• En dónde lo encontrara?

—Debajo del vestíbulo, a la derecha.
desde aquí una puerta?

4 1/éia

e-81.
-Pues bien, cuando llegue el momento, entrarifis por ella, y-diréis a la porSana que halléis en el aposento: "De
parte riel señor probosla", y os entragara e, que necesitéis,
—Bien, cuando Nagua ktI conde de
Dernac le seguiré como su sombra.
—Eso es.
Y el sargento del prebostazgo de r at'as añadió- anleriorinente -lanzado una
mirada oblicua a Giraint.
—Pueilis v i gilar a tu antojo, porque
ahora te vigilo yo.
•
—En anusa momento tres cal,alleros,
brillaulemente vestidos, pero con el rostro deseub'erto y . montados en arrogantea rabillos, penetraron por entre la
imatItilud con el desenfado de personas
d.. elevala nafraar'a que Up toman poco
cuidado de atropellar a Ira lacaYos.
Esins araores eran la l',Dirhe y el
m-irnuea Herbatit que iban vestidos
de 1141e,t polacos, y en tilvn vo am n ga ei
baraiier, Pos : A/Tetera ir qua iba eua
hi a rto ton una eSt ple' et de toia romana
Øe ,,et o r v,t.1 1 okwur,
,ut Gui2he y de Ilarbaut se desman.4

RESTAURANTS
Pa TEa".Ra a casa B011.
SURTIDA TEMPIL Reitaurant espada!.
Pela, (latees 1 %limacos. QU Intana. 7,

ESPORTS
Frontó Principal Palace
Avui, dissabte, tarda, a un
cinc. Dos grandiosos
partas a cistella. Nit, a un quart
Extraordinaris
partits.
d'onze.
Primer, a pala, AraquIstairi i
Arraiga contra Quintana I i Jäuropo'. Segon, a cistella. Jaime i
Elgoibar centra Castillo i Ga-

quart de

ragarza.
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mirada qua en otro tiempo me embriagaba. Sf, era ella.
Y despuds de un momento de adalid() ailadió:
—No, imposible. Mo he equivocado.
Es una ilusión.
Sin embargo, tal vez iba a entregarse a nuevas reflexiones cuando los
criados 4 2 obligaron a salir del patio,
y hasta se- alzó contra a una mano
amenazadora.
La frente del desconocido, que asta-.
ha afin pálido de emoción, desde la ines.
penda aparición de la gitana, se puso
de pronto -"Gandida como el carmín,
y salid daapallibios una horrible blas-'
• ,010

--iVotosal diab10 — exclamó 88"
orando su larga espada cuya hoja des.
Cribid un semicírculo formando nueesmente un vacío, ¿queréis qué corte a
alguien las orejas?
L a . audacia, la energía y el ademán
resuelto del cLiaeonocido, no menos que
el aspecto de su larga espada desnuda,
causaron respeto a la turba de lacayos.
y los mis valiontes retrocedieron; paro empujando la turba que estaba d0trás de los que se tyallaban en primera
fila, éstas se vieron, quieras que no, al
alcance de l espada.
bril•laban ¿as dagas e iba a priaa

