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EL NIÑO" DE CADIZ

A la ciutat Cädiz, famosa en la histórin d'Espanya, es publica esa revista medico-social, amb el títol de "El Niño", prefereemeet dedicada, com el seu norn indica, a les qüestions de
relicina infantil. Sembla que una revista d'aquesta mena no
¡vea de preocupar del problema de Catalunya, ni del dilema
...A B C". Aise5 no són verament coses de criatures.
Pecó havent tingut una sorpresa. En el número de "El Nifio"

teponent al mes passat, hi ha en primer lloc Un article signat
rel direct or cic la <Vta revista, artiele que porta l'epígraf "Por la
Neta espanyola". L'auto: de l'escrit és un metge que es diu
igtolern é Gómez Planas. - A despit del seu segon cognom català,
euest metge d'infant...s és un anticatalä terrible.
ne3prés d'un elegi ditiràmbic a "A B C", l'articulista fa una
eclaració emocionant, capaç de fer plorar de joia al senyor
rabra i Ribes. "Aquesta modesta publicació—escriu—és defeniora del NEN, del nen sense limitació, sense fronteres, sense
kletincid de pobles, roces ni continents." Ve't ací la doctrina de
eafanti lisme universalista. Portat pel seu amor a les criatures,
arenyor Gómez s'adhereix mo la Campanya de "A B C", que troba
esera gel seu objecte ¡previsora de sagnants catästrof es que tambeban d'afectar en gran manera a la infància". Aixó explica peraquest metge gadità bareeja la medicina infantil amb el problema cata!..
Volem segosar que els coneixements prof e ssionals del senyor
Gómez són molt superiora als seus coneixements política. Si no
que caiguessin a les seves
fiß així, caldria plànyer les criatures
ene. Descobreix que el "partit separatista" és una invencié de
nuca i que té per objecte trobar carn de cenó per a les grana
putencies. Després d'aquesta excursió per la política internado:al, el director de "El >liño" entra al terreny filológic i fa afirmarlo s tan interessants cona la que segueix: "Si al catalä
eeuen totes les paraules franceses del "patois" i les cbstellanes
etedaria com el gall de Morón, malgrat de la nova fabricació
deuda per la "Lliga". Fixin-se els nostres lectora en el fet
que els enemics de Catalunya, quan ataquen el nostre màxim
deal, dediquen una part dels cops als regionalistes, sense agrairll ilur espanyolisme relatiu. El metge de Cädiz, ultra l'al.lusió
}4 "peeede-e3_
5ológica a la "Lliga", anomena al senyor Carn l
•
puyen
Baeat en tan bons principis, l'articulista arriba a C011:11.is13113
icals i enèrgiques. Què ha de fer el Govern davant l'actuació

El senyor Gómez ho troba molt ciar. El Govern
la Mancomunitat, ha de prohibir el cant de "Els
9gadors", ha d'impedir que vagin a les Corts espanyoles dipute que treballin per la desmembraeió d'Espanya . Declara que
peses diputats no han d'entrar al Parlament i que Si hi entren,
alian de sortir per la porta. Després exigeix que es desemmaseis qui juguen arnb 'dos -jocs de -cartes, i per fi exigeix que
llaurar dret certs Governs estrangers, que es diuen amics
irsanya i que per sota mà protegeixen el separatisme.
Fent tot aixó, el mal tindrà remei, segons la recepta del
Mor de Cädiz. Tanta virtualitat tindran les disposicions propedes, que des del moment que es portin a la pràctica Espanya
ti un jardí florit, desapareixerà la vergonya de l'altíssima mortest infantil que hi ha en terres espanyoles; i en els establitats oficials ja no seran sacrificats els mulera d'infants que
tai moren per culpa de la deixadesa i de la desorganització de
rEstat gloriós que defensa "El Niño",. de Cádiz.

las catalanistes?

lade suprimir
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lägiques
r."na parlat vegades, del dones canal! En llibres, revistes, diaris, confeRucies. •• Per6 encara hi ha motu gent
entre ells, collaboradors de diaris,
,..,4aci ors de revistes catalanistes i àdhuc
trOr l de llibres per a infants I) que
ambl:n no havex-se adonat de la carnProra contra el dones causal, i coraj
usant-lo tranquilarnent en llurs es--ina
eras.

El dones causal is un castellanisme.
mot pues, espanyol correspon esa caiga dones, tlevat en un cas: quan el pues
jh causal. Traduir per dones àdhuc
euest pues is el ha originat el dones
nasal que combatem.
"Llueve; pues no salzamos" tu, en
" Plou, dones no sortim". "Pues
i;ué han dicho?" és, en eatalà, "Dones,
loe han dit?". Llavors un "Debe estar
ti erno. pues no ha venido" és traduit
er tónearnen t por "Deis estar malalt,
k"2 1 no ha vigut". He y 's aquí un cas
* dona causal.
Per6 si és lamentable de trobar tants
de casos de dones causal, encara Po pote més deseemsoLodor de constatar cates de puja- per dones. Pesqué el que
ekTiu Puix en lloc d'un dones ho, és que
la ?ha adonat que hi ha un dones que
nl Combatre-rel famós dones causal,
le tal reemplaçar per puix—, pecó
creient asar pel bon canil, reemplatot dones per • uda% àdhuc el que no
causal, i comet ami, el mateix cas5- ilan iome que tracta de combatre i que
ess isteix a traduir el mot pues per un
r' atei x mot casal *. en tots el casos: efi
fan tis del dones causal tradueixen -`,e
el' ent ment pues pur Puf:. I no cal dir
que tr aduir el pues no causal per 'mis és
dis barat tan gros como el de traduir
`I Pues causal per dones.
,7i c/n l'altre dia en un diari cata' "E s necessari, pide, que les Carnde Comerç, les d'Indústria i les
tru esles ho facin entendre ami al Go-m..-". No; no . és país que calia usar
501 6 dones. -El dencs que cal re' 1 1 ar is el que hom usa malauradament
tan l or ; nt p-r a introduir proposicions
qu, s'explica o justifica el contingut
dle a proposició, e/ dones usat com
de peequel o ja que o
eilt que'
de rs causal'
P. Fabra

LLETRES

ELS TRACTES AMB EL)
CLASSICS
A diverses ciutats de Catalunya han
estat donades conferències a l'entorn de
cultura humanista. Els nostres poetes i
escriptors més eminents escampen la bona
so y a: comença un retorn als clàssics; la
civilització mis alada dels greca i llatins
passarà a l tresor de la nostra llengua.
T.Zetorn als clàssics l Totjust ara hi hem
gtrat els ulls. Quan de temps fa que Catalunya necessita aquesta base forta,
dura, sóbria I Sortosament, quan el perill ens posava free a free de l'abis, ha
sortit de dos indrets, llunyans l'un de
l'altre, el crit de guerra. Contra la buidor, contra la retórica miserable, contra
la falsedat i la faramalla, "tractes amb
el poble" I I, Ila ba j a, com un tornaveu:
pel catala "cenyit i pur", per una cultura assaonada i ben nostra, "tractes amb
els clàssics" I
Tornem als clàssics. Tornem-hi amb
fe i amb amor. Un poeta venerable, En
Morera i Galicia, fa tres anys, a Sabadell, en un certamen literari, predicava
un retorn a Italia cosa a mitjä de reconstruir la nostra tradició literaria. "Mle
fet la idea—declarava—que nosaltres podem recórrer als nostres clàssics, en un
sentit i amb un objecte. En el sentit d'estudiar-los en relació amb els pares
dels nostres clàssics, en els humanistes italians; i estudiant els primero
i veient de quin:. manera pogué
en l'enginy català, arribarem a saber com
es produi aquella compenetració..."
Als volts de la proposta d'En Morera i Galicia va fer-se una remor de cementaris de simpatia. Semblava que l'AssociaciA dels Amics d'Ithlia anava a esdevenir una realitat. Era una bella empresa. Per6 ningú no l'ha iniciada.
Aconsolem-nos ami, la Fundació flor
nat Metge. Ella po s arà cls clässics a
l'abast de la costra gent. Sera una apormció incalcutible. Peri no és • hora do
reprendre la iniciativa d'En Morera
Galicia? Ne ens cal, surtsér, tant com els
clalsica mateixos, elatecret de la "compene, nció" fecunda?
Mirvn n Italia, eme ens fan% rirofit.
Estrategia aesb pmiís eis seno leurnanis-

j ose la niMMI isr ele arrearan
llur secret de rcrtontament.

ethip-bel

A través de la
Un discurs de
l'acreixemen
1
catúlic
Holanda
Premsa Francesa El catolicisme tendeix a aug- Ira catzgoria, veritables converMussolini
mentar a Holanda,
Els diaria franceses han emprès, amb la natural enorgia, la

defensa de Ilur idioma a punt
d'ésser bandejat de la Universie
tat de Gaita. De teta. manera, no
han estampat ni el cinc per cent
de les bestieses que diu qualsevol (llar' espanyol tractant de la.
reivindicació lingütetin catalana. Al contrari: abunden els senyals de discreció i de boas gust.
Exemple. M. Paul Einile Jansfn, való de naixença, ex-minis-

tre de la Guerra, en una entrevista concedida a un redactor de "Le
Matin" reconeixia la legitirnitat
d'una, part, almenys, de les e xi

gències flamenques.
— dea —, de les lis
mil cartea que rep diariament el
ministeri de 1a Guerra, mil e 3
rentes són escritos en fleme .
Abans de la guerra no n'hi haAa
ni una cinquantena. L'empenta
forta, dones.. Quan he antoritzat els mutilats de la guerra a
consultar Ilurs expedients en les
enceles del meu depart anient,
els mutilats flamencs, incapaços
de Ilegir -Mur documenlacid redwitada en francès, han restat
molt malcontents. No es natural

aire?

Naturallssim. Per?), quants exministres de la. guerra espanyols

sabrien reconèixer semblant na'turalitata.
En el mateix diari frohem recollides les declaracions del burg
mestre d'Anvers, Camveleert, un
flamene i, de mes a mes, un flamingant.
—Una modificada constitucional no em ehmbla pas necessärN
per resoldre l'actual crisi lingüfstica. El federalisme sute, Pamerieä? No eón possibles ni desitjahles. Bèlg i ca no és composta
de vint-i-dos cantons ni de <mareada vuit estafa, sitió do dates
provfncies. Dos blocs adminis-tratius cara a 3ara, ens menonon a l'antitesi, a la rivalitat.
No; cerquem el remei en el quadro actual. Roe partidari d'una
adaptada atenta i prudent de la
legislar.ió a la realitat. L'ànima
flamenca s'ha desvetllat; ha tingut consciencia d'ella mateixa.
Exigeix que KEstat s'adoni que el
pafs flamenc ha restat fidel a la
seva llengua materna i ne en sap
d'altra. Els serveis generets han
d'ésser capaeos de tractor amb
igualtat els afers de Flandes i de
Valbnia. Això inmesa als funcionaria superiors, als oficials, un
coneixement suficient sie o s dues
llengües. Es un sacrifici que
deuen a la pätria belga!
"Els governs belgues que s'han
succeit han fet un tort i això
fa temps que dura — de no preparar repintó, i en particular l'opinió dels funsionaris, a les conseqüéncies del desvetllament de
I'änima flamenca. Hi ha a Velónia tina estupefacció davant, el
nou estat de coses; hi ha a
Flandes una mica de rancúnia de
vetire's ignorat.
"L'unitat de Bélgica ha d'easer una comunitat de voluntat i
de política exterior. Si no tema
sinó una 'lengua, sería mes fàcil
evidentment.
"Acusar el partit flamingant
germanofflia, és una calúmnia.
Volem tenir la Ilibertat pel nostre sol esforç. Un flamenc desenrotllant-se sense entrebanc en la
seva civilització pròpia es un millor balnard contra l'estranger
gire un flamene insuficientment
afrancesat, malcontent de no
sentir-se mestre a casa seva."
Veieu? Entre l'actitud de! burg
mestre flamingant i 13 de l'extriiristre de la guerra vana ro hi ha
eap abim insalvable. Poden erri
a entendre.
-barse
Noteu encara amb la naturalitat quo- parlen tels dos del desvetllament de l'ànima flamenca.
Abans de 1914, arribava 11R petit
tant per cen t tic cartes en flamene al ministeri de la Guerra;
després de 1911 aquest tant per
cent s'ha multinlicat per sin.
quanta. Nineü no parla d'un revifament artificial, ni d'un truc
filien. ni d'una maniobra traidora. Tofo dos diuen: ' Eänima flamenca s'ha desvetllat.

ESTEM OBLIGATS A DONAR
UNA PART DELS NOSTRES
ESFORÇOS I A CONSAGRAR
LA NOSTRA ACTIVITAT A
LA REDEMPCIO DE LA PATRIA ESCLAVA. MENTRE CATALUNYA NO TINGUI RECONEGUTS.ELS SEUS DRETS
BE POBLE, TOT CATALA TE
EL DEURE JTESSER
kIALISTA.

peró aquest
acreixement, que As molt Seat, no
e S pas el que hagi pogut donar
preponderäucia política als católies holandeses, sine altres
ramas de carácter divers. La primera .i principal és la divisió de
l'església protestant d'Holanda.
Deu o dotze sectes,., o mlfs, es
troben a Holanda, respectivament i exclusivarnent, en possessid de la_veritat, i, per tant, obligades a esdevenir cada una enemiga irreconciliable de les restants. Devegades aquestes diver;
gencies aún tan apassionades,
que tal o qual d'ees no varilla
gens d'aliar-se amb els costólies, l'enemic cerril), per tal de
vencer als comicis, en el ParLimera, en el Municipi, etc. Aixf
es compren que a la primera badada deis seus enemics, els catelics puguin esdevenir majoria. La situad() deis católica,
pese), es consolida amb la creacid d'un partit católic obrer que
pensa en totes les coses de la
política idènticament que el partit socialista, el qual, després
del catòlic, As eil partit mes nombrós. Si esdevingués la ruptura que s'anuncia entre el partit
católic obrer i els católics burgesos, cils católics obreristes
encara serien els mes forts amb
l'aliança socialista: ho serien pel
nombre .1 per la capacitat de
Ilusa directors. El partit católic,
en general, esth dirigit avui dia
per un capellä, monsenyor Noolens, el qual, segons hom diu, -és
un talentas estrategie i un prodigi de psicologia notifica; tant
és aixf que, a judici de tothom,
Ita politica holandesa, teta, de
cap a peus, está supeditada a la
voluntat, a les jugades d'aqnest
:inensenyer. Ell no figura en lloc;
nth se'l Aten anllga. ainb a la missa al confessionari; peró
mateir, la política católica, la
pedalea protestant, las mena elt
des de darrera els bastidors.
Dones be; monsenyor Noolens
té tetes les simpaties per als
obrers i es decantarä cap al socialisme católic.
Troelstra, el cap dels socialisle.s, es un altre dels primers prestigia de la politice holandesa.
Ells dos, per tant, podran fer i
desfer mes del que ja poden ara
com ara en moments determinats.
La composición del Parlament
linlandes, tant la Cambra de Dipatata como el Senat, es, si fa no
fa, la seg,iient dintre la totalitat
de cent diputats:
32 católico; 20 sociallistes; 18
calvinistes antirevolucionaris; 11
cristiana histbrics (reformats);
-10 de l'Associack5 de la Llibertat o Unió dels Unierais (pro-.
testants); 2 comunistes; 2 de la
Unió de pagesos (pretestants);
2 indep3ndents (protestants).
L'augment del catolicismo es
fa arnb grans esforços; a cáfila
de propaganda. Una de les eacions proselitistas mes ressonants és la que els católica
fan per mitjà de conferencies dedicades exclusivament als protestants dintre de les mateixes
esglésies católiques, particular_
ment en les regions mes densament ealvinistes. Allà s'hi envicia'
els predicadors mes eloqüents,
mes fogosos i arrevatadors,
guata sulen donar conferAneles
per tandes de cinc. Generalment
aquests oradors eón predicadora
del Sud. Als protestants alió els
encisa porque la cosa s'ho val.
Dies abano ja hi ha expectació,
i els noms del oradora es cotitzen, es discuteixen i es coneixen
com els dels grans actora. No cal
dir, dones, que aquestes conferencies són sempre un tan,: l'esräncies s'omple de gom a gom,
exclusivament de protestants,
teta Negada que els d'afilies, en
tals ocasiona, n'estan gairebe
exclosos. El públic herètic escolta
amb gran respecte, amb vera detectada, i sempre en surt enntentissim. A l'endemà tothoin en par
la amb entusiasme i elogi, pecó
no es fa mai conversió.
L'augnient ddeatólies es compla que es com d'un u, tot el mes
d'un dos, per cent cada any, i
s'experimenta solament d'uns
trenta anys ençà, particularment
fet sensible en entrar nombroses ordres religiosos calóliques expulsades de Freno quan
el Ministeri Combes féu la Ilei
de Separació. Els malvolenta
diuen que tot l'augment del catolicisme es deu a alzó i a la relativa mejor fecunditat deis ma-

tlimonis cal ólics. No olostalat,

cert que hi ha un aua.ilcut d'ab-

sions, les quals solen obtenir-se
particularment en el mún intellectual. La conversió del celebre
pintor Toorop, ara fa dotze anys,
fiel sensació; encara 'més la recent del novellista Frederic van
Eetlen, una de les primores fir-

mes de la literatura moderna holandesa; una firma que ja ha

travessat lea fronteres. Jo cree,
pesó, que el catolicismo no s'ha
d'ufanar gaire amb aquests dos
èxits, en els quals Ial ha molt
de misticisme tarat, de literaturisme, força quantitat de snobisme, bona part d'engraseament
liturgiSta.

•
mes probable es que la Ileu
creixença del catolicisme a Holanda sigui degrade a Fardó meravellosa de monsenyor Noolens.
Els calvinistes mes recalcitrants
admiren sense condicions a
aquest home per les seves dots
d'organitzador: els holandeses,
innatament organitzadors, o lié
una bona majoria d'holandeses,
sopesen avui dia, davan t, l'acció
de monsenyor Noolens, que catolicisme i organització es tot 11.
Teta ells, peró, reconeixen que
l'Església católica té una mejor
facultat coordinadora i ce/lesionadora per causa de la disciplina inherent a la seva ortodóxia,
i aix6 per a ells, per protestants
que siguin, es una valor que no
té preu. Davant d'aquesta virtut, llurs divisions mortals pota
ser fan vacillar, potser fan re'flexionar, potser fan preparar els
protestante holandeses, per a
una nova pugna religiosa, pugna que, per altra banda, en
aquests moments de trasbals
barbaritzant, s'ensuma ja — i
cruenta—en l'ambient europeu,
des d'Irlanda a Rália, des de Turquia al Marro°, per no dir mes
enllà i tot.
Joan Saca
El

Full de dictad
ELS

APOITCARIS.

dátil., diumenge—deia un boto
amic meu — vaig haver de sortir per'
comprar un medicament. Vaig arribar
Sinus a l'apotecari del barri. Tancat. Era
tancat. Miro la porta de dalt a baix,
dreta a esquerra, cercant el cartellet amb
la indicació de lea fartnäcies obertes. No
hi hacia cartellet. Comença a caminar,
guiat pels mcus records; arribo a una
altra farmacia; també estava tascada.
Per& gracia a Din!, tenia cartellet... El
llegeixo. Només donava una adreça. Ja
hi coseno anant...1 Arribo a les envistes
de la tercera farmacia... Es possible? No
sera una al.lucinació? Estava tascada. El
Ans

cartellet l'assenyalava com oberta, perd
estava 'tascada. Furiós, fatigas, desesperat, pujo a un taxi i cm faig conduir a
una d'aquestes farmacies, sempre obertes, que tot perseguint Ilur negoci han
representat el paper de la dignitat i dei
sentit contó.
—Encara us explicaré una cosa MiS
greu—va fer un metge que ens escoltava—: Abans d'ahir, diumenge, vaig ésser
cridat al Clot per practicar una traqueotomia a una criatura. l'avieso acabat un
sac d'oxigen; calia que en duguessin un
altre de seguida cuita-corrents... Peró,
que voleui El Clot és Barcelona. Les
farmàcies fan el descaso dominical... Al
Clot no es pocha adquirir cap sac d'oxigen. Anar-lo a cercar a una f ar macia dels volts de la placa d'Urquinaona
representava prop d'una hora... La criatura, per sort, va aguantar. Per6 se'ns podia haver quedas als
Jo pensava:
Quan, temps a venir, hagi passat
pida (feria de deixar a cada professió,
constituida en estat, el dret incontrolat
d'organitzar-se com Ii plagui, aquestes co
ses faran riure. Mentrestant, fan una infinita pena. Cercana la igualació d'arantatges a tots cls oficis, és estrany que
encara no hàgim arribas a establir que
els serenos i vigilants portin servei de
dia," que les llevadores observin rigor°.
sament el descans dominical, que els portero i porteres t'estés formin vuit hores, que els minaires treballin amb Ilusas
diurna, etc.
De mes a mío, er el ras concret
les farmàcies, el plet es ja fallas. Els

mateixos apetecaris, desmoralitzats, acaban de desacreditar el sistema. No és
que s'oblidin de donar rutina dels rein anys de torn; Es inc no la rolen doNo fóra millor que cet n bre,sin una
asamblea orienrdessin tornar al rrgim
antic 1, de passarla, es camprometersin
a thaixar el pren dels mtdicarnents?

"Nincti ld uanyarla tan: sena elta La
otisi acna l qs jksiA sh.n is en :deerti•ent.

• Carie; Caldee*

Han estat apassionadament
discutides la personalitat i les
aptituds politiquea de l'actual
cap del liovern italià.
En el temps que el feixisme ha
vingut assumint les responsabia
litats del poder, el seu cabdill
pogut donar preves de coas no
tot és gosadia i impuls cl que
Iba dut a la preminencia
ca obtinguda a Italia i a Europa.
La preve qua Mussolini és
polftic i un heme de talent, la
tenim en que des del Poder sea
gueix una pollftica internacional
ben diferent de la que defensa.
va a l'oposició. D'aquest cana/
en patita la conseqüència personal del cap del Govern
Pesó ce. surt afavorida la seva
fama de governant. Ja värein dir,
en el moment de pujar Mussolini
al Poder, que el mili mes gros
per al Govern feixista era la poli -o
teca exterior i que no hi hauria ale
tre remei sind abandonar les
reivindicacions agressives que
havien formulat dis f eixistes en
els darrers lampa. "Totes les dia
plomäcies — acaba de dir M113-4
solini davant del! Senat italiä —
són actualment circumspectes, i
no hi ha motiu pesque Itàlia faei una cesa diferent. Quan es
.tracta d'interessos rel la nació,
quan es tracta dels interessos de
quaranta milions d'habitants que
tenen el dret de viure, cal peo'cedir dolçament en les improv14
sacions i cal tenir compte d'en fet
que, a més de la nostra voluntat,
hi ha la voluntat dels altres.
Magnifie principi, aqueet Car."
rer. Qui l'oblida estä perd-utt.'
Mussolini no vol perdre's. La
Italia tampoc. Aixf es compren
l'a,clitud italiana davant la si,
tuació mundial i especialment
davant el plet de la Ruhr. Et/
aquest punt, Mussolini ha tal,
dedaracions melt interessanta.
Ha confessat que el sea intent
de mediada entre Parts i Berlin
ha avortat. Vet't acf en quins
termes ha fet la confessió
cap del Govern italiä:
"S'ha dit en un Parlament esa
tranger que Italia havia intentat
una mediació entre França i Alza
manya; una tal temptativa no -ha
exista. El meu deure era de proa
cedir a un sondatge, a una invesa
tigació. Alzó es el que he fet. Era
el meu cfmre; perti quan, per
efecte d'aquest sondatge i
que,sta investeació a les capitals
europees, m'he adonat, que no
podia anar per aquest carne no
he insistit. Insistint hauria C04
mes una gravfssima errada."
Després ha justificat l'orador
la intervenció económica i
ca dels italians a la conca de la
Ruhr. Aqueeta intervenei6 pro-e
perdona mineral a Itàlia, i d'ala
tra banda li dóna el dret de pena
dre part a les futures negocia-,
cions franco-alemanyas que Musa
solini preveu. Alguna atacs no
gaire dissimulats a la Gran Brea
tanya dónen al darrer discurs de
Mussolini un to qu3 -ha plagut,
almenys parcialment, a la Prema
sa de Parta.
•

A. Rovlra I Virgill
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La situació a Europa
L'aocid portada a cap pelo
franco-belgues a la Ruhr comen.
ea de donar el seu resultat no
solament pel que es referelx a
l'element obrer, sinó també ola
oomerolants 1 fina alguna fur-

donada, com el director del servel de Duanes. Els comerelants
oomencen de perdre la temença
deis nacionalistas.
Tant es als!, que la situaol6
mIllora, que els perlita de la del,ta, el populista i el del Centre han
deoldlt d'organItzar la resistanola activa. La primera manIfes1,2cI6 d'aquesta han estat alguns
acoldsnts ferroviaria, una topada
entre olla amb mona I ferlts.

A I tensems que la mIllora, s'ara
centua el cerrent de simpatia per
França als Estats Units.

La cessI6 per la S. de N. de la
regló neutrc de VIIna a Polenta,
originara segurament un serles
conflicto.

A Orient, faustaftt Kemal roce..
mona, en un discurs, una tren
enera'a, 8 mentre lamet 1.4ixa
mostra esporanoes d'una prOxle
LaL pau,

FINA
SESSIO DE I3ORSA
dcl 19 de febrer de 1923
Comentar!. - La SeSsló l'ablr va esur
en general mol; ben entonada. la aren eis
‚abate d'especulació coro hui) els emites
ale l'Estat, aill ternilla anda les obitgaciona
en geenral. tou un mercat bastant ferin
El millo (le ferrocarrlis Chi //avisare
alguna compra d'alguna IMPOrlencis
bastant significativa, les (mala compres
fan creare de que lampressuI lue ,enun
donant de initlora respecte ato mentatt
Valoro des de fa 10 9 10 Al•a no serti
equivocada, sind que sera positiva.
Els Metrops mes ferms 1 amD bona ten •
debela, els Duro Felgueres t les accions
suerer s anstInandes g ens eran rarleeta
Di negad, respecte a les Ultimes lambe
ermern de que sera an valor de que no
lincea gran eilt a la oeste' plaea, pulo
es un valor que encera tue san l no es
Contiab , es pro/1 c onfina t la esperulatetó no 111 entrare parmte wo cuneta de sobres la memdrie anima ane Publlea
enroma/vena, la aual ea Mi [gas gens atearoom.
Lre dI1SCI •S rang r s, sena gran vaFiarte, als voltants (lela mete del die,
sable.
Bortst MATI
Bale
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l
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ALÇAMENT DE RETENCIO
1 e Direeeld General del Deute 1 Classes
Pasteen a vas a aquesta Junta Sindical
del Col.logi l'Afrenta de Canal I Borsa 1 de
la base °fanal de Comerç, que el Jutlat
de Primera instada de i'llospiel, d'aobeila Con, a acordat l'alçament de retenun de/ tilo) del Deute amortitzable al 5
lar 109, emissió de 1920, terie C. núm.

48919.

143

Itelropoilta 1 3

RECIIFICACO DE RETENC10
En la relencld decretada mi PUtiat de
Vtianova 1 Geltrd, publicada en aquesta
Doro; el die 9 del rorrent, per error es
feu constar roen retingut el tito! del Denle Amortitzable 5 per 100, emIss10 del
1520, serie C, núm. 22144, el qual den
coustderar-so foro no retingut.
_

43

• CORSA YARDA
Tino.

Bale
ObertJra Alt
•0'oo 7a15 6910
' Nord?
Alicante 00'85 ( 9 90 6983
. ladal a sas 55 . 00 55 . 0a 55'90
36`11
' Cicatea 1.36 .75 2530
Colonlate 63o0
Fil i P lnes 207'25 20853 2o'i' 0 e
116'5
, Alele*
1 Metropolità,143
1113
143
. 129'2 5 129 75 t N'un
5/M101)
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9150
581i
7elsueras57/50

701c
59.90
55Mo
3615
e.Pc..0
7,7'4
t to/;5
145
51 77

SONSA OE WIADRID
Interior Complot, 7125 ,
lit ern amortitzable 4 per 100, 9200.

frirm 5 Ger 100,
Exterlor, 9660.
Banc d'Espnya, 58800.
Idnn Espanyol de Credit, 13700.
idcrn tau de la Plata, 22000.
vilhaes. 24650.
litem °Minarles, 3500.
C.Pdnles, • 9105.
fr/acants, 35000.
Franca 3855.
1.1117,5, 30•01.

Dia 09 de fabru Je 1923
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dignes de Barcelona 4 0(0
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• F.
Rnerata la/ectca da Wat.. a 0/0
0 0/6
•
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58'00
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6065
69'50
77'25
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52'25
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3004.

/den/ DinArnarra, 319.
lelent B a rbo, Ana.
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1
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70111 aviesas preti l

Me per

104 q:1110:1

j per mercaderia liebre Carde.
Garrofa negra nova
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Matar ra
Portugal
•
Role
•
Ibiza
"Mallorca novel
DESPULLES
Faenas onmell)
Segones
Terceres
Quinte,
Frena per 11 1 da 66 C11111011.

11
24

25 1/2
59
23
20
10

.

11%
109
tes
51
54

•

50

14 de bias,
Alacant, 48 Idem.

5, 1,

r
Mallorca,

71 1/2

Pilot Valencia

69

notes.

73

.

258.
Llers, 7910.
Dólares. 1555,
PeSSelf 3,

Fricas salmos. 31175.
Mares, 009.
Corones, 2350.
artee" . a - ?ANCA
Cedutes argenlInes, 40.

-,

Extertor, 75.
Franea. 7795.
NOVO York, 46987.
Espanya, 3002.
Suissa, 9089.
Ifoianda, 1189.
9707.
Suecia, 1751.
Portugal, 215.
Argentina, 4308.
Montevideo, 4262.
xne, 3930.
berlin, 100000.

g

Copenhag e. 21475.
Delinea, 8850.
Noruega, 25355.

COMPANYIA GENERAL DE
TRAMVIAS
Vencent 11 de maro vinent
cupe número 18 de les Obligacions al 5 per 100 d'aquesta Com panyia, s'informa a Hurs senyors
posseïdors que el pagament
l'expressat cupe quedara obert
des del dit dia, 'a rae de dotze
pessetes cinquanta centims per
cupe, dedulnt 10625 ptes. pels im
postos del Tresor, a les regüents
tos del Tresor , a les següentes
cases de Banca: Stat. Ama. Arnús-Gart, Banca Armin, Sociotat Anònima, i Crèdit Lyonnais.
Barcelona, 16 de febrer de
1923. - El director, M. d Fo_
ronda.

8111003, 12000 per 100.
Portuguesa. 020 pessetes.
Almetes, 004 Per 100,
Austriaca 0'01 pea 100.
liotandesos, 440 pssetes.
Suecla, 950 pessetes.
Norue g a, 0 '03 pessetes.
Dinamarca, 105 pessetes.
Inmune. 325 Per leo.
Estala Units, 5:33 pe s setes.

canarlä. 910 Dessetes.
Argentina 228 pessetes.
Uruguays, 510 pessetes.
Chilena 065 Desames.
brailenys, 055 pessetes.
Bolle:Ras, 155 pessetes.
Peruens, 20' 16 e pessetes.
Para/atta/1, 0'10 pesetes.

Japonesa, 573 peS3e 08.
Argelins, 3725 per 100.
tiende, 2070 pesseteS.
Filtpmes, 275 pessetes
A/r,.ns, 12100 Per 100 ,
OnStS, 11350 per 100.
4 05 duros, 12550 per 100.
O duro, 12350 per 100.
Isabel, 127 .i:o per 100.
Frenes, 12300 per OO.
Lllures, 3100 oessetes.
lardara 610 pessetes.
Cuba, 638 peasetes.
alestee, non, 12550 necl 000.
Olores, 11800 per 1,00.

COr.IPANYIA GENERAL ri
TRA:11VIES

[HA VES i PABERT S. en C.
Rambla del Cene°, número
Telèfons 1230-1231 A

Vencent I'l de mare vinent el
cupe número 2 de les Obligacions al 6 per 100 d'aquesta
Companyia, s'informa a Hurs senyors posseidors que et pagament de l'expressat cupe quedaiilt obert des del dit die, a raó
quinze pessetes per cupe, (11duint 12375 pessetes pels impostos del Tresor, en les següents cases de banca: Banca
Marsans, Armes-Gen Stat. An ò nima, Banca Armis, Stat. Ama, i
Greda Lyonnais.

BANQUERS

S'ofereix a la Indústria- Catafana can) a AgentDipositari per a Aadalus'a i Marrocs, posant
a la seva dispasició els seus amples Maza&
zems, situats a la part mis chtrica de la Capital i pròxims al Port
Fratnències de pri m er odre

101111,31,219RUPIR

VALORS - CUPONS - GIRS - CAN VI

Negociem tots els cupons

ven - Cupons - Girs - Canol - Colons - %ayes

Barcelona

ConSignatari, Mac AndreC.
Goleta espanyola "Pedro", de
Eivissa, amb càrrega general.
Pailebot espanyol "Salinero",
de Torrevella, amb sal i atines.
Veler espanyol "Vicente Ferrer", de Valencia, amb fusta.
Vapor italià "Sile", de La Plata, amb bestiä. Aniarrat moll de
Ponent Est. Consignatari, Con-

vencitnent primer febrer

Vapor espanyol "Cabo Toni-

4

Vaixells despar.aats

,

14538 A.
Telefons ruimerme 4531 A.
4ISU A.

rnAR3AiSGANK

•111•IIIIIIIfflat•••••n

SUCURSAL A MADRID: Avinouda del Comte de PeAalver, 11
•;-• -•,•r-

•

BANC DE BARCELINA

NOVES

Aquest Banc a la seva Central i a la
Sucursal número 1, continua realitzant les
operacions de Compra i Venda de Valors,
Renovacions, Conversions, Canvis, Agreguió de Fulles de cupons i Revisió de ilistes d'amortitzacions.
Admeten dipòsit tota rn ena de valors

D r.

Montatiá

Sabe"» "La OCA"
QUALITAT SUPERIOR

Dr. CAMPS

Fabrlcant: J. ALERIVI - MATAR°

R.

11partat de Corveta, número 1

DIRECCIO TELEGRÁFICA

La Societat d'Ernpreses María
times Italia-America, agents generals a Espanya de la "Navigazione Generale Italiana" ens comunica que es completament inexacto la noticia circulada sobre
l'enfonsament del vapor "Giulio
Cesare", el qual arribà el 10 del
corrent al port de Nova York,
d'on ha partit el dia 17 en viatge
turIstic a Madera, Gibraltar, Alger, Näpols, Genova, Menee i
Génova i d'alft tornará a sortir
cap a aquest port, on arribarà el
dia 16 de març, amb destt -a Rio
Janeiro, MontevIdeo i Buenos
Aires.

CLOSAS advocat,

PUNTAS

dele Hospitals de Paria. Pell I v e,

neri. Sant Pau, 2S, prkl ataal V
Viro uritairies. Renda Unirelsitat
principal, de l a 5. Ecoadenica, de l'a L

fliglitgil t

trasllaclak el seu despati al
carrer d'Auzias Maro, 49, pral. I.'
e

• •

D

BANCA ARNU
CASA MATRIU
Passatoe del Rellotge
Telefons: A 1812, 1013 I 4620

Snucessora d'Ene bis
L./

APARTAT DE
CORREUS
Número 425

FUNDADA EN 1846

CASA CENTRAL
Plal4 de Catalunya
Telitons • A 631, 1776 1 1777

Sucursal3 a !Ma z nar, Berga, Cer3ra, Igua!ada, aras, Ssüa, Urna Vigh

Negociern tots els cupons venciment 1 de M3rç yinent, el
liquid import deis quas ens sie conegut
CAMBRA CUIRASSADA

TARIFA DELS COMPARTIMENTS DE LLOGUER
(COMPRES E •IMPOST DE I..•ESTAT)
• ".

CAPACITAT
«ni mesera
quadrala

Dimensiona en centImetree

Alçaria

C

18

D

25

E

40

•

59

Apartat de Corma, 551

2 I

(mentre el seu import liquid ens sigui conegut)

N'oler italiä "Forlunato", ea
Hast, per a Oran.
Vapor espanyol "Ceferino Ballesteros", amb cärrega general,
per a Gijon.
Vapor espanyol "Antonia de
Satnistegui", en Post, per a
Huelva.
Vapor anglès "Sudbury", en
Ilast, per a Gibraltar.
Vapor anglä "Loyal Devoatan", en hast per a Mazarrón.
Goleta espanyola "San Antonio", de Torrevella, amb sal.

CENTRAL: Rambla tlete Estudia, •
305/1C1ES: Número 1, Creu Ceuta.
Numero 9, baut Andreu, 914
Minero 3, silmerea,

Direcció TelegrAtieta
CATALONIA B AMI&
-

Rambla Canaletes.

Queda oberta la negociació deis
cupons
venciment 1 de març vinent

llana", de Marsella, amb càrrega
general. Arnarrat moll del Rebaix. Consignatari, Ibarra i Com-

A

•

•••

dominas.

BANC DE CATALUNYA

VALORE, CUPONS, OMS, CARVI 1
BANCA

gratin

anca Marsans

terior.
Vapor finlandès "Suomen Polka", de Swansea, amb carbó.
Amarrat moll de Ponent Sud.

Modele

BARCELONA

Sblides

.

eles.-El director, M. de Foronda.

1

Televanus 1 Talanes
GUZMAN-MALAGA

MALAGA

d'Aviles, amb carbó. Amarrat
moll de Ponent Nord. Consignari, Feliu.
Vapor suec "Hispania", d'Estocolm, amb fusta. Amarrat
moll d'Espanya Sud. Consignatari, Talavera.
Vapor espanyol "Castilla", de
Cädiz i escales, amb cärrega geaval i 192 passatgers. Arnarrat
m611 d'Espanya NE. Consignatari, Companyia Transmediterränia.
Vapor angles "Volsella", de
Suez, amb benzina. Amarrat moll
de Ponent Est. Conaignatari, Societat Espanyola de Comerg Ex-

-Companyla General de Tram-

SOLER i TORRA G•'"

DE GUZMAN

Éserlplor!s I Magatzems
ALAMEDA 37

Vaixella entrate
Vapor espanyol "Rey Jaime
II", de Metió, amb cärrega genetal i 31 passatgers. Amarrat moll
de Muralla.
Vapor espanyol "Santofirme",

Barcelona, 16 de (ihrer 1923.

ISIOREZEDIRDEMSIRBIMVEGEBEM

RAM A DELS ESTUDIS, 13, i BONSUCCES,

URQUIJS CATALA
Es convoca els senyors aecionistes a la Junta general ordinària assenyalada en primera
convoeateria per al dia 11 del vinent mare, a les onze, al local
social (carrer de Pelayo 42), per
per a l'examen i aprovació de la
• em ò ria i balanç tancat el 31 de
desembre ültim i acordar la distribució de beneficis. Si per falta
de nombre no pogués constituirse la Junta en primera convocatòria, s'entendrà convocada en
segona convocatòria per a dos
quarts d'una del maleta dia.
Per a concórrer a la Junta sera necessari tenir dipositades les
acoions tres dies abano, almenys,
a la Gaixa social.
Barcelona, 20 de febrer 1923.
--P. a del C. de A., Felix Escalas,
director i secretari general.

MIQUEL

Moviment marftim

panyia.
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Anuncis Oficials

Libares 7775.

BANCA CARVI VALORS

Llres, 3085.
lardara 61 '40 1/2.
Mares, 0 0 4.
Corone», O'Ot.

Ordl
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'
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•
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21111
/311111neer
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Mera Nova York, 1859.
litem Portugel. 7000.
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Plent 8111150, 312.
litem Norue g a 19750.

Franceses, 3830 per 100.
Angicsos, 2990 pessetes.
Italiana 3030 Per 100/
Itetnites, 3320 P e r 100.
¡Migues, 33'G5 per 100.

74'00
63'85
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411400
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0165

6325
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ottro ti,
•
• * to,
Bennoch ch.
Selecto.
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SOLER I TORRA GERMANS
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61'35
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PUBLICITAT

Inauguració del Casal 'Na- La Política ELS TEATRES
cionalista de Les Corts
LA JUNTA DEL CASINO DE
SANO

junta general orditedria van 453CC
nomenats per constituir la Junta Direc.
tira d'aguaste entitai senyors teaüents : President, Josep Tomja Bois;
vior-president, Josep Cantarell; secretari, Feh.c Csaini; vice - accrefari, Amnden
Brillas; tresorer, Francesa Firmaras;
comptador Vicoriä Rabae ga; biblioteca• dosel, Cuyas; socias: Pclepri Alemana, Josep M. Guardiola; Pere Eserichs,
Agusti Colominas.
EN

Diurnenge, a les onze dell matí,
tingue Hoe l'assemblea inaugural del Casal Nacionalista de Les
Corts, adherit a Acció Catalana.
La sala, bellament engalanada,
esteva plena. Ocupavan la presidencia ala oradora senyors Martí
Rsteve i Pelai Vida e de Llobatera
els senyors Casteles, Rius i Bor, de la Junta del Casal.
Obert l'acta, el senyor Rius diatté que an fundar-se el Casal
aacional ista hom comprengua la
necessitat d'adherir-se a una entitat absolutament patriótica: Aceict Catalana. L'obra d'Acció Catalana — afegi — tots la coneixeu
Cal que a Les Corta tingui da seas representada., car Aceite Catalana té per única base la Ilibartal de Catalunya.
Ei senyor Borràs Urgí algunas
de les conclusions de la Conferència Nacional Catalana, les
quals flama aplaudides. Despres
digué que la firialitat de l'entatat
era trebailar por Catalunya, amb
aanima plena d'entusiasme, fuaint del caciquismo i amb el propasa d'enanir l'escota i l'espora

Espanya es diu que cal donar
quelcom a Catalunya, perquè
creuen que aixi callarem els extremistas. Ara, veient ed perill
d'Aula Catalana, aceept3n de bon
arar, una solada; i els qui parlen
san els que sempre havien callat.
Ens podem acontentar? No Aguastes manifestacions d'Espanya no
sien sinceres. Ens paolen de ferierack') i d'autonornia; la federaciú
és possible solament quan és
fruit del pacte; l'autonomia no la
pot exigir Catalunya Bina donarla Espanya de bou grat. L'autonornia donada per turna sempre
promouria conflieles i mai no
pot ésser una suluei6.
Nosaliraa hern d'aspirar a una
ilibartat definitiva. Després farem el que volguem. Els contractas per força per nosaltres són
nula.
1 a lla nostra tasca, amias
Les Corta, ens hi venia a ajudar.
Amb el poc qua ens coneixem ja
ens hem capacitat del \matra espera.. Sabena que sou patriotas
de cor i que us muu un anhel de
cultivar l'escota i t'espora No
n lubto que obtindrau fruits esplendorosos
per l'avenir.
ESTEVE
EN
En Pelai Vidal i Llobatera, en
Ea aixeear-se En Martí Esteva acabar el seu parlament, bou llargament ovacionat.
t5 aplaudit.
El senyor Castells digué: Aviad
Arnies de Les Corta — dig.na—.
La primera constitució que feral hem entrat a treballar per Catad'una entitat adherida a Aula lunya amb Púnica antitat veraaatalana aa a Les Corts. Vocal- ment patriòtica. El nostre Casal,
tacs que sou uns bona patriotas amics, s'emprendrà la tasca de
.isabeu ba les causes que ens hall crear escotes catalanes, d'enaltir
porta:, ala moments actuala. Re- l'esport i celebrara conferències
ciardeu aquella instants quo sem- politiquea i culturals. Dono les
biava que 'autonomia era un fet, gràcies a Acció Catalana, i a vos¡que uns bornes creien que aquell nitres us dernano tot el vostre esl'ora perqua el Casal pugui ésser
*Ira el moment. S'acabava la gran
guerra de l'Europa i es pausaren una cosa gran. Queda conetituit
Que si no a'aprofilava aquella ob Casal Nacionalista de Les
avalen:esa passarien molla anys Corta.
El senyor Castells, aixf cura els
abans na ea pogués übtenir la
flibartat. I vingué la campanya en senyors Rius i Burras, fou moll
pro d'una immediata autanonaa aplauda.
El públic, en mig d'un gran
siaminant en Passembeea deis
juntaments de Catalunya, salase entusiasme, anà deafilant.
.que dissortadament au tiag-uas
DESPRES DE L'ACTE
pap resultat pràctic.
Després de la inauguració del
En aquella oportunitat l'aspirada de Catalunya no racial. Si Casal, la Junta, forma-da pela sel'estat porlitic d'Europa s'hagués nyors Castells, Borras, Rius, Sapoasondat després de la guerra lat, Vicens Piara, Monfort, Aba•lodriarr. .sentir pessimisme, par- dies, Andreu Just i Jaume Comes,
que l'agitar la qüestid catalana aeampanyaren als conferenciants
significaria una excepció dintre per Les Corta, tornant despeas a!
la par' universal. Pera no és aixf; Casal Nacionalista on seas obles ceceabas se'ns tornaran a sequia amb un alampara , d'honor.
A l'acta lii havia repreeentants
presentar. Dls signataria deis
cirurgians de Sarria i de Sant Gervasi.
Tractats de pau,
Vlsralles, Nana ha rail un esariptor a pele, no varen fer res
tnae qua cosir el ventre de l'Euppa, sonsa buidar-ne l'abeas.
FI
Cal que Catalunya es prepari
Imb toles Las armes, principalL'HOMENATGE A LA BANmea amb la de la eapacitació,
DERA
per e tenir la dlibertat. Per això
Sr. Director:
a'aconsegui de reanimar el nao:analista:a nomas amb a calda
Cimbrejant, majes:Nos:a els el-ca enla Conferancia Nacional Cata- dulants a impuls del vera, passava ta san
laca. L'obra d'Accra Catalana és dara de Catalunya, acompanyada (1c1 jola de desvainar el nacionalisme, vent arda.
Creuava la gent pel carrer, 5C113C llepruvecaat la pasara patriòtica.
Nozal que us digui l'obra d'Ac- var-se el capell, ni fer tan sols el mas
cid Catalana durant els sis me- petit signe de reverència. Que poca els
que saludaren! Quants els que continuaSos que va actuant, perqua iota
ven son cama o bé es pararen momennaLa aoneixeu.
Arana Catalana ha celebrat niament 1
El cor se'ns encongia; suldadamcnt al
aplacs curnarcals a Ripole, a Dalauer, a Berga i a Tarragona. costat riostra., un xicot joverna, vcstit
Ya; no hem cercat en les 'lastres d'assistent, segurament de l'Ultima Jorcampanyes connexions electorals nada, per l'encongimant de sa vestimenni !rebatiera pels interassos par- ta, es parä i saluda militarment. Ms
limitara ni partidistas. Hem aeon- avall, un senyor es quadrà i fau acata'segun, sobretot, un peribelic na- ment. Vàrem apropar-nos. Altre desengany 1 Parlava italiS i dula al trau un
ieionalista.
Avui us venim a cercar a vos- l'atar tricolor. En aquell moment un adaltraa perqua treballeu per Cata- vocat de prestigi que milita en els rentinya. Si un dia claudiquéssim no gles nacionalistas, travessa el carrer,
dubteu d'abandonar-nos. No re- sensc ni tan sois girar-st. Un somraure
gateneu res a la causa catalana. irania vagà pels nostres Ilavis i estabaS, ene praguntéssiu: "On as el rem la comparació paradoxal.
Es truena es dolorós, paró es evidentvostre eapitä?", us dirfem: "No
ens rae. La riostra tasca no exi- mata con; i avui que ens trobem en plagas cabdillisme ni menys enea- na depuració nacionalista; ami que trae
tem de concluir el nostre plet pías viaera que erigim alias. Si ens demanéasiu: "Quina és la vostra ranys internacionals, ces fan una oblibandera?, us,u,spondrlem: "Es gació d'insistir sobre apresta punta de
veritable transcendancia.
inaaarnant la de Catalunya".
Qua diria davant tal espectacle el diEn acabar de parlar En Martí
Fea'. fuu ovacionan Totseguit plantada suís, anglas, romanas que simpatitzés amb nosaltres i s'interessés pel
al entre aplaudiments
aal

lector diu...

VIDAL DE LLO3ATERA

A ra les de Les Corta—d
No traba paraules proa escaients
per expr e e.sar-vos el que as aquest
rta e . Aacia Catalana no ha cereal. ìa èxits franca i aselatants,
sina la catalanitat. Ileu's aquí
Perqua seetirem una gran satislacrad guau ras reprasentants de
Lee Calas en3 vingueren a trobar parqué inauguréssim el Cas al; Les Corta és id primera barriada que inaugura solemnialraen!. ura entitat adherida a Aeche Catalana.
No hi baria hagut cap partit
n i rap organització tan dernocratica cuna la nostra, com haveu
Pagut rauco per les conclusions
de la Conferancia Nacional Catal ana. on pogeuaren concórrer i
votar lots ele catalana patriotas.
A ceite Catalana començà d'actuar
per propagar el nacionadisme.
El din que la aansciancia naciona l de tole sia ben desperta, Cat alunya obtindrà la sera !libere
tal . De com és fructífera la nostr a tasca ho demostra l'aceite dels
eu emies. Abans, sempre que un
b aria demanat l'autonomia se II
b a Yla raspas: "Nol"; ara de, tot

costra problema? Desistiria segurament
dais seus propasas i s'emportaria un
tris: ccncepte de la cultura del nostre

Lagaument tot c-atali que pertanyi al
partit politic que servi una cmpremta
mes marcada de conservadurisme o soslingui les idees mis avançades, té el
deure ineludible de descobrir-se davant
l'ensenya barrada, representació vivent
de la tradició i de la história, de les
gestes dels nostres avantpassats i de les
seves conquistes, encarnació immortal de
la terra mara i de la parla nadiva, casa
piral on s'aplega 1er-peru de bis els catatuas germana, par a cantar la plenitud
de la arrea i cl suprem adral de l'esdeve-

oidor.
No i3 pas solannnt en el dos d'una
fasta o diada on tcnim d'exteriorilzar ala
costras sentiments; és arreu i a tot hora,
en tots els momees de la costra vida
i en tots els ordres de la riostra existencia.
Val mis un acta individual de patriotisme conscient. que no pas cent, seguint l'impuls de la majoria.
Quan acial', dones, apropar-se la neoyera de Catalunya, féu ala encera i
inclineu-vos respectuosament; Es el simbol de la Nació Catalana que passa pel
davant vostre.
fiarais Saltellu

ROMEA. — Vetilades de

eeleote. "La forastera", comedla en tres actas, de F. de Curel, trad.
O. CapdevIla
teatro

etclit d'una fama universal. Gemler Es
el Zacconi de l'escena francesa; no obstant, rart del; dos actora es perfectamara distint. Gentier co traba en cand
ascendent, en planes facultats. Les sayas creacions són realnunt creacions de
personatges. "Sobraran el coneixereu
per la seva veu---deia un crític—; tan
distint és en cada una de les seves representad ions. "
Gemier es presenta a Barcelona amb
tres obres que s'adapten perfectament
al seu temperament, en les quals obté
els més prodigiosos afectes. "Tartuffe", "La Rabouillense", "L'Autoritaire", san les tres obres que donarä durant la sena curta temporada de RoMea eh dies 26, 27 i 28 vinents.
En la interpretació del "Tartuffe",
de Moliare, el gran actor ha acensagua un dels seus irrita més esclatants
i és nueva obra que ha despertat l'interés culminant del nostre públic barcelan'', que cada vegada acredita mas el
seu tast selecta.
No dubtem que, amb ocasió de les
tres representacions Gernier, el Teatre
Romea es veurà ple de la riostra millor
societat, sobre tot havent-se acabat la
temporada del Gran Tteatre Liana. Saben que els noms inscrita a l'abonamcnt correspcnan a les familias mis
distingides de la riostra aristocracia.

"La Forastera" (L'Invitée), és una
de les primeras obres de Carel, fa trenta anys que es va estrenar a París i
no va tenir un gran Me-h. Aquesta obra,
en aquellas apoques, venia a Usar una
reacció intetligent, contra tot alió patetic i sentimental que emocionava i
"LA NOVAn CATjLUNY A"
que encara emociona al grata
I "LA PUBLICITAT"
Cure', sense presentar cap tesi ni fer
Havem rebut el darrer milla:ro de la teatre d'idees a la manera nórdica, sinó
revista La Nov, Catalunya, de ¡Hartura, seguint la fina tradició francesa, es va
teus nelndidament in:pr,esa, com. de cos- entretenir jugant amb les cordes sensibles de la gent, sense donar mai iloc
A primero plana, andi tots cid hoa les llàgrimes ni als esgarips.
nors, publica el següent article;
D'una manera celebral i aguda va
anar tocant aquella temes di-arrianas que
"LA p uBLICITAT", DIARI CA- preiten més caliu en el cor del palia.,
va presentar un cas de maternima no
TALA
en la forma vulgar i fäcil que se sol
Ami) imputa tan espontani com
presentar, Bina conternnt i compacant
volem retre un homenatge públic
les emocions. Deixant acure un tros de
d'admirada), a l'hora que un testimoni de
cordial idanificació i de fonda gratitud carn viva, una unglada amb quatre gotas de sang, un panteig mut, pera seapatriótica, a la noca empresa, direcció 1
se que el públic hi pogués entreteafr
redacció del periódic barceloní, LA PUmassa als ulls, tapant-ho de seguida, disBLICITAT, convertit avui en el millar
portaveu diari dels ideals nacionalistas simulant-ho delicadarnent amb les sedes
patatas de la ironia mis fina.
catalana, i es dar que recatalanitzat per
El que va al teatre perquè ii doran
complet, des de son nom als anuncia, no
TIVOLI
solament per virtud d'estar escrit ara ea alló que estä acostumat a forjar - se dinEsperança Iris esirenarä alueara nit
tre
el cervell obeint a un criteri micatalä, sinó per l'am paró purissiraa de cap.,
In f.:USO:e opereta en :I actea de
talanitat que batega en cada una de llurs mad, l'obra de Curel Ii se.mblará abVillemat i Obriatina, que !tan traduit i
surda a estalles; ea molt probable ala:
columnas, i especialment al; seus magadaptar a l'escena eapanyola els seujJC
nifics, magistrals, exarnplarissims arti- no el deixi convençut. Ara, el que slio
liiitura 1 González del Toro s el 112..ill'e
vista
de de fons, la lectura dais quals delecta raid desapassianadamana ainb la
Iloig.
neta
i
vagi
seguint
tes
inriaxions
del
l'espera i vigoritza ¡es confiances dels
E'sneranea Iris fa una veritable creapatriotas catalaas en un próxim i datani- dilleg i ende :Ira el; sentiments Z.111: ats,
da
del personatge ele "Fati", cuanles
pararies
mig
dir,
el
gas
,
cont
intia trionof de les aspiracions integrals
panyarla admirablement per aliad Uni ma
gua
i
aquellas
gotatcs
clareada
amarga
de Catalunya.
i dels senyora Ruiz Parla, Galeno, LlauNo com una reciam interessada ni s en- i picant que donen a robra un tu verada i Eritres prloripals pluttl da la sal",ritablenuant aristocràtic, se n'acicalara
zillament amistosa, sinó per contribuir
paoyia.
a que el major nombre de catalans fer- de seguida que la comédia de Cure' és
vorosos de Cuba coneguin i es beneficiin una de les construccions més leales dal
teatre modern francas.
da la lectura de LA PUBLICITAT, deNu és una obra de bulevard; és una
diquen' aquestes ratIles en homenatga as
gran diari de Catalunya, i, da dar que en obra de teatre selecta i de públic seprimer terma, als abnegats i entusiastas lecta.
El conflicte teatral és simplissan:
patricia de les conviccions 1 caracter deis
una dama vienesa casada =ab un seguata is rallare."
Majectic Hotel d'Anglaterra
Agraing vivament els betikals elogis nyur francas. El matrimoni no !liga;
la dona. diguern-li ¡seda, diguem - li
atar a ea nie llagad lloc un àpat
de la revista germana als quals ens Mas.
ein-li com ea vulgui, paró sen- finan en honor deis illustres
corresponeire amb cl mis sisear dels nos- •
se atacar el seu passa per unes toriadors de la dominada napa-tres afectes.
falsas acttsricions; el divorci és consu- leanica a Catalunya, En Carlea
Per molts anys poguem trobar-nos
mar i la dama sosa va a viure a Viena
Rahala i En Frederic Camp, als
units al servei de la Patria.
entretinguda aparentment per les rela- guata han estat atorgades les
LA CONFERENCIA D'EN cions Socials, pera covant tota una tra- Palmes Acadèmiques da la Reptagedia, per veura's separada de les se- blica Francesa.
POU I SABATER
a-es tilles. Passen anys i el marit,
Iii assistiren, entre altres, els
La confer2ncia que Ell Joscp Manó pobre horra vulgariaslm, al qual li pe- esmentats senyors Rahola i Canija
Pon i Sahaler ¡savia de donar dissabte,
sen les seves dues criatuees, que ja ski amb la seva esposa, eis honoraia qual fou ajan:ad°, se celebrarà diu- altra tanda amistançat amb una vidua bles senyors cònsols del Japa i
nsenge que ve, les once del mata a U- d'história, proposa fcr les paus amb la de França amb llur distingides
fanen Enciclopedia Popular, traciant el
seva dona !agitara_ La dona va a Frass- multara, senyors Carbonen i Joan
tema "El nacionalismo i la cultura cem
ça, veu les seves filles, hi ha una. re-' Delgado i mullers, En C. Fallas
• fonament i garantes per a la solució magua i una tempestat de senaments de Climant, el qual duia represenonctIrrns.
dels probletnes
El sindicalismc i
per part de tothom, i a la fi la male tada de l'Ateneu Empordanès i
l'acció política".
se'n torna, peró no sean torna so l a: las "Publicacions Empordà"; el docdues notes l'acompanyen decididas a
tor Serrada!l i senyora, el doctor
LAS 'PLAZAS DE LA CONS- viure amb
Domenec i En Valenti Moragues i
TITUCION"
La manera com Curcl tracia la si- Rogi.
A l'hora del xarnpany oferf l'äL'Ajunlament de Fioncres lis acordat tuació entre la mara i les alias, Yapacanviar el rNol le la Plaza de la Cons- rara &actor d'una i altrcs, amagant un pat l'excetlentissim senyor Drataba
de
tentiresa,
es
de
la
qualitat
mes
gado, consol general del Jama, i
titución pel de Placa de Catalunya.
finament drannitica qua es puaui Velt7e. allaaren la copa el senyor Fages
En rama, a Calen, el primer que va
La infelicitat del .pare, l'agror de les de Climent, ultra els homanatfe y Pa l co/de de R. O., secunda! per la
seva colla i oprofitant la retirada de la paraules entre la darla i el marit, que jata, els quals agrairen mal senno s'arriba a veure del tot, C,112. no arri- tidas paraules da distancia de qua
mojarla catalanista, fan revocar un aeord
han estat objecte per para. del
identie al de Figueres, pros recenunent ba a esclatar, i que passa cutre puntas
de Melar i d'irouia, tots aquests en- Govern de Franca.
per aquel! .4,:untommt.
ccrts d'artista original i de psicóleg
Rubia els distingas historiaagut, van pintant la comèdia amb uns dora les nostras mes cordials enLA JOVENTUT NACIONACO:073 irisats i perlarts, que ces deixen
horabones.
LISTA "LA FALÇ"
una trista doleor als ulls.
La Jarcian! Nacionalista "La Falç",
La tradució d'En Carleo Capdevila,
en la ;mita general extraordinaria, dar- correctissima des del punt de vista lirerainent celebrada, acordant acceptar tarad i molt hàbil i molt intelligent
c011 aj ideari el contingtit en les canelaL'embarcament
des de l'aspecte teatral. Per-qua posar
sions de lo "Conferencia Nacional Caen catalä el diäleg de Curel no és una
d'avans d'ahir
talana".
cosa que tothom sea' surti. Arreplegar
Tatisbé
elem et segiient Consell
el matis de les paraules i les intencions,
A primera hora de la tarda de diudirectiu:
ter que no es perdi mai la flexibilitat manga, sortiren cap a l'Africa, en els
President, Pene Badosa; vice-presii la gracia, i que quedi el concepte ele- vapor "Alharnbra", "Tintoré", "Mardent, Josep 1! aria Mercader; caixer. Al>
viu a la cegada en els temas que qués de Campo", "Vicente La Roda",
toni Alegre; comptador, Josep Maria gant i
corren', ja és una cosa que mereix tots
"Villarreal" i "Eseolano" de la ComClot; vocals: loan Mar fany i Fprt,
En Capdevila ho va saber
panyia Transmediterränia, els comalAgnsti Vergés, Josep Rovira i Enric els elogis. 1
ganta de tropas partanyents a les murresoldre d'una manera impecable.
Mario Atibesart; vice-secretari, ¡aun
De la interpretació, l'Emiln Baró,
ta i quinta regions militars.
Balletbó, i secretari general, Lluís Bric.
que feia la protagonista, es pot dir que
Part de les topes embreadas arriel
pes
de
l'obra.
1
l'Entina
va
duu
tot
baren al mati procedents de Lleida,
LA REUNIO DEL DISTRICdur aquest pes amb admirable elegan- Manresa, Tarragona i Girona passaut
TE SETE
cia i amb aquella inteMigancia i aquell des de /es Estaciono del Nord i FronAhir vespre tingué lloc l'anunciada re- amor que la caracteritzen. Va fer una
ça als quarters de la ciutat on sala va
unió deis socia d'Acció Catalana resicreació de "La foriastera", adaptant-se donar esmorzar i dMar.
dents al districte seil municipal, a ¡oir a h delicadcsa del papar, contenint les
A les dues en punt comença hectPele d'anar comPletant Torgatigzació
emociona i no abandonant-se mai als bare als vapors "T'atoré" i "Alhamdels diversos estudio barecloir.us que for- facils afectes.
bra", els guata calar:aren ara soleatts
n;sm a les renglares d'aquella Associació.
En Giménez i En Montero, noble- el primer i 547 el segara partanyents
S'hi el rama d'impressions dar- ment secundaren la tasca de l'Emilia
tots ells a la quinta realia.
responents i s'hi Maneja factuació a etn- Baró, i junt amb la senyora Valentí i
Posteriormant comeneä l'embarc a
pm:ti re, nomenant-se ti Comissió que hs
la senyoreta Corcolla 0:4, acabaren de
bord deis altres vaixells. Els soldats
de platiejar-la en detall.
dona el relleu que l'obra es inercia.
d'aquasta regló militar s'onquibiren, en
Fou
concorreguda, regnant-hi
"PER No SER TfIETZE",
el "Marqués de Campo", 422 boinas
coral jós i prometedor entusiasma.
comadla cri un acto de la tee- destinars a Melilla ala regiments
re Vetar, trad. J. Pons
San Fernanda, Cerifiola, Melilla, AlPagés
callara i Dipósit de bestiar; al "ViD'aquesta comèdia d'intriga vodevi- cente La Roda", tamba amb desti a
lasca, podriem dir que es una de les
447 reclutes per als regirnants
mas encerradas i de les que fan dure
d'Africa, artilleria de muntanya, artimes
dintre
el
seu
ram.
Per
no
ésser
Nada
de
posició, enginyers i Sanitat.
ATItaaaLL
tretze a taula, la familia da pervinguts
Al "Villarreal", cap a Larraix, 355 reDiumenge el tren de Sarriä atropellì
fa una serie de bestieses. Un pobre
partits cutre metralladores, cavallaria
al marrar de Balines a Manila Plaguen,
afinador de piano es la victima de la
i intendencia. A l'" Esculano", 613 hode 251 suya, produiutai una ferida contudel
sopar.
superstició i dels embolas
rnea destinats a la Comandancia de Causo a la regló frontal i forres contusiona
Aquest desgraciat, figura d'un cómic
a les reglaras costal i lumbar, de pronaie agudissim i pujat, val tant der com ta i regiments d'Ararás. , Seg orbe. Talavera, Barbastre, Alfons XII, Ceuta
tic rasen st.
Pesa.
i Serrallo.
FURT
La traducció, d'En Pons, viva i fresInicia la sortida el vapor "lanture",
Diumenge es coba ya al port tuve- ca i picada per tots costats.
el qual fau proa a fora a dos guatas
dant el seu fila que marxava a l'Atrita,
L'Aymerich va fer una creació estu- de tres; el seguiren els altres vaixells,
el senyor Enric Bis-to, inspector crariti
penda, una d'aquestes grano coses que essent el darrer rEstolano", que marh caraet-trlamunicp:,I1obre
fa l'Ayrnerich de tant en tant i que no xa a les guaira menys minuts.
me.
d'inspector, la cadula personal, un
ano deixen respirar de tant riure i fan
Duran l'embala i matare sorticn els
me de sometenista i dues gules d'armes que l'aplaudim i el felicitem de tot con. vaporo lii havia al mal] d'Espanya una
curta I llarga.
Josep retarla do Segarra gran gentada cernaosta exclusiva:wat
ION ALTRE FURT
de ¡amiliars i arniCS dala reclutes exCarraca al Romea pedicionaris. Tumbé veiarem molts capa
A la una de la tarda d'abIr en un
Novament l'Empresa del Teatre Ca- i oficials de l'Exarcit, amb el aovartramvia, a la I llaaa dele Jalar:eta, • Joan
tali Romea mas dona ocaela de podar nador militar senyor César Aguado.
Mires un carterista li robä una cartera
Les xarangues de masica del regique contenta 025 pensares. El carterista admirar les creacions d'un actor extraordinari. Un actor desconegut entre menta de Jatas i Akautaaa amenazaren
fou detingut, el qual es diu Joaep Antoul Mena Cuello.
pasantes: Colima Ve a Barcelona pm- l'acta..

Banquet d'homenatge
a Caries Rahola i Frederic Camp

Tropes cap a l'Africa

Fets

Diversos

Conferencia d'En Manuel Serra i Moret a
l'Ateneu Barceloní
El socialismo a Catalunya
Diumenge, a la nit, el si:a-nansa
ta Manuel Serra i Moret dona des
de la tribuna de l'Alertara Baraca
lord la suy a conferencia flohre el
Lema "III snaialisme a Catalunya".
El local s2 -o1ava pea de gent.
Fa poca dies — digué — que
dos socialistas han parlat de na-:
cionaliame d'una manera ben (lisa
tinta: Fabra Ribas i Rafe! Cama
palana. Avui, jo us dirigiré la
raula senas basar -ma en cap
obra imnaortal ni en cap reglaa
mena Binó expressantavaa el meu
pensament simple d'home que
viu entre el poble.
Dins desi socialismo jo bi en4
globo tothorn que no eata cona
forme amb la societat actual. Té,
dones, molla especies distintos,
segons el !loa i la latitud del pala.
Cal, peró, que tingui un misticiaa
m.0 i una bondat sernblant al crisa
lianisme • alhora un aspecte an-.
Geriatra que dóna als boines unes.
bases anticristianas.
A Catalunya les peques vega-,
des que sala parlal de socialismo
ha estat per matar-0o i allunyara
lo. A Cal:atunera, és mult trist de
dir-bo, el socialisma no ha Imgut bons defensora. Aixa as dea
gut al nostre caràcter, mds adap-s
tabla a l'anarquisme. Som egois4
tes, i voleni el bé material. Ileu'sa
aquí parqué el sindicalisme no ha
volgut quo ala sindicats fossin
político; només han corcat el ml-'
Norament de safari i la disminua
ció de timbal'.
Dins l'internacionalisme s'hl
marquen les caracteristiques de
cada poble. Si no hem prosperat
as pel nostre caräcter. Cal cercar
el socialisma per l'interès de Va,
nimr. de Catalunya, per ter recua
lar l'egoisme i el materialisme.
Els aocialistes no hem de neo
gar el fet de Catalunya; llena de
dir qua el fet catalä és cosa nostea, i tots els nacionalistas ens
l'han de donar. Quina cosa fora
Catalunya si el nacionalisme en
ilac d'asser una cosa lírica vol,
gués aixecar el nostre poble al
nivell de les grans nacional
Raclamem la justicia tenint al
davant les dolors. Quan el pchs
ble ha ha fet tot, els intelleetuals,
els selectas de l'esperit ens en
apartem, sense pensar que allI hi
ha fa Ilum. Cree en el socialisme
no solament per la llibertat deis
homes, sinó lamba per resoldre
el problema de Catalunya i el da
tots els pobles esclavitzats. Fina
que Catalunya no sia socialista
per essència no serie lliure ni en
pot tenia l'esperança.
Un dia dala jo al doctor Martí i
Julia que fine qua els obrera no
ens ajudessin no obtindrfem la
Iliberlata el doctor Martí i Julià,
a l'últim, em donä la raó. A tot
arreu on s'ha aixecat la veu dele
socialistas s'Ira respectat la 111,
bertat dala pobles. SinO, recora
&u nomas ed cas d'Irlanda. Tingueu La convieció que el dia que
Lata els catalana defensin Cataa
moya, Púnica veu amiga de l'altra banda seria la deis socialistas,
inalg,rat al qua hagi dit un so,
ciclista. des d'aquesta mateixa
tribuna. (Se sent una veu femenia
na d'una andalusa qua diu: "Ad
ze habla, seña Moró".
El dia que en cauce un obrar
en la lilaila es digui: "Ha caigut
un obrar i un catada", i nl nacionalista dlipositi una llägrima
damunt de la seva tumba, el dia
que ens haguem compenetrat del
santa ete tragadia, serem eliures.
Com mas socialistas sigueu més
nacionalietas se,reu.
Tingueu en cornpte, repeteixo,
que en dir socialista ern refereixo a aquest amor mistic 1 relia
gires que inspiren toles les COS33
grans, i en aquest amor Lambe hi
entra la patria.
Nacionalistas, hornea pura i d'i(lazas grane, jaras i intellactuals,
qué en fadem ele Catalunya si en
ésser lliure la teniem tant atiamla
cona abans? Venia tols els que
sou nacionalistas de eor, si tenia
jures
desig de progras; veniu
i intallectuals, a !a nostra lama
Nosaltres podem oferie la voetra
llibertat i la de la Patria. No fin-.
guel por que ceaudiquern mai,
perqua vülern la nibutat de toles
los !Arras, perquè volara l'amor
a fofas les torres.
DI senyor Serra i Moret, que
tinaja ostia interrom p ut diverses
vegades amb aalaudiments. en
acabar la seva oonforanera fou
ovacionaL

Noves religioses
Ilduts d'avni.--Santm tOcO. Sant
dur i Nenursi, Santa Paula, varer.
()tunanta borea.--Eagleata de Sala ea'Mi. Heme d'expotticiii: De lithl querts
non da! matt e Ces quarte nie let da la
tarda.
A lel SIIMORIA DIO LIN. er-escArc
Illimecres vinent, 21, a la capella (IP la
Mirareloaa de la Coso l'rr-ssiuslsi Je Carian, se cel,brarau nstass8 cal, Menor'
a dos m'arta d'onza, a les orare i a (15,3
m'arta de dote., en sufra g i l'attl.a
del (11pdovtuirr del* grana m'Omento
(altar/11a ate Cataltriya, el nratatb.anyat
(talar lo rederir Gasear. prevare.
'rota ala qui en vida d'ell n'honormmi
arub la nasa larvida amistar i aneara
nerven slfruns gratitud. (miau lit`le de
prea¡nela CfI aqueata atrae de jalar ea
el que« 4111iNtneti del ere dolerúa trae.
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LES REGIONS OCUPADES

EI Próxitn Oricnt

Com que

energia
'

Esmirna, 19.-En la solemne olieran.
ei Congres económic celebrat ahir
menge, Mustafä-Kemal pronuncia un
discurs, en el qual va dir:
"No som bostas als capitalistes estrangers; tenim necessitat de Ilur concues;
derrarem, dones que estem disposats
concedir-los les garanties necessaries,
pera han d'ajustar-se a les nostres Beis.
Ararem a Lausana, interrompent la mar.
xa victoriosa del nostre exercit quan
els aliats declararen que reconeixerlei
els nostres drets..
De.sprer de hurgues negociacions, els
aliats no els han reconegut."
Mustafá Kemal ha terminal dient:
"Companys, rebutgeu les vacialacions.
afarxem endavant per a conquistar la
postra independencia absoluta."
Mustafa Kernal sorti • les nou cap
Angora.-Radio.

DECLARACIONS DEL DELEGAT
ISMET PAIXA DESITZTURC
JA LA PAU
Constantinoble, s8.-Segons manifesta
renviat de l'Agencia Reuter, durant una
conversa que sostinguí amb el senyor
Harrington, manifesta Ismet-paixa que
trobava animat dun sincer desig
u.

e Fin história de les ncgociacions porbedel a cap a Lausana, afcgint que les
aliksticas econótniques foren l'obstacle
drab que es topâ a la Contera:Jeta.
Acaba expresant la seva confiança que
iirriat será possible arribar a un acord.
e-Havas.
.

l3MET PAIXA SOTMETRA ALS
ALIATS UN INFORME REDACTA: PER L'ASSEMBLEA NA-

CIONAL
'Constantinoble, 19. - Els periódica
euen que Isinet-paixá sotmetrà als alta
eomissaris un informe que ha de redactar l'Assemblea Necional, exposant les
condiciona de pau de Turquia.
Les potencies designaran Ilac i data
'Per a reprendre lea negociacions.-11a>as.

1361E7 P.All•ZA CRELI QUE. S'ERA
APCOVADA L'ACT:Ti-D DE LA
IDELECAGIO TURZA A LA Cal*FEREPICIA DE LAUSANA
Constantinoble, 19.-Atirmen e a pcri&lica, que huid PaiaM opina que

a'Assemblea Nacional d'Angora apeovara, cense reserves l'actitud de la delegacía turca a la Conferencia de
u30111.

També es du en els cercles oficials
tuses que l'Assemblea Nacional propasará que les negociacions es reprenc
• Constar.tinoble.-Havae.

ISMET PAIXA A ANGORA
Constantinoble, 19.-E1 cap de :a delegada, turca, lsmet Paixà, ha rnarxat
Angora per la via Ismidt.
Ea confirma que es trobarà amb Mustela Kemal Paixà a Eskicheir.-11agas a-A NOTr. DELS AL73 COialíaal'AHIS PRODUEIX FAVORABLE
IMPRESSIO A CONSTANTINOCLE

París, ta.-Comuniquen de Constanj ainoble, que la nota dels Alts Comissa,gas adreçada a Adinan Bey sobre riii,aident d'Esmirna, ha produit una impressió favarable.-Havas.

LLS TURCS PENGEN A CINC
fiRtISTIANS MES ACUSATS D'INTEL.LIGENCIA 4.51O L'ENHACC
'a Londres, 19.-Els periódica anglesos
men saber d'Esmirna que les autori. tats ruegues han fet penjar cinc crisdinas mes. Aquests havien comparegut
.avant un Consell de guerra, acusats
amb l'elimine en ocupar
eintat l'exercit grec.-Radio.

b

ES POSSIBILITATS D'UNA
; 9011FERENCIA A CONSTANTI-.
NOBLE
t.
Conatantinoble, 19.-Imnet-Paisä ha
.0ortir cap a Angora. En eta cerdea polt• « de Ganstantineble ca desltja cada
regada mea una prompta concluaia de la
.111P!i. La nota dala Alta Coiniaaaria aliats
»Hin ala incidenta d'Esmirna ha este
»Inda a aladnan-Bel 1 ha produit una
AkerraanG favorable.
liamed-Palzá sotmetra ala Alta Comiaaa,
fin:forros que Pdxsemtdea Nacional
;
carrega de redactar, en una b eca que
lirpossarä les condiciona de pau de Turapta. Lea potencien designaran el Boe i
te data de la represa de lea negociacions.
Oran Lunet- Paixà que l'As,serablea can' gozara l'actitud de la delegada turca Y
opa ea propozara Constantinuble enea 'loe
146 negociacions.-Itadio.
ID; TIFUS 1 El- COLERA A NORD
Clonatantiaohle, a9.-Ilan mort a Leed
vapor egipci a Thends" vuit reata re;abata, la mejor part iras, ilethaes del
Afila 1 del calera.-Ilavas.
•
A IRLANDA
1:10L.LI8SlO ENTRE TROPES I

REBELS A T1PPERARY
' Dublín, 19.-En el corran de
rTipperary hi ha hagut una collisió entre les tropes i els rebele ,
gln comandara rebel resulta mort
foren fets presoners catorze
rebelo més. Entre lee tropes regulara hi bague un mort j gua-

ene leidas-JUAY/1K

DIntarta, 20

de ?obrar de

TELEGRAMES

AGENCIA HAVAS
AGENCIA RADIO

En un important discurs, Kemal Paixà excita els seus a ter-lit

PUBLICITAT

La

millora la situació, els partits pangermanistes
organitzen la resistència activa

L'opinió americana sosté decididament l'acció franco-belga a la regló de la Ruhr
Dusseldorf, 10.-La situació es decanta a la Ir,11,rs
El director del servei de Duanes ha
resolt rebre totes les comunicacions de les
autoritats d'ocupació, ädhuc les redachades en francés.
El Consell d'Administració del Ate,kinschcr Sprecher hl demanat que s'alxequi la suspensió que per espai de quinze dies baria estat imposada a l'esmentat periúdic, declarant que comprenia
perfectament els motius que originaren
aquesta suspenssió.
Aixi mateix proposa l'esmentat ConSeIl d'Administració que, en el succesiu
el director o el redactor cap del periódic siguin persunalment responsables dels
treballs que es publiquin.
Els comerciants d'Essen han començat de nou a liendre a francesos i belgues, declarant que el seu desig no es cap
altre que el de vendrc, pecó que es trohuyen estemordits davant les amenaces de
les organitzacions nacionalistes.
A Essen han estat trencats anit els
vidres d'un important establiment per
estimar els nacionalistes que les celacisa, entre el propietari d'aquest i les
autoritats d'ocupació eren massa cordials.
El cap de l'establiment ha protestat,
anunciant el seu propósit de portar als
tribunals l'assumpte, perseguint eta calumniadors.-Havas.
\Visen, 29 — Les autoritats d'ocupació
anuncien la manera directa per a efectuar les requises de matèries alimentitics.
Són en gran nombre eis obrera que es
presenten per a ésser admesos al treball. La impressió general es que la situada) millora sensiblement. La població obrera fa constar /a gran moderamó
que mosteen les mitoritats d'ocuparió.lavas.
ELS PARTIS DE LA CRETA, EL
POPULISTA I EL DEL CENTRE
ORGANITZEN UNIA RESISTEN-

CIA ACTIVA :: ACC!DENTS FEM110ViA711:3
TRIaS MORTS 1
ONCE FERITS

Dusseldorf,

19. -

Eis parlits

potajes da la dreta s'organitzen
Pol- a una resistencia activa per
haver donar, la passiva escassos
resultats. Al Congres del partit
populista celebrat a Essen alta
decida pausar a la resistencia activa i les mateixes conclusions ha
adoptad el Congres del Centre,
gin; acaba de celebrar-se a Muns-

Ur.
Ahir varen ocórrer dos accidents ferroviaria. Un tren que
transportava soldats cap a Dochou fou envestit a Datilliaus
per un tren que el fomaven cinc
locomotrius, resultara dos morts,
tres ferits greus i vuit de l'aus.
A Linnen, prop de Crefeld, han
xocat dos lrens de proveiments,
resultant mort un soldat belga.
EL "DIE WELT" INVITA Al- POELE A FER EXAMEN DE CONSCIENCIA
Berlín, 19. - El periòdic "Die
Welt" diu que la unitat dal front
alemany no sera prou per enderrocas el front aliat de la Ruhr,
mantingut pells creditors part) ulars que 'frustren una singular

tenacitat.
En sa conseqüència, el dit diari invita al poble alemany a fer
examen de consciencia sobre si
el Reich fa-u tot el necessari per
cumplir el deute (l'honor control
i que en son temps va sotscriure.
-Hayas.

ELS OBRERS DIUEN QUE NO
RECES:ATEN AUXILAS DELS
ENEMICS DE LA REPUBLICA
Paris, 19. - Telegrafien de
Dusseldurf a "La Matin" que en
una reunió celebrada pels obrera
del ram de construcció s'acordà
rebutjar tota mena d'auxilis que
provtnguessj ile l'Associació
constituida a Alemanya, per ajudar a resoldre al problema obrar
de la Ruhr. Un (lels obrers
necessitem donatius

cap mena dels enemics de la Re-

pública.-Havas.

LA RESISTENCIA ACTIVA
Dusseldorf, 19. - hit destacamara d'artillers !l'anees es presenta a la mina del Princep Regent a l'objecte de realitzar una
requisa. El destacament hi penetra sense cap oposició; però,
un cop es trobavan dins del primer departament, fou tancada la
porta que portava a les galeries
de la mina 1, en vista que no s'aconseguia que los oberta altra
volta i (lavara l'actitud provocativa dels alemanys, 'oren damanata reforkos.
Al cap de poc arriba una sec rió manada per un oficial, la qual,
després de fer les intimacions de
rigor, sense obtenir resultat,
prengue las conseqüents precaucione fótr saltar el pany amb aju
da d'un fusell-ametralladora.
Una delegació do minaires .s'ha
presentat ti enntandani de iji pla-

ea de Bochum, pretenent que el
dastacament havia mort un minaire i haver-ne ferit alguns.
L'oficial que manava el doctacamera no observa cap senyal que
confirmes l'afirmas:id dels ml-

naires.

Han estat detinguts pels Ilocs
de vigilancia quints vagons rarregata de productes metallegids,
tretze locomotores i setanta vagons spie tractaven de penetrar
a l'Alemanya no ocupada.
Slan enfonsat al port de Stinas, alt canal del Rin, dues barcasses carregades de carbó.
De les investigacions realitzades per posar en clar les causes
de l'enfonsament s'ha demostrat
qua es tracia d'actea de sabotatge corneaste pels alemanys. - Navas.

EXPULSIO DEL PREFECTE DE
OUSSELDORF
Duseldorf, 19. — Ha estat expulsat el Prefecte de Dusseldorf,
senyor Gru r zner, per haver escrit una carta en termes violents
el cap militar de Dusseldorf en la
qual protestava contra Fexpulsió del famós burgmaestre dO
tor Jarres, al miel es va haver
d'expulsar diverses vegades. Radio.

EL CO/COT 1 EL CLOQUEIG
Dusseldorf, 19. - En un dels
indrets on hi ha tronos que tanguea la ronca (te la Ruhr, han esta t detinguts i fets tornar als
seus punta (le sortida 120 vagons
carregats de productos metallúrgirs i subproductes de la mateixa indastr;a, quo intentaven sor-

tir d'Alemanya.
A Borkem, tumbé han Ptl lat
desearregats i reexpedits a Alernanya mimbrosos vagons que
intentaven entrar fraudulentament a Holanda.
Les autoritats d'ocupacid han
pres serioses mesures per a evitar la repetició d'aquests casos.
També s'han pres mesures ¡-sor
a fer modificar Pastitud dels comerciaras alernanys d'Essen, els
quals es neguen a proveir de prochicles alimenticia les autorilats
d'ocupació. Per a això, s'ha organitzat un servei de camions, els
quals passen pels carrers i s'aturen davant deis establiments.
El comerciara que es nega a vendre matèries alimenticies es detingut 1 portat eta el propi vehiele a presencia de les autoritats
i a fer altres compres. La situació ha millorat notablement arnb

diu saber que ele trancamos 'Tan ineantat
provee /omites del complot.
El "Daily Chronicle", examinant la
posició británica del Govern, on els generals anales i francés van a discutir
eh detalla de l'acord ferroviari, diu
que sembla haver-se arribas a un acord
completament insuficient respecte Vais
dels ferrocareils pels franceaos a la zona brisän ,ncenda Colón i a.-Radio.
de

L'OCUPAS:RO DE LA RUHR A LA

CAMBRA DELS COMUNS
PARLEN MIN. FIEHER, LORD ROBERT CECIL I LLOYD GEORGE
Londres, ro - La Cambra de Comuna
ha ungut lloc arria im interessant debat sobre rocupació francesa a la Ruhr
amb molía de discutir-se l'esmena dels
liberals al discurs del Tron, eta <mala
interessen que es demani a la Societat
de les Nacions que nomeni una Comissió de perits per tal que fixin ta capacitad de pagament d'Alemanya.
El senyor Fisher mandesta que fa
majoria de la Cambra 1 de ropinies +inglesa és hostil a l'ocupació de la Ruhr
pels francesas, pula ha história dels incomplimen rs d'Alemanya són mlament
pretextos que ha pres França per reslitzar l'ocupació, o cupació que és probable tingui la intenció d'ésser definitiva. Demana al president del Govern,
que prengui una actitud clara i defin,da davant aquesta qüestió.
Lord Robert Cecil feu Cm de la pamula manifestant que l'amistat de
Franea ha d'ésser un dels objectius de
la política anglesa. La seguretat de
Francas ha d'estar garantida i tal regarla hagi estat neceseari per a aria
apel !ir a certes garanties.
Llu nd George qua por primera
vedada parla a la Cambra des que
dimití la presidencia del Govern,
es declara hostil a les manifestacions de Robert Cecil. No (hasta que 43 prerfs salvar l'amistat
de França, però cal Emir un cornp
te que aquesta s'esforça en arar
per un carrif que no pot condlirla mes que a un desastre. E , 3 11C.Mt3 DE NEGOCIS
p NS CREUEN QUE L'OCUPAC DE LA PU:2R SERA CAUSA
DEL RESORCHISCRT EC011110
D'EUROPA

Parfs, 19. -- Telegrafien de
Londres a la Xtrago Tribuna"
que Mr. Clarence M'erren, director d'un importar t diari de WallStrret, ha declarat que en el que
concerneix a la victòria final de
Franva en l'ato r de la Ruhr,
aquesta sosa es a Wall-Street

York Times-al dret de França a actuar
ailladarnent (go que, per aura part, no és
el cas actual, puix no cal oblidar que
amb França col.laboraren Italia i Bélgica) ha de recordar-se que Chambeelain recaba per l'octubre de saao a la
Cambra dels Comuns la ihhertat per a
cada Govern de per:ce-die cona li agradé,
millor.
Per tot aix6 is malt dificil negar á
França la solide-la de la seva actual po-

sició.-Havas.

ACCIDENT FERROVIARI A PONT
A-BRIDOON :: EL RAPID PARIS
NANCI XOCA AMB UNA LOCOMOTORA :: 16 MORTS I 35 FERITS
Paras, mg -Anit va ocórrer im grey
aecident ferroviari a son metres de
l'estació de Pont-a-Briddon, districte
d'Epernay. El rapid número 35 de Paria a Nancy, formar de emane cocees
de tercera cause, dos de segona, dos
de primera 1 un vagó restaurant, el
qual anava a urna velocitat de loo quilórnetres per hora, anca amb una locianotriu i un 'urge. que ea trobaven a
la Tia maniobrarle la locomotriu del
rapa queiai fora de les riells i els
primer, cotxes quedaren destrocats.
El flamero de mores Si ei .le 19 1 el
de (eras de 3.5.
El jutge es trobs en el loe dal @irse.
1 eontinues treballs per desemaaraqar la sia.—Radie.
Parts, eamonlcat notteies

orienta ubre el sor de teces seorregut
a l'estiren de Port a ariassan entre el rapid d'retrusburg I un tren de eercadeOct. El nombre de marta ,"eleva a 13 i el
de recita a 35,
l'enquesta realitzneta es despean que
el personal de conducen del tren ne ti
responsabilitat de cap mena, afertant
aqueas al mip de l'editen de Port a Crisden 1 a un guarda-aeuiler. Tora dos han
colad deti nesuL4.-Radio.
MORT DEL SECRETAR' De L'ACADEAIIA FRANCESA
París, mort M. Frederic Masson, secretari perpetua de l'Academia
Erancesas-Hayas.
L'AFER JUCET
París, ta.-Judet, despees de conversar acnb COMUitiV.C5, entre ells el
dipatat Cachin, ha conferenciat a la proMí antb el seu advocat, M. Le Duc.
Aquest, en sortir, ha meniíestat que
Judet no demanara la seca Ilibertaa
recorrerá a cep procediment dilatori. Es
Imitara a demorar arel al president de
l'Audiencia, que el visitara, que s'activi
el sumad suplementad per tal de coropareixer arad davant el Jurat del Sena.
Judet té a la ses-a celda una gran
caixa que va portar de Gunten, plena
de documenta a veme, preciosos-segula ell-per a la scva defensa, que sóa
els articles que té escrits.-Rae9s.

deseomplada per l'opinió.
h f r. M'arrea feu observar que
el sentiment nordameriert
LES AUTORITATS D'OCUPACIO evolucionat com p letament en ala
S'INCAUTE:d DE 250 MIELCNS
darrers dies. Tots els hornos de
QUI SERA EL SUCCESSOR DE
DE MARCS
negocia americans desitjen
hl. BOURGEOIS?
Dusseldorf, 19. - Les autcfri- meist el triomf de la causa franParís, in-La decisió de: grup de la
tals d'ocupació s' inca utaren ahir cesa i confien en que tar: o d'hode 250 milions de mares, quantira V fl Urall els vaguistes afadigata Unió republicana del Senat, que no ha
tat que es destinava als carrilai- de Hile resistencia.
volgut reunir-se com volia l'esqaerra, per
res en vaga. - Has -a.
Mr. Warren termina dient que a discutir l'elecció del successor de M.
alguns hornos de negocis de gran Lleó Bourgeois a la presidencia del SeEL GENERAL PAYST A COeretten que l'oeupació de ttat, és objecte de diferents comentario.
LONIA
Aquesta táctica, presa per la Junta
la Ruhr portará amb ella l'acole- 1
Colónia, 19.-Ila arribas avui el ge- ran i d del resnrgiment económio que preaideix M. Selves, dissipa l'espeneral Payot, director general de Transrança d'una candidatura única i Ii lleva
ports als territorio alemanys ocupats.el caràcter que se li desitjava d'unió sad
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grada, la clusd cosa és de lamentar, esVIRGINIA MR. GLASS, SCSTE.'
pedialment en les actual, circumatinDIPUTATS LABOEISTES ANL'ACCSG DE FRANCA
eles.
GLESOS A ESSEN
Washington, seq.-EI senador per VirEl Senat anirà, dones, el dijous vinent
Londres, 19. - Comuniquen ginia, afr. Glaas, li pruauncia al Senat a l'escrutad amb teas completa indiscid'Essen a l'Agencia Rauten que un discurs, en el qual digoth, en:re altres plinas-Radio.
han arribat a la dita ciutat gua- cosca:
cerr-o trz r.. cao D:PLORIATICA
tee diputais laboristes anglesos.
"Ja és hora que posem terme a la nos-Hayas.
tra pietat per la pabra Alemanya. En
París, laa-En el ministeri d Afers Eslloc de lamentar la disort que afligeix a trangers es té preparada una combinaL'AMDAIXADOR ANGLES A n ameoi país, que solament té ocupas una rió diplornatica.
ALEMANYA
parcel.la del scu territori, valdria mea
Es creu que al darrer moment s'inParta, 19.-Auelaterra, per donar una que penséssim en els projectes que Ale- cloura el nom de M. Barrere, el qual,
aparent satisfacía) a Frenes, ha cklat manya hauria volgut portar a cap si la a causa del scu catat de salut, 51.1111,14
el sea andatIzador a Alemanya, lard victaria fos seva. Abeshores hattria trae- que desitja abandonar l'Ambaixada de
d'Abernon, pera el deiza a Berltn, on can- tat d'avasallar i de recluir a la impoten- Ftanea a Rarla.—Radio.
tinuara els seus inaneigs anti - francesos cia a França i
atub el caraeter d'agent ofiens d'AnglaSi França va cometes un mancament
VIOLEAITISSIM INCENDI
terra.-Itadio.
d'ordre económic en ocupar la Rata,
estie segur que aquesta falta no bandea DESTRL=VJ D'UN MANIGGL11 I
UN LLIBRE CLARO
deixat sIe eemetre-la CII anàbigues cae- D'UN ESTUDI DE PELLICULES
Berlín, 19. — El Govern publi- CUmstanciei La majoria dels nordamenNova York, 19.-S'ha declarar uu
ca un 'Vibre blanc contenint les cans."
lent incendi cm un asil d'alienats. La ranotes canvierles amb al Govern
La gran majoria del Senat aplaudí ca- pidesa amb que prengué increment el
trances re nl a l'ocupació do iurosament l'oradue-liavas.
feu impossibles totes les templala Ruhr.-Itadio..
EL "NEW YORK TIMES" RECOR Gata per a salvar als nombrosos malalts,
alguna
d'ells perillosos, rechazos en caL'ACOPIO FERROVIARI FRANCO.
DA UNA NOTA DE BISMARCK
bales especials. La catistrofe sembla deBRITAN(C
AL. GOVERN FRANCES
gula a defectea en la instaLlació electril'Andrea, 19.- El redactor dio:un:die
Nova York, 19.--El NCIV York TitP1(.1 ca.
del Daily Mail diu que probableinent
diu que el Govern francés ccmpta
L' i0CCIKli ea propaga al Cosmopolitas
donara una solueió a la q aestie del has la seva sed() a la laalle amb una gran
Fi:m Studio, situat al davant del dit asil,
faal ferrovlari a la zona :inglesa. Consis- base, des del putd de vista juridie, i
quedant igualment destruit.
tirá en 'lunar ala frs neesos per im tra- l'efecte a f egi:
Les pèrdues s'evaluen ea un milita de
fee ilimitat amb autotitzatiis de (alo"Si el ministre d'Afers estrangers del dalarse-Havas.
car mías Iltas de vigilancia, la Unir' de 1 Reich examines els seus arxius (robaNora York, ro.-A l'incendi de l'ast
aohle ‚'in que atravessa la zoos britana:a rla una nota tramesa al Govern
Iran
d'alienats imita resul:at mortes unes 25
de Colónia de Nord a Sud.
el 25 de mala de 2872, per Bismarck,-cis
persones. -Ilavas.
Despris de lee ronchar cele lt t eresa la qual nota el canceller deia que si
Mesa York, 2.9.-Un incendi ha des.
anut fa que eln frouvesos pagan trans- Alemanya no havia cobrat la seva indemtraut un asil on havia 700 baigs. Via-imutar reforços militara, el aelaator
nització de guerra a la primavera del
das reclosos d'aquest establiment bene[hall/ itail declara que aquesta delega1874, pungida sota la seta, administrafic, han trobat la mart. a les tres de la
rla francesa ha estat acollida n'ab altitm ció almenys el, departaments ocupats.
matinada, en aquel sinistre.
ene plicisune.
Si Alemanya desitja veritablement 'liEls guardies i els bombees, per a neonEh Estala Mejora francés 1 belga han bertar la Ruhr-afegeix l'esmentat perióadvertir a Ilues Governs que era de temer dic-ha de ter el mateix que en aquetia seguir que els Mídase:e alienats sortissin
de la sala en crte es trohaven, varen hauna exploten de furor, causada vela aris «asía fea Franca.
ver d'apealar fingir tordre glIC resr.orl adera ber li nelaa I l'a_attaiaek.aeat"
Ad que lpg-nterruatu dieut el &kv zar estaya &ervit,-Railio.

aquest procediment. - Ilavas.

qüestió de Vilna

La cessió de 13 regi
neutral a Polònia cr
gina un seriös co
flicte
Riga, la. - Lea au toritats E
confirmen mostrant -se °posadas a
decisió de la Societat de les N
que concedí Vilna a Pol ónia. A
actitud oficial, sostinguda per
Mona públiques, atenta la resi
als VOIWItariS de toses les nac.
lituans, de la Rússia Blanca i
alemanys, que formats en basa,
troten oposar-se a l 'entrada dets
,,,sos a la pare
de la zona neutra
els fou concedida.
Els poloneses han tingut c ata de
trarnetre trova, sima solament
dafronteres i agcnts de po licia. Faa
no hi ha hagut inciden/3 seriosa,
són de temer.-Radio.
Paris, to.-La legacia de Lita
munica que les tropes regulen
Denen que ocuparen la zona n
eutral a
la regia) de Grany, penetraren en ele.
ritori isuuà i atacaren les trepes laa,
nes. lii ha uns co morts i un cenes
de ferits.
El Govern lita ha demanat al cig,
seil de la Sociatat de les Necioaa
prengui les mesures necessiries rae y
de conjurar l'extensió del conflitti..„
Radio.

OREUS INCIDENTS L.. ,

LITUANA
Parli. Legació de Límala a
aquesta capital ha facilitas una nota ai,
cioaa, dient que les tropes r egulan p.
lonesea en acepar la arma neutra da-o
penetraren en territori lità i afana
a les tropes lituanos, havan resgae
l'encontre algunos dotzenes de•eani
centenars de ferits.
El Govern lituä ha denoten al Cee.
seil de la Societat de Nacieres que pe,
guin les mesures necessiries per a
¡Mar el conflicte.
Amb tot i aquesta 0012, es ta
eles oficials de París no lai ha crcaa
mació d'aquests esdeveniments -Hom
Varsóvia, ta-A la ama neutre
lituans han cicutas notas ames, izaba
estas rebutjits.
Comuniquen de Kuwno que be tret
convocat el cupu de 19.22. -Iia.,ai

MOMARqUICS LEGITIN'r.: S7I3
CONTRA S4OIALISTE8
19.—A la sertida d'u..a red
monárquica iba produit sea
suite leaitiunstes i stocialistes. I/2
tat Luces un obrer i ferits dos trés.
buces cía moiaärquiss, die ,ra
:si. Tres han estat ja cundemnats-b
dio.

SUSPENZIO DE POLGAMEIRI
D'UNA IMPORTANT SOCIETAT
ANONIAIA -:- UN PABSIt! 0H
MILIONS
Anvers, 19.-La Societat a.nelcal
Weginont, que comerciava en grua
nanes, ha stespes els sem
El passiu és de prop de 14 rs...lico;
(actiu solament de sis. La sigual
hacia ofert pagar el quilate cese osa
per obten:r el concordat, pera eh Ze
ditors han rebutjat aquest Gin-anos
Resulten afectats per espesa faja
diversos Panes de la plaza i alguas •
portants comerços de grans.-Radal
EL REFERENDUM POPL11.11
Berna, mg-EJ referéndum pomar
saca pronunciat, per gran ne esna A
veis, contra la convenció coaccrua
amb Franca respecte de la supresió
les eones franceses.-liavas.

TEMPESTA I •AUFEAGI A
L'ATLANTIO
Londres, 19—H1 ha haeut tus
violenta tempesta a l'Atiantta
corrent fins a lea costes angleseo, on s'han registrat divers
naufragis.—liavas.
LA TRIPULAC!O DEL 1111133A
"RAIDiUS"." NAUFRAGAT PO'
DE FLABOROUGH
Londres, 18. — lía rreibat
Hui' la tripulació del vaj_c.r
panyol "Itadiunr", formada *
20 Il 0Ini es.
El vaixell naufraga nru n
Flaborouge; té diverses ws
d'aigua i es creu que está perJ*
•

totalutent.
Els referits tripulants nires
recollits per ten vapor de salva'
PEL ramo ELS REIS D'ANAL>
TERRA ARMAN A ITALlA
Londres, let.-Aixi que la con g3
la invitada del rei d'Italia, coaa,g50
eta preparatius per a la visita a
dels sobirans anglcsos.
Sembla que aquesta visita tin,:71
a principia da maig. La visita duririOt
semana. Acompanyara els reis ti mirid
seguid.
Els reis d'Italia secan invitats a iar"
nur la visita ala sobirana
Ilusas.
scurr ITALIA SU5!"-T1

SESGION3
Rema,
Senat lia susp:. , les e
ves eessions, sense deteminar
quan tia de sercadrele.,-ALIvas. _

,
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CONFERENCIES
D'ESPANYA

E:s elements militars

Una intromissiö
del Cos d'Ar-

tilleria
• Avui sha parlat molt d'un nou
reoviment iniciat pels que es
diue n "determinats elements".
Segons es deia, el fet es reterejo a un document redactat i escrit per un grup de caps i oficials
d'Artilleria, en el qual es tUrigeizen a la superioritat, accedint a
que siguin reduïdes les despeses
deis pressupost de Guerra, mitja n ç ant. la minva del personal,
però proposant al mateix temps
que es faci identisa reducció en
les plantilles dels funcionaria civils.

forma vives, que gestiona 'a conetruccia
del ferrocarril de Madrid a Valencia.
El senyor Ilerrera, tabricaut de pa
farinaire, ha explicar al ministe na proJacte que solucionarla fàcilment el arca
alema 'malea a bare de reduir el nombre
de fleques i despatxos,
Aquest projecte será portar pel senyor
Caseta a la reunió que celebrará acuesta
tarda la Junta Central de Subsistències.
UN ALTRE ACCIDENT D'AMCIO fAILITAR
Al cama d'aviada Quatre Venta ha
ocorregut aquesta tarda un altre aecideut
d'aviada semblant al del dissabte.
Amb tot i el mal temas que fa, ha
concorregut nombras pablic a presenciar
els arriscats exercids que es realitzen
aquesta dies amb motas del ronceas per
a la compra d'aparelhs per a l'exercit.
Des de primera %ora presenciava ele
vols el Rei, acompanyat dele tate cepa
d'aviada.
El tinent d'infrusteria En Eifel rotana abs
a elevar tripulant un aparell. Quan
eslava a bastante altura iba popa observar que descendia rapidement, fina a

La qtiestló del

Marroc

El general Nava, rro ha arribat
a Madrid
Ahir arribà a Madrid, procoa
dent de Málaga i Melilla, el general Navarro.
Venia acompanyat de la seva
esposa i filia.
A l'estació acudiren a rebre el
general ex-captiu el governador
militar, duo de listutan; el general Echagüe, el general Queipo
de Llano i alguna caps i ofíciale.
En el mateix tren arribaren etis
capitana, també rescatats del cap
tiveri, sanyors Aguirre i don Sigfred Sana.
Probablement dimecres compareixerä el general Navarro davant del conseller instructor, general Ayala, 1 el relator don Angel Ruiz da la Puente.

ren les gestiono amb Idris-BenAsid per aconseguir la pau defi-

PREMSA ASSOCIADA
: CORRESPONSALS :
DE CATALUNYA

nitiva a la costa d'Alhucernas.
VILAFRANCA DEL PENEDES
tAssegura que els treballs
s'encaminen que Abd-el-Krirp Mltlng rabassalre :: Temporada
declari que se sotmet a Espanytt,1 t
garantint- li que res li passarà 1
Aquest daimenge, a lea onze aet mata
que d'acord amb ell i amb els alse celebrara al teatre Tívoli Vilafranquf
tres capa de cabiles rebels, s'imuna asamblea rabassaire, ea la qual Par
-larn:'eCt,dSocia'Agrplantará a Alhucemas el protectorat, seguint iguala procedi- cultora de Vilafranca; Fratteue, Riera, da
la Unió de Rabassaires de Catalunya;
ments als que determinaren el
Tora Manió, publicista; Durant 1 Canyapacte amb el Raisuni.
L'INVESTIGADOR DE DE3PEBES CIVILS

B'assegura que per al càrrec
d'investigador de les despeses
civils será nomenat el magistrat
del Suprem don Bonaventura
Muñoz, el qual es gran amic del
president del Consell.
EL QUE DIU UN MINISTRE
JALIFA

"La Correspondencia Militar"
publica unes deetaracions tetes
pel ministna de Finances del Jalifa en Bennuna.
Creu que el present moment es
un periode de preparació d'un
protectorat.
La nació protectora; deu por.,
tar - nos al progrés i la civilització modern, si modern pot anomenar-se yo que nostres avis ja
conegueren.
En temps Ilunyans forem els
que civiliizareni el món, i aqui
estan l'Alhambra, la Giralda, la
Mezquita de Córdoba, la (mal
contemplació significa una era
de progrés I civilització molt
especial, eense Guttemberg. Marconi i Edisson, que tans gegantescos inventa ens han donat a
coneixer.
Deurem ageniment a la nació
protectora que avui ens retorna
era que en Ilarg temps havern perdut.
Sobre el concepto de protecció
fa una disertació histórica, que
no repetiria cap deis nostres
erudits.
Mes descendint a l'epoca actual. el protectorat de la Gran
Bretanya sobre l'Egipte hauria
de servir de model, adaptant-lo
a les condicions en les quals ha
de desenrotilar-se el del Mentor.,
guiat sempre d'un espera, reate,
de normes de justicia, de capacitad mental, sufutient per a no
imitar ni adoptar d'aquest protectorat eo que la critica rebutja i fine conderana.
A Egipte hi ha un extreit angles, Alt Comiseari, colímia britànica, reputats tècnics i funaionoria metropolitana. Egipte dependeix de les seves huirals torees, però amb certa Itibertat
d'acció. Els anglesos no es fan
molt rusibles, i hagueren rubles
vacacions que donaren Ron a
sagnantes i Egipte progressa.
Es precfs al Marroc fer una
d'aquestes dues a , scions, la civil,
mane del progrés. i la benita, sostenedora de Poldre en perfecta
compenetració.
Aquí s'ha començat pel secundara, creant un problema de , l'acció generosa, que la diplomärtia
per si sola batirla pogut solucionar.
Crec que no hi hacia sap neeesi t at de apelar a les mmes,
màxim quan éS notòria la desigualtat de cultura i pod e r deis
dos pobles, que estan cridats a

mere«, catedrátle ; Amadeu Aragay, obrer,
latas Companys, diputar.
Ea de lloar que tota la propaganda hagi estat feta en la matra parla.
-Ita comenang mp tempotada de
Quaresma. Al teatre Casino Unió Comercial ha debutat la eompanyia d'opereta
italo-espan yola Ga rnieri-Marchetti-Tabares., 1 al Casal de "Le Principal" la
companyia de sanada catalano-espaaaca
la que dirigeix En laido Calvo.
La compensas Granieri actuara tambo
al teatre PrincipeL
VICH

Co,,, sigui que la dita dona vie j a arda
havia bereut feia molt poc 12,0W pealares, el tet de no haver-se-li trobat res
al morir dmperta acemite., havent estar
deringudes abalees de les persone. que
1'
lasintirte a la difunta.
L'afortunada troballa ha pabentitzat
l'honorabilitat dela inculpara.
- Del 1 al 15 de febrer arribaren a
acetre port ele vapore "Aumardanea",
"Cabo San Sebastian", "Cabo TuriGana"
"Ampurias", esponjaste, i aangaas "Sis-

Velera: "Comercio", "Maria Rosa",
"Feliz Marta".
Registre civil del 1 al 15 del corlear:
Naixements, 8; &funciona, 7; wat:afama, 3.
El Carnaval transcarregue ens-a.
pidnment, gema que es angla rasa:e:arme res que pagui la pena. Fora deis hale
• cinemes, tot l'altre estaba retejieranunt deaert
Camela amb insistancla e ne ha
Da: ea Arana viadra a estarle uaa se.
cu-tal a la noi l .e ciutat.
En 'a aseado del divemi-s taren
apronta tots ele compres, instancias, -abvencions 1 distribució de rebele que ‚'ha'
sien rebutjat pel vot de la majoria e n la
seesi6 anterior.
S'acordä, salvant el lar de la Pus&
deneia, adherirse a la protesta contra els
nomenaments d'alcaldes de R. O. tuteremada per l'Ajuntament de Ghana.
Tumba fon acordar adherir-se a thomenatge a mosaen Baldiri trazarla

Futbol Benedleció papal
Mitre.
Diumenge, dia 2, el primer equip del
DEL
GENEMANIFESTACIONS
Amb rapidesa a'ba acuda a auxiliar el
Mariä-Ausa va sénior, deaprée d'un briRAL NAVARRO
pilot, que rairaculosament presentava tan
llunt i empenyat partit, a un de l'Europa,
El Govern concia el document de
sola ferides als braços i a lea Nunca, senEl general Navarro ha confinede Barcelona, per dos gola a un. L'equip
fArtna d'Artilleria del que parlat
se que el sea estar instar' seriases re- mal que durant el seu captiveri
vivita esteva compost pels jugadora seaquests dies.
mara
el feren treballar en feines mag üenta: Salvarla, Pereira, Claveras, RieEs cert que esta redactar en termes
Al botiq uf d'urgencia de l'ser6dram se nuals.
ra, Sala, Viver, Oliva, Sublimas, Casapatriótica peró segons el criteri d'un
li ha practicat la primera cura, i desmate
En
els
dies
que
estigué
a
Mondevela Illa, Casanovas. Va fer.se aplaudir
siniere, amb el qual hem parlat aquesha estat traalladat a l'Hoapital asaltar te-Arruit presencià noenbrosos
mea al porter de l'Europa, i de Vich En
ta nit, el sol fet de la seva presentade Carabanchel.
REUS
Salvan", Pereira, Casadevall i els maactes heroics.
tala cas que es pugui realitzar, signi El Rei s'ha interessat vivament rer
jos. El dia 25 el sastre equip tara un
Quan se li pregunta. si hauria
aria una veritable dificultat pel Gol'estat del ferit
Coneert -:- Par
partit • Olot I el dia 4 de mara els d'O- Commemoraci
estat possible salvar a Monteyerta puix cl ministre de la Guerra esL'aparell ha quedar completament Arruit, se negà a fer declaracions
lot turnaran la vaina.
l'Indult
Els acorde del C. D.
tá disposat a no rebrel.
trossejar.
contra
la
Avui Ileitaran sim Manelics
concretes sobre aquest punt.
de la Joventut Nacionalista
Sembla que per 3autoritats militars
Joventut de Ripoll, en el cama de l'EaSobre l'operaci6 projectada a
de gran prestigi s'han fet gestions
Ele
republicana radical» autonomistes
barjo.
Alhucemas estima que a qüesLA MISS/0 D'UN MAGISTNAT
aquesta nit encaminades a que els aradherir' a la Tederacie Republicana Au[Jan començat ja les obres de millolid que exigeix un estudi privi i
lillers, autors del document. desisteixin
tunousiarta de la provincia han celebrar
rament d'aquest camp, amb tota activa
DEL SUPREA1
realitzar - lo amb oportunitat.
del seu propósit.
un ¡par en commentoracin de la procreter ; es preparen ararla partits pels dies
Li sembla, que d'haver-se res"La Epoca" parla de l'acord
El document, segons les nostres rea:lacia de ha IteptIblit-a espanyola del 73.
de Sant Josep 1 Paimna.
calat per la torea els ex-captius,
L'Assoriacia de la Enanca ha enr, iltrencies i de les quals no ene fern pres al Consell de ministres del
Demä comença al Centre Autonoels beniurriaguels no els haurian
dissabte, preguntant si es tracta donat mort, com la gant
responsables, s'està imprimint en una
iar una comunicare en espanyol a les immata de Dependeuus la temporada teamatutee de la nostra ciutat recomenatad'obrir altre expedient Picasso, creia. S'ha de tanir en compte la
dpagra :a madrilenya.
tral de Quaresma, • carece de la comlos que ea neguin a editar ciertos pe r alreferent als assurnptes de què concfició impressionable dels riputista l'ujel-Arque, que amb tant d'exit
dices.
s'ocuparà el magistrat del Su- fenys i les seves ternences... Es
ha Mt la campanya d'hilera a Catalunya
QUE DIUEN ELS MINISTRES
- Aquesta nit ha douat un concert.
prem, que amin, cona és sabut, probable que quan haguessin
Vena.
latan de piaras al Centre de Lectura el
1:1 cap del Gavera ha rcbta t'alicata
l'aval donat al Banc de Barce- vist que les tropes espanyolets
El Centre Excursionista prepara
senyar
Juli Pons, avantatjat demeLie
Bala els periodistes.
lona i la execució de les autorit- anaven de debó a Alhucemas, hau
alguncei aessions per la Quaresma i
d'En Granados, focant les 7, PI I 15 Se-Com ja enben — ha dit-ahir si matt zacions contingudes en la hei do rien tingut mes cura alela prela Javentut Catelien celebrar alguno
fletes de Beethoven, i altres escoliadas
arriba el ministre de Marina, geni ral subsistencies.
seres, a cärree de dietinaides personalisoners, com penyora de la seva
pesen de Bach, Sclumann i un si-berro
L- nar.
De moment, això de l'aval al geguretat.
tate de Barcelona.
del que ea autor el concertista. Fue moir
.anarem a esperar-lo a l'estacha el Banc de Barcelono sgnifica cap
Ha estat malt tea rebuda a Vieh
Els rifenys són en algunas coaplauda.
ara or Siloela i jo.
tot el Wabat la Deneia que el Saat
distribució de fonds pliblics, al- ses corn nena, amb tanta vanitat
La seriedad d'obrera tipagrafs ha
, .1 les dues de la tarda, el general Az¡'are bagi cavial la sea benedicció
menys que sapiguein nosallres. com aquests, tan puerils cola eils
telegrafiat al president del Comell dt,
ter va venir a veure'm i amainas:aman
Tomen, da Joventut d'Igualada, tartaAl seu tenme es liquiden les salvatges o els simis.
ministres,
a Madrid, interessant-se par
al...ra de la jura, la qual s'ha celebra a operacions, i si per insolvencia
nyent• a aqueet Metete
Alludint a les responsabilitats
l'aldea d'En Viauela, de alieres; As— L'Associació "roment de la Sarles onza del mata harent-li prea jo
de l'avalat entra en joc hi es menté silencias, anunciant que
cher, de Barcelena, i nitren presos pollre:nena
dana' sentida haver notrat en activitat,
haurà una perdua per a l'Estat. parlará en el moment (aportó.
tics i socials.
!lepras el nou miniatre ha templa Mentrestant no bi na mes que un
aleaM inscrita; tetaba
easent
molas
el»
ji.
Creu que ara no da ocasió da ((rEl Cansen Directlu de la Joventut
mentar la Reina.
ea diu que oesta forman' una cobla viante de Govern dirigit a evitar ho.
Nacionalista Republicana ha pres, entre
Ahir arda rebre tambe la visita del ge- una catástrofe financiera que
galana. Ja seria hora, pula Es una ver. din que
seu
vialge
al
Referent
altres, els segaents acords:
peral Vives, ei qual mama abir vespre afestava a tota la vida económicolija sus a Vieh, on ti bu eletnents soté per -objecte visitar el set) fill
Repartir setmanaltnent entre els sacia
rastel' a Cartagena, per a recelar ae- ca de Catalunya.
bren; (Juan voleas bailar surdencs linEn
Cantes,
que
está
matan
a
l'Esde la nostra Joventut, per majá d'un
quipaige i continuar el sea viatge a
guae d'acudir a una tabla taraua.
Mala salsa discutit Ilargament
corial.
-.1-tele,
10 ejemplar" de 'libres patria-a •
lila,
a les Corts, pel caräuter. de plet
tics.
El President ha rebut, entre altres viEL CoMUNICZT
El
VALLES
-1
MOLLET
DEL.
local o el que fos, i no es proIternetre a cada Noca a l'efectuar la
ales, la de lea-ministre senyor GolvoeZuna oriental. - Sense novenunciaren censures contra aquel!
La campanya electoral -:- Un
recaptaria deis rebuts del present mes,
ches, el qual ha anat a protestar contra
tat
en
les
posicions
d'aquest
teracte de l'inoblidable senyor Dato.
els Ilibrete titulats "Ele Camino de la
rumor -:- Futbol
det e rminats atropelle electurale.
L'ús de la hei de subsisten: ritori, avisant la de Tayudait que
Llibertat de Catalunya", obra del grau
L'anunci de la palatina Iluita electoral
Tambe l'ha visitar el general Werler.
ehrt-Uddia
¡si
r
pels
voltants
de
I
patriota En Revira i Virgili.
ha tintar ta virtut de fer verdee la sere- Ahir al mate en el correa de Car- eies si ha portal amb ella grane
enemic
que
feia
havia
un
grup
Tresor
i
será
Adquirir i repartir per la nostra ciuMiar ala pem I desprestigiats dementa
ta:ene, arriba a Madrid el vice-nanirall desembors per al
treballs de fortificaría. Son' un
molt
saludable
ensenyament
per
tat les falles solazas editades per .itaid
que la U. M. N tö eis aquest palle.
Aznar, qui, a I,s onze .del mate ha acudir
aparen que no pogust, lee cap reals
que
creguin
en
les
benavenCatalana, de Barcelona.
No ba yeta aconaeguit sumar pereonea
al l'alee, amb el seu antecessor, ji rant
coneixement a sausa dels ituvols.
Auar a la ea/decaía d'un catàleg pe l
preatigiosm de te pohlacin que s'avinguesarree de ministre de Marina, a m b ei turances de l'intervencionisme
Zona occidental. -- 1 -3 de nena.
de
l'Estat
en
els
quefers
econatontear do la Sardana i distribtar-lo entre
sin a fer ltuis cmedia, la tasca d'ara
cerimonial de costura.
els sacia i els amauta de la nostra densa.
UN ACLARIMENT DE CUERNA
consisteix ea iniciar una eampanya difaA les dotze, el vice-ahnirall Aznar ha mies i posar-nos davant els ulls
Enviar tadhesia de la Joventut a la
madora contra la persona del digne altres possessió de la cartera de Mauna, un talismà amb la práctica d'aAl ministeri de la Guerra han
diada de la Llengua Catalaua, celebrada
calde, oenyor Cala, el qual, per no aveknant-la-hi cl ministre sortint, etapa- questa ¡Ini; però no creiem çue
fet pública aquesta nota:
a Barcelona.
nir-se a fer el loe deis quatre senil-moper això sigui precio rnovilitzar
Bayeta.
"Part de la Premsa diu que
Dirigir comunk-ts a Arrió Catalana, de
uarquica de Molar ass ¡acarea de tota mebenitas, el non ministre ha rebut la a un magistrat del Tribunal Sus'ha disposat cobrir les vacante
'larrelona, felicitant-la per tacte reatana d'amenaces solapadas, puix que la
visita dels caps i oficials de l'Armada prem traient-lo de les seves hade les unitats expedieionäries a
zat amb malita de la retirada dels seas
atasca de videncia dels impugnadors els
bituds augustes funciono, ni pot Africa amb minyons del darrer
eanh carree al miniateri.
representante a la Mancomunitat i al
anar a parar, pel to amb que es reemplaçament i que aqtr2sta disLi priva de donar La cara.
Per al comundament de tesqundra
Consistori de Barcelona.
Sembla que d'acial pocs dice seid,
is designar aexaninisre de Marina gene- parla, mes que en un expedient posició ha portal &l'ates.
Crear nna caleta extraordinaria qua°
un fet la instal.lacia del Centre Sacio
ral Rivera.
Picasso adrninistratiu, amb la
Això és inexacte, ja que amb
ho cregui convenient, destinad a propaea
l'arate
cale
de
la
'renda.
- El ministre de /a Governaci6 ha
consegüent eixorca avalot.
retotes
les
cireuiä
a
tem as se
maja-aun aquesta tarda q ue aquest
- Corre inub mona in/anemia el ru- ganda nacionalista.
El Tribunal de Comptes del gions
les instrucions necessäries conviurer.
, C.,.nnençar les conferncies que aquest
Momeo de gran rallen, diplomtics exmor que un local polftic d'aquest poble
ti ha arribat a Madrid el governador de
Regne-afegeix-tan alt en el per a la provisió de les vacants
C. D. ha singar organitsant desmadro pela
perta dirigeixen avui els destine del
pasea a propietat d'una contraria religiaBarcelona, senyor Reventas, el aual aba- seu C0171 el Suprem, ha cridat iota
que es tracia."
senyora Niaalau d'Olsver, Ventura GasMarro,: i poden augmentar l'error inisa per convertir-lo en escolias, ilem crea
sia visitar al ¡Muletera
aquests anys repetidament l'aL'ALT
CONIS3ANI,
CONFEREN6,01. Ignael Iglesias I Francesa alada.
cial d'Espanya al donar el primer pas
que no bi ha res rert en el que es CUL120E/ clac d'Almodóvar ha (san esissor- tenció de les Corta sobre aquella
ClA
cap al portectorat, que no es sapigue inreja.
zara amb el governador.
materia i les Corts no s'han creGIRONA
Per avui hl ha anunciat a,, mea
-Probablement--ha dit el ministre- gut en el cas d'actuar i les autoEl senyor Silvela estigué ahí, terpretar degudrment.
Ola pegues, en qualitat d'espanyol, reinteresanal partit de futbol entre el C. D.
al gas-ecuador tornara a Barcelona den/a ritzacions per a les despeses han
diumenge, a la tarda, al Palau,
Cxposlcions
-:- Les eleoclons.
o passat demá.
seguit en peu i en peu segueixen conferenciant amb el Rei des de collir l'opinió interna i personal d'En Caartellarenc i l'E. C. Mollet ea el muup
De música
d'aquest darrer.
-a.No bi ha, donin, diraissia?--ha pre- encara, i l'apel.laciú a aquestes
les sis fina a dos quarts de vuit. López Ferrer sobre la factibilitat
guntar un periedista.
El nou Alt Comiscar va re- desenrotllament pacHic del protectorat,
ha estat tal vegada Iminic acte de
L'Ateneu de Girona prejecta celebrar
SANT FELIU CE GUIXOLS
-Est clar que no-ha contestar el mi- l'actual Govern, apart ço del
bre dos telegrames dele coman- quan ocupava un bloc consular. La seva
diverses exposicious d'art, una de lea
actuació
es
el
millor
elogi
que
pot
trinistre.
quid, será de paisatges del notable pira
Marroc: el decret del ministerl dante generals de Melilla i CeuFutbol -:- Un error Judicial.
Un repórter ha preguntar si l'objecte de Foment sobre subsistencies.
ta felicitant-lo pel nomenament butar - sc a la seva cllaravidencia del pro- Movlment maritim - :- Registro tor eroponlanés Josep Bonah-rra.
blema.
del viatge ha estar per tractar de la
- Al Centre Catalanista de Gitana
Per aquest, i als efectes de les i trarnetent-li lluir adhesió percivil -:- El Carnaval -:- L'AjuhlPerquè serveix una llarga narració
• qüestió del joc.
La augur lloc una reunió de represenresponsabilitats, que tan a la sonal i en nonm dels generals,
paralaelismcs,
sobre
el
ele
-No-La contratar el duc d'Armadade
fels,
si
tament
tante dele pobres del districte de Vilamoda catan, encara va a ésser caps i oficials de l'exercit d'Afritau--; precisament he rebut un raissarge
demuls que formt • n part d'aquest partir
tae meage. 18 del aarreni, torea sarta
més dificil concretar en justicia ca, disposats, com sempre, a se- protectorat civil. l'exemple dcl qual insignar par ceut mil arnyeres fclicitantdiquem,
ens
ensenya
el
carní
que
Esque
integren
Vaina
ac73
ininyona
judicial ,proclainant el caudidat En Narcundar,
amb
Itur
entusiasta
jata
ele
el desastre econòmic i adminis' me per la supreasió del joc.
ra, Pis i Carreras, que ja havia estat
iment de l'any actual.
tuació, les ordres que rebin de panya ha de seguir?
que
els
del
polftic
i
tratiu
A la capçalera de les signaturas VenLes normes del protectorat britanic
proclamar a Figuerea pea pobles de ellmEl match' din, i en partit de Cana
l'alt comandarnent, i a demosdo
Melilla.
' pro la comtessa de Cable, la marquesa
ploma, l'Atenta laeputiu va anar a Maporda que rauda formen part diauell
trar L'ab llur disciplina i vähia a Fa j are, enmodlades a la zona espado
d'autoritzacions
hei
La
de Retal. duquesas de Ferenn-Nafica dunyola del Marroc sán, al mcn judici,
nes a jugar contra el primer equip d'adistriete. El senyor I'la I Carreras ha
inaig de 1917 fon obra del dar- la contianea que la nació pot di- les que han d'adoptar-se porqué el progema, de l'Infantade i altres arislueràpronunciar un eloinient discute expoaant
quella vilo.
re,r govern 'liberal normal i en positar en elle.
ti‘!ues damas.
tectorat tingui efectivitat i co desenel neu ideal eueionalista, essent molt
lloin parla de constituir una pol'estfinul us de la dita llei des
EN VIVES A NI:Lit - LA
Tumbe el ministre de !a Covernaeie
amb
vistes
als
dos
pobles
que
han
tente »dedall exportisa, que acopa eta
rota;
aplaudir.
ha relata aquesta tarda la visita d'una de aquells lampe fins a la data
Per (barra-te de Girona, ultra el ree
Despres de celebrar aliir tarda de mi rar-se com a germano i portar una diversos estaments de la alelar i que amano ha estat ausent absolutament, una extensa conferencia amb el vida inseparable.
oanissiú de l'Ajuntam ent de Enmelaba,
ble vindr a substituir l'obra que en
glonalistat senyor Pla 1 Aldea que Ya
cap
dels
elements
politice
del
la qual ha anat a tractar amb el due
ministre de la Guerra, marxà, en
a la reelaccia, l'airara, semita a'asaegura,
malear sent i r La viugut realitzant a-Vepaís.
dAhnodóvar d'un assumpte da:agües i
un republicä eatIonalista. Seaubla qua
l'exprés d'Andalusia, el nou cotara Social.
DEL
i
s cu rel!NISJURAMENT
que
la
perquè
creiem
Veus aef
dr . la resella-la d'un expediert que ve lraHl ha gran demanadissa de pisos
el senyor Liada i Valla ha desista da
mandar-a general do Melilla, llagenial
pensada
sostida
del
ConTRE
alarmase a la Direccia general
i cases per a la próxima temporada creepresentar la seca candidatura.
nera! Vives.
sell
de
ministres
(rebana
d'ahir
'iletrada local.
rla. que, al que es diu, sera prediga tu
Respecte el aistriete de Eiguerea, pee
A das calarlo d'entre del watt ha orriEN
LOPEZ
FERNEN
r'FIA
FET
ja
no
pot
Esser
per
a
res
do
bo,
El
ministre
del
Treball
ha
muna
testes marttimea 1 Imputara
ara sala se isap de cert que el doctor PI
bat al Pulan el president del Cansen I
CONSERVADOR
testar aquesta tarda que havia auaciaj re- que per a nosaltres no es bona
Ha
estar
nomenat
astillar
de
la
i Sunyer no va a la n•eleeeia, melena els
minuta abasia de les onza el neta ministre
lat el contacte suaeitat entre ele comeruna pertorbació mes, absolutaInspecció del 'treball en aquesta Mala
&siga deis elementa repualivans i auto.
S'assegura que el senyor López de Marina, vice-almirall Aznar, el aucl
ment eixorca, en la vida pública. Ferrer ha visitat el senyor Sán- tenia uniforme datImirall de l'empiedra.
ciante de l'extraradi de Barcelona.
tat En latas Bullir.
atomista; riel districte. l'rebaldemeat se•
Desatas d'alganes conferenehs-an dit
DI:acerca fou d'alamar per una para jin elamat un republica naaeualista.
chez Guerra oferint-li la seca
A l'acta de la jura davant Jel Rei, que
el ministre-Le arribat a un mord arnh
nal° de la guardia civil N'Aatoni (huI. Faleruei6 local de Societats
adhesió polltica i lt demanà l'a- vestiia uniforme de capita general, hi han
DEL. SUPREM
N6U
PRESIDENT
la Unió Gremial ¡1. Cornissia Mista del
ela Colomer, de 3.2 anys, soltar, natural
ohneres d'aquesta t• iuter °atenaza un una
jut de les forces conservadores
aag iSt:i el prealdent del Coima de mii
Justfem
hl
ia
de
Grac
Ti-hall, reaelent aquest assumpte, el qual
En la Erina
ile Saragossa i procedent de Burdeus, que
tina umb el cancera de la Ficleracal
nistres, el marquis de la 'torrecilla, el
de Villena per presentar la seva
figura un Iteial decaer nomenaat redni- tova a 80,000 interesante.
aintrodut furtivament en la ama ntlaera
tra.aa 1 de la Unió General de Treta•
general Enana dl Doech, el majardom
candidatura per aquel! districte.
del
Tribunal
Suprem
a
N'Alfred
Zaricial
dent
la
"Gaceta"
una
Detn-a pulaieará
Ilaaars.
El cap del partit conservador de acartona marques de Sana Matia, ele 10 del carne Calina.
bala.
ora re, alnada avui, fixant regles que deEl cap de penda, ,enyor Larmaie,
-- Ele dies it i 9 de unir resaectisatIi agraf la seca adhesió, però no ajudants del Iba senyors Rodrig a-a Mena
terminen 1 Relamieras tot el que as reteacompanyat
d'uu
inspector,
féu
un
reeoanear la Iledtalsta Na leer% Raananl
zelo 1 Ruelliguez Torres, 1 els eficials nasa
l'autoritzä per Iluitar en les próPaz a laborara imperada de multes I proCANVI D'AMBAIXADOR
ximos eleccions arditit al seta jets d'alabarders ssuyors Marina i Mo• neizenrent a In tasa on vivar Na Ilesa d a violoneel.listes N'Antoni Sala glena
penalty Cama, que mor! el din 2 del cor.
Manear de eobrament.
tau ea:aceras al duerna Grauvia.
rello.
partit.
Ji
ha
ceba
admesut
la
dignissia
a
Villarent. Trobä amnsades es la httlea d'una
Es pt•ja fa amaraba una Atee.
- El ienyor Gasset in lit als perioNo hi haa asedar els grises itlaproye
urania,
andmixadoe
ceEnpanya
a
lamia.
ESPANTA VOL PACTAR AME;
dista; que l'harta yantar :155 tsuriissió
caaira 8,0010 >saetas en bitllets I doeuchirla de Millaca a Flameas ,a acrablaa
Despeas de la jura el use nadasteis de
Eu
Per
substituir-lo
ha
estat
nomenat
rb: la Junta, 1.404
aa de les que fuetamea aGiruna, Obst I
monte sereditatius ele la anemia d'anua
.41.4,019145 Reinos°, que era ministre a Berna i que,
ABD-EL-KRIM
Marisa ha cemplImentat a les Reinen
,
•
•4 % e •
aneas publiteama.
.1,000 we.%
alivia Criel114.
tino legt491- huya VIcterla 1 &aya
"La
Aeeid.n"
Diu
_
.
atalutisader.
a
per
tant,
ha
assaudlt,
de
fPuILIsiä
aquesta tarda rebr oea
EL DOCUMENT DELS ARTILLERS

Dimarta, 20 de febrer

11:k PVBLIC1TAT

GASETA LOCAL
OBSERVATORI INETI0R01.001C DE LA

leniErr817AT D APPCEL0118

Dia 19 de febrer de 1923.
Moros d'esoreaeld) 7, 18, 18

Beremetre a cera i al nivell de la
Mar, 750'1; T54%; 7533.
Termemetre see, 9'0; 130; 112.
Termómetre humit, 5'7; 100;73.
flumitat (centésimas de saturarie), SS;
43; 10.
Direcció del vent, NNW.; NW.; W.
Velocitat del vent en metros per sepan, 12; 10; 3.
Betel del ccl, seré; nuvolós; nuvolós.
Gasse de navols, eirrus-stratu.s, stratus-cúmulos ; cirrimestrat
T'aparatar.) •xtres)es a gornbre
Màxima, 152.
Mfnima,
Minima arras de terra. 7.
Oseillacie terrnornetriis, ea. Temperatura mitin. 120.
Precipitacin aquose, des de les 7 boces
;del dla anterior a lea 7 bocea del dia
is data, l'S minmetres.
Recorregut del len! en igual temps,
233 quilemetres.
--...-n••••••••111.

LA

P

UBLÏCITAT

PREUS DE SUBSORIPCIO

Barcelona: pues pessetes cada
Mes. Catalunya, Espanya i Portugal, 750 pessetes tres meses;
15 els sis idem; 30 un any.
Unió Postal: 25 pessetes tres
meses; 50 els sis; 90 un any.
En l'expres de Madrid va urribar el
dissabte el eub-dit eetor general del Ces
de Correus, Ea Josep Moreno Pineda,
essent rebut per una nodrida coraierie de
tepe i oticiaLs de Correos, preoidida uel
negou cap, ismyor llamen d'Oito, els
gneis li presentaren els seus respeetee
Acomnanaren el senyor Moreno Pin eda 4 sera distinirida maltee, germana de
t'ex-ministre srayor Matos i l'administrador principat de Correas de Por--nona,
senyor joscp Perez C005i0.

LLIBRE Y

SElififi

Els nostres selectes bombons i xuccla:es competeixen amb, els de 1-2s
marques de l'Estr2nger.
Unic-despatxt

lienü

e

San; rare, 3

Ami, dimarts, a tres quilos de deu
'anee, se iielebrara al dorniviii social del
Ool.legi d'Adrocats, Prorença, 279. la reunió tenrocada per
reghtinente'riament, reo al nemenament de sindica
classifiendors deis adir-cato en extriel.

L'Oxii do I?,

Fia

de Lió

La reunió de primavera de la
Fira de Lia tindrà Loe del 5 al 17
de mara. E l seu èxit suri n'es
gran gua el de les fires uiteriora.
Al mere immens del Palau de
la ', ira se (robaran, no solamerit
Les creaeions de gust francès i els

recureme de la técnica francesa,
sind eIs productes de ..ols els
paises.
Els visitants nacionals i internacionals seran nonibrosos, però
a pesar d'això lotes les mides estan preses per a assegurar llur
allotjament.
Durant la Fira se desenrolllarä una sumptensa manifestaci6
de la sederia lienesa. Per a in, formes, escriure Hotel-de-Ville,
LYON.

CADBLRY
Etambons, X.z.colata, cacao
RECLAM: Lionganissa extra i

Llard de pon pur SIBERIA, a ti
1 3'50 quilo. Vicens Ferrer i
Catalunya, 12, T. 112 A.
El jutjat
eeeretsria del
senyor lt ins, la seeult diirant
•
pratenent
rd.te
CM!) la e -trace io Je .alsia hl thine
11.,rcelona.
• Semblis romp s erat l oe /di sue)rs
troto per En Mo n'1,1 Frrrils. els proponen. ,rient-se de iMinises hilos, rt
quinte halle Je ;o
'
In
dituziesit Vfla renteret;.eet-so, elm
dn)
es penan
pa reisien arma tenia Cw/i,
idos en el inmute.
La impreas1O1 que hato 5'' g il/ C pan.
al no tota vio ValOrN ato4tet,,
re.,
brete.

JO:ES VILANOV A Uü, 6

5 mili 11)

Ibpri

Y Wat-1 1 1 2 ViAT

r i n nt i llur felieltaeld per la profitesa

finalment, despres de molla estarle.
En alguno einemee van retardar-se
lambe lee secciona de tarda, muestre la
Gran Vi. de lee Corts Catalanes i
tres carrera eentriew van romandre a lea
Maques prop d'una hora.
Les causes d'aquestes interrupeions,
que segurament es deuen a la manea
d'aigua i per consegüent de força en les
Companyies productores que 2,11i han de
subministrar la força pel mitra de les fabriques mogudes a vapor que trinen installndes a Barielona, ja que als Falle
del Pireneu i de les COMarrIl e a Ir Llestla
degut • que no plou no Id ha nigua des
de fa molt de tenips.

Mora rettlitzada.
Entre els concurrente lb l'acta remardem ele doctora Roqu e ta, Segut TonesCarreras, Y/Cena Caralla, Pellicer Sala, Mee-arenes, Carrasco i nitres,

CARTU.JANO

ample, 1'83 m.
el metre lineal, .15 pies.
al dIpósIt mes

Ralla Flors 26, bollga
suonsor

La int e rrup e in en el scruel pnhlie
ele c triie que va tenir ndg
celona a les fosqu e s a la reinreda d e !
zdhuabte va repetir-se el diumenge a enI trada de fose, sobretot a la pan( esquerira de Barcelona.
Alzó impedí a alg.uns (inerme 1 teat' area el representar normalment les gatea
ose:done de tarda. A "Eldorado" sa interromyre's la junio momento abano (Ea •

'31181181ZIORMIREMID1272111118131Asistesisu

LIHOLLDMS
PERA PISOS

Gran assortit en dibuixos

Vi blanc, 055 amp. lit.
Cellers ARNO & MARISTANY

I Idiomas, Taqul-meca, etc., estudieu, senyor o
senyoreta, a l'AZIADEMIA COTS,
cerrar Ares, /U. 'Teléf. 5041 A.

IMPORTANT D'ESPANYA

Por a Comerç

JIiîjUifl 119S!(

La MAS importan: d'Et-panya.

Tal roo) Modem anuneial, diumenge
en l'exprea del e-rspre sa matear u Madrid el governa4”; cid', sensor 1:armtna, acompanyat del sien t'II.
S'ha enearregnt del romandm p ent de
la pros-Mida el president d'aquesta Audiencia, senyer Alvarez Veia, nual va
manifestar ti bir ale periodistes que no tenia noticies per comunicar-los.

PARSICGES
cannus
Portaferrisa, lo
Ahir [Mame Ilse a la zona de retlutamen de Barcelona el sis Zeig dele miuyons
del reemplaç de 192.3.
Anidan e/ sorteig er velerelt grefilant
per la Capital ahetne grupa •Ie jures, alegermen! exhibint a la gene o barret el
neme', que eis liarla carrespost.
El die 4 de marc tindran Ilse lea spe
d'a/nidada i reconeistement fa--nola
d'amidada
cultatiu deis ese/entine nt1u3oni.

snaugomosoostus.‘ asnatoor..scorammualeS
Gas - üss - Gas

30 °Jo v..t

ra2

Pr Cl/i2a ra3t8d GAG
Per indj,tria gasiu GAS
Pcr catslarei gnte3. tUS
Per Pul; gez:ea
Procediments madama desccrieeuts fins ara a 'Cegar/va. Aparella coturnint un
30 por too menys que e;s
similarn

Visita l'exposició de
Gas Aj; n caciones

i.

Sues Ra;e:I, eng.

Plaça Santa Alma, 17
BARCELONA
A consequpuria de les gestiona pra , tinades a Madrid po r N'Amad," Enriado,
degä dcl Col.legi d'Ad-otuts
Barr •lono, dirigit al ministre da Finar.i.,
amt el següent telegrama, del qual >La
cursat cenia al soleecerelari del raol i
al director general de rentributious:
"Junta llorera eshlerri Adsoenze l'afeelona, e:mascan/cut reunida en vista ¡reinar Administrar:6 Contraen:lona subte
utilitats, atonta presas. V. 8. se servidxi iirdenar os prerrogui terimui presentad() deeleraciotts alaudides a la
dita circular, interin es concreti el pro.,
diment a otiè line de sotmetre's. Ei saluda, el deg à, Amadeu llurtado.'„
RESTAURANT ROYAL
Sal6 da Te

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

FUMADO

Fe S

col!ercioneu les fototipies que es
ren:eit a ada u°t dels llibrets
da fumar

—

I":S ti rtilior

arr:tet de Sit:tie, os ha s4oruat
l't
t er reten la ae c a
soto -ti cumple .1.- SI
31..13L
--

1 2 sala dates de l'Aieulioala de la
Joreittut Cattilien Otata tle Ct.tlit l'ere. 1.
5. rit tindrS iloc e la e.
dusarto, a
les den de la vetlla, una sessió tea
la qua) recitaran pnewiea els ropsodea de
l'Acadéntia, cantara un enfilan da canvals la solista de l'Orfeó Pireuene No
tIonceptegi Panteléat i Cacetiterä trindes
composicions l'orquestreta "Mentserrat",
de la Unió d'Ese:dar. de Montserrat. 1.0
sessió promet venre's n'oli comorreguila.
In eón invitats la socia de les esini mitades entituts.

CORDILLERA

Vi blanc, 075 alma lit.
Cellers ARNO & MAMSTANY

assageu-la i l'adoptareu

assommosno,-,...sesse

nar a cantar la Pilar Alonso, que rantä

, L.Je , euina en alta-

3A TERI•L: Omini extra. Gran
assortit a preus do fàbrica,
Llorens Gas. Rambla Flors, 30.
Per celebrar reilt del ulule de guineo
einifereneies, sobre tei Mea dels Raiga X.
que a l'Academia i Laborateri de C l i p cita Mediques de Catatunya acaba do donar el cortegut tirenic En JOIeI P Gran i
Casas, una vintena deis inscrito en Pesmentet cicle es monteen en lutim Spat e:
darrer dialiabte al restaurant Maraln, teatiummiant sial llar simpatia tul chufaren-

Roiida

St Pare, 7

Anna, g
Tapineria, 33
Plaça

Sta.

BARCELONA
aaallMfatterg.InreergiietilESalea~szgne
Ila sortit cap a Madrid el aectetari
del Col.legi de Dtiutora Slatrieulat i ate
Catalunya, doctor l'tree Camilna per
continuar la gestió prop dele pcders
blies d'importants aten relacionats
aquesta corporació.
PARAICWES

Ferran, S, ta sa C

,
A Dr;'‘;

RIBA
Mos

per a ofs

11. CATALUNTA,
--Diskette pasean re prenden posses.48
del efirree de sestetari g eneral de la F e
-dera);l'toCuwya,perl
tue sa l'bYer atnelellat, el prtotigiço. 0.1vecat N'Eduard 'roen Tort Luz *m'e.
ira i éneia, eleixä d'atttlac en dit eärree En
Jusep l'alle;S, que venia dtsein,teertat-10
aceiduntithstut.

Crónica social
LA CONFERENCIA D'EN LAGUIA
LLITERAS
Diumenge, a les cinc de la tarda, En
Joan Lagula Llíteras, secretari general

Sindicats Lliures, dona, al local dela
metal.lúrgics la seva anunciada mofernncia pro-reivindicació clels Sindicats
Lliures, tractant el tenia • El Mamame i els coniidents".
La sala eslava plena de ami a gom.
Comencä client que a l'hora de la mort
era quan l'home confe s sava Ics grans
ritats, i que ell no era que tirguí:s por
de morir a qualsevol cantonada, sine, que
ja es considerava moralment :non pes
totes les ignomínies que s'han dit dc
g,anització.
Conmina magníficament robra social
a Catalunya; ella llama pegan salvar
Espanya, pede els seas política eón homes que visen de la política i veieren
com un destorb aquesta obra social.
Governava a Barcelona un soldat sense
capacitat política, i en les lluites cutre
la infecta burgesia i leo noves orgenitcacions obreres, aquest home era un instrument. No és a Martínez Anido a qui
cal cerrar respnnsabilitate, sine. a quatre ministres de la Governació.
Els política volgueren ofegar el moviment del noble i compraren co,lidenta,
aquests instrumenta de tots els Governs
ábils i mi,e.rables.
Iterare el Sindical Lliure es posava
el davant del poble i artesa abmtant
masses, cada dia quim herues marta. I
leas els criras i atemptats se :as atribulen
a °osa:tres.
A Barcelona actuava tina banda de xicaris a sou de la Patronal; alguns pafrotis independents tumbe tenien els seus
pistulers, així com alguna que allra colla
de sometents. Aqui hi :roban iota l'explieació del misteri deis crims; adató ens
diu perquP també suden els patrons,
plaqué la rivalitat eis portan a atemptar.
Cal rase trehalann, c ennpanys, per no
suportar la iereminia d'un Cenvern amb
cAlf idz n ts. Nosaltres som universalistes,
perS ens hein de mirar amb amor el
Cas ole Cotalnnya: un noble, avui TIC en
posa eniront d'un Estat vil i decrepit.
Treballadors—acabä—i Ajiateu tots a
tallar el cord6 umbical eme lliga l'infant
a un rentre infecte, ajes:en a fr Catalunya indepe.radent.
En Lignia Li g eras fou molt aplaudit
i frEci :at.
flela

CONFTRENCIES D'EN RAFEL
CA Sí
En Rafzi Campa:a:1s dorarA tres confcrevcies a l'Ateneu Enciclopédie Popular sobre "Converses socialiates", la primera de les quab se ceichearà el prózirn dissabte, a les du de la vetlla.

LA DEPENDENCIA MERCANTIL
Premat revestir e xtraordinäria brillanter lacte de l'obrinenst del cueree de
CoelM, icon rietapres cutre case Xiiralletes ('rrares:sera) I Passeig Marägail
('urretera d'En tra) que, contonee s'anuniiiala, tindrà llar ami, •isisiencla de
Comissie dEixarmugia. regidurs,
jIto funeionnris de l'Ajuman] mt. (em lira ele la Prepietat Urbana i ecinisaiuns
del distrieie, demá, dimeeres, a I .!s unge.
El !wat de reunid seri rerdrada tic la
Rambla Votan tGuinardni dusaut a la
;airada del tras), lo trtiona, a tres
luarts d'onz. del ;tutti.
La Canfora de la Propietat 1:rhana
Vira a tole els propietaris a aquest important Rete.

1

10 r.er cent descompe:e
FINS EL 23 re FEDFIER
EN . rorEs ELB ARTiCLES
crin
lies, porcellana, eristallaDE LA CASA,

ries, jura de rafe, te. i alumini; coberts d'alpaca, ob-,
jectes per a presento, rte.
CMSTALLERIA M. ESTEVA
RA!KOLA CkTALUNYA • 95:
.0 es fe

Les sardanes
---POUTEM-111 EL NOSTRE
.0 RE.It
El fet que a l'orennitzar uns hallada
',sigui amerar-se azub la xifra duea ranpel.caa tina s,",rie do Iluites, de fitlittlet• • 4, Leee,:al.t e telps que han e3tnt venper ¡Jan:ademe:A d'un ideal noble.
Tetups era tenp,is qtle argasizzar una
',liada er, clara de mime; 1 forea uus
ininyous Mimas, sense nreteasions ni desuuria de icomuerir ji Itrias, ela que emprengueren la tasea redoren de fomentar
la sardana.
Encara no fa dos anys quan s'iniciare
la florida de les roses i pel cel passnea
brunient el eereer bleue sie Sant Jordi.
enuests miayons realitzaren el seu cobaje t ideal, algun espera n ialaltia digan
que llur tosca no d'ararla, aval es den
avergonyir (luan tot just no han Passat
[lea aniversaide i atol) tOt esplendor, al
..er de la eintut, celebren una hallada
porta la ultra dile:Rientes, con: si tes un
penó glori4 de duce ventee batalles.
El Fulueut de la Sardana ja lat assolit el ami mallas ideal, la L'ostra daboa
arreo bi 16 un baluart, cal ara que s'en1niti per asaolir un [dotar artlatie, 'ce!
que emprengui una ruta que raid que tutea les R evea tasques siguin una obra artfstlea ; el festival d'ami n'es una bella
orometensa.
prometença.
Ea deure de tot eardanista
Ter a l'obra Inmensa del "Foment de It
Sardana". Anetn-hi, dotara, a portar-li la
riostra palma do llorer, del Maree espiritual, d'aquest esperit germardvol que
ix de les medras 841rd/otea.
Je AL G.

L'Associació de la DependZncla Mercantil invita ais seus assoeiats a la junta general ordiniiria que se celebrarà
aval, dia 20, a Ira deu del vespre, al seta
estatge social, Anbau, 21 segon, &eta.

DEL

iii1UNICIP1

La Gomir,s16 do Cultura
La Cornissiú ae Cultura ha
accírdat propasar ml l'Ajuntament
que adquireixi un objecte trart
per a premi al coneuto de fotografía que organitza el Centre

de Deaandents del Comen; i de
la Indústria, i un altre prerni
per a !a gran prova excursionista per muntanya que organitza cid Centro Excursionista Ro-

demora
Tambe Ii pronosarä que assistelar en eurporació a la inaugurada) del Grup Escolar Baixeres,
el dia 26 del que som; qua de
conforMitat arnb el verediete del
Jurat, sigui premiat en el Concura de Proiectes del Teatre de
la Ciulat, el projects deis senyors Lluís Girona i Climent
aynea, i que es designi per a la
plaea de professor d'oboe de
l'Escoda unicipal de Música al
senyor Casiä Caries i Antoni.
La Comissló dc Forr.ent
Aquesta Comissió ha acordat:
Exposar al públie projeete
de T'un/creció de la placas de Berenguer de Grau.
Que es coneedelxi, mitjateant
del erni i nades condicions, a la
Societat Els Tramvies de Darceilona, S. A. el p,u'inls provisio-

nal perilttò post lea vies per a
una nova linia de trarnvies que
anirä al Pare de Montjuic pel
carrer de Timare.
Aprovar el prajecte per a la
eonstruceió d'una claveguera i
altres obras al passaig de Pi i
Molist; de l'empedrat de la pla.
da de la Concòrdia, i da modificada die les zones vials d'ingrés
en cd mercat de la Boqueria.
TINENT D'ALCALDE ACCIDENTAL,
Per barer - se a t isentat uns quanta dies
de la ciutat el tinent d'alcalde del Ostniete sie, 'sensor Fajol, ola turerregat del desnata de la dita Tiniaacia el regidor isenyor Olivella.
FESTIVAL PRO-ASIL DEL PA RO
La Comiasid organitzadora del festival
pro-Asil del l'are, celebrat si Cafe
lonial, ha remes a eadministrac i ll de
mentas establiment la quantitat de 125
peaselea.
Han visite lambé renmentat Asil els
socia de l'Associació Autonomista del
districte V "l'alalunya", esaent rebuis
pe! vocal de la C0011er senyor Caraben
I per l'administrador, sensor Verdde
Entre el grup de visitante figurara

graa nombre de distingides senaoretes.

Crònica de Cultúr
A l'Ateneu Enollcopiedle
Popular
Amb medio de l'excursió collectiva que per a el prnper mes
de maig organitza t'Ateneu Eneielopeclic Popular a diferents
ciutats d'Italia, dila entitat estä
preparant per la primera quinzena del mateix mes unes conferendes d'orientada pele concorrents
a dit viatge, en lea que seran projectades un bon nombre de diapositives de Milä, Venerda, Florencia, Roma, Genova i Pompeia.
Es una bella mostra de l'intera
que ha desvetallat dita visita
,‘ntre els aimants de les belleses
artfstiques el gran nombre d'inseripeions que 2nntirruament, van
rebent-se a l'Ateneu.
Societat Econämlea 3arcolonina d'Amics de; Pala
El Comith tic salut pública d'aquesta Societat ha 3omeneat
d'especialitzar les diverses direccions de la seva actuació i els
treballa competente per fer-les
de bona utilitat prctica.
Una aceió immediata serä
exercida sollieitant el concurs
que calgui del poder públie contra la pornografia i les seves e-e/t i bie ions i industrialitzaeió i derivats, ja en les arts gràfiques,
ja en p ls espectacles pública, c i nem es, concerts 3abareta, etc.,
contra el joc i contra la blasfemia.
Una recela mes coordinada i (le
carácter permanent será preparada tant en ordre a la viaancia I
complemenradió de le legislada
adentrada com a l'exercici de la
ciutadania p er a evitar els danys
de la tolerància del joc, de t'el:1/1(110C de la literatura pseudo-arM'atice. de la inadecuada, de les
sales de cinema. aensura Itt pel qete., policia de la prostitnele, proteeció de les vlctimels ig
del viel i en ge o.eral, far--nerts
macia d'un ambient civil de nioralitat i d'hieiene sodial,
uf, rapidesa i extaneal de !a
campanya depenea, rraralinent,
deis reil;ans econernies Ile erre
pugui (Esposar el Corr,i r e de S'
lut pública.
Uiveraltat Eart-,2cra
S'ha publicat una la O. enacedint la quantitat de I 1,86711,
equivalent al 29 per cent dit l'Unponi total de les obres d'adaptació, a l'edifici proposat per l'Ajuntarnent de Figuerola par a
escotes de nois i noies.
— El director general d'a P.
ha resolt que la plaça de les escolea de Ferrera (Paleare) s'adjudiqui a concurs general de
trasllat i que s'otorgui a Na Ramona Zaragoza una nitra escota en una poblada de 300 a 1,500
liabitants.
— 11. O. ereant provisionalment les següents escodas: una
de mixta, de la qual es fara eä-

rree una rneetressa, a les ~s'es
de l'Ajuntarnent de Colldemargó; una altra d'unitària de nuis a

Torre de Fluvià tAjuntament de
Cubells): una altra escota mixta
a Laplana (Ajuntament de Moneas); una altra de mixta a cara
reo de mestressa, a Badoso
(Ajuntament Piera) i la fundada, a Palafrugell d'una escota
graduada de nula i noies amb
cinc gratis cada una, a base de
tres unitäries de nois i tres de

males.
— El director general d'I. P.
ha comunicat al rector que minorará prompte les escotes
d'Amposta amb la fundada de
dues noves seccions, una de graduada a la de nois i una altra
a la de notes.
Amics de la poesla
Avui, dimarts, a les sis de la
tarda, a la sala de festes de Vilote! Rita, els Afilies de la Poesia

celebraran la segona sessió del
present curs. En aquesta sessió,
consagrada a Leopardi, el poeta
Rossend Llatas Ilegirä un interessant estudi crItie-biogräfic, i
l'actor Joan Cristòfol, de l'Escota
Catalana d'Art. Dramàtic diversos poemes leopartlians, traduita
per Josep Cerner i Tomas Garces. La sessió començar amb
tota puntualitat a l'hora assenyalada, i durant l'intermedi els
concurrents podran passar a la
sala de te. Horn pudrä entrar indistintament per l'Hotel o per los
Galeries Arefias (Corla Catalanes, 670).
S'anuncien per a data próxima: una sessi6 dedicada al novissim poeta Tomäs °arces, que
tan viu interes ha desvetllat en
el món literari per la su y a obra
fresca i original, i dues sessions
consagrados a la poesia i la música de Polònia i do la Grecia anLiga.
Les lectures da l'Assoclació Catalana sl'Eatudiants
Remen M. JuncadellaMeloior Font
El dissabte darrer, la sessió titeräria de consuetud de l'Assoeiació Catalana d'Estudiants
consistí en una doble lectura de
poemas, de dos poetes jovenfssims: Ramon M. Juncadella i
Melcior Font, premials amb els
honoris d'un públic de qualitat i
d'un Axil falaguer.
Ran1Q4 Juucadella fiíu apre-

ciar en la seva p oesia una
nada encesa i pantejant,
en el simbolismo de les
ges, amadora d'intensitaia
radoxals, i que nornes la
de la natura en el memela
puscuiar pot
arribar a enriele!
Melcior Font, en c anvi, leeati
suc daurat de l'epigrama a
glossa popular, i l'aneedota u
ple teta devoció en el eor
poeta, tornant-ho fin/s 5 ti.
sencia de sentiment.
Ele cursets de catatj
"Riostra Parla"
Dissabte passat Ungiré are
la sala de'c,onfereneies de *No,
tra Parla* l'actg de rep artir 4;
premis i diplomes a les aluansi.
dele curseta de catada que orla
nitza l'esmentada entitat.
Hi assistiren les alumnee arvi
les severa distingides famtliesa
el senyor Negre-Balet, secretas
de Nostra Parla, dempres d'ea
bells mota de cordial felicitara.
fau remesa dels diplomes i
mis, consistents a q uesta ea 111,
bres de la literatura cassini
mostrada, cedits per l'Asseciae,6
P. de l'E. C.
— Teta aquesta s etrnana es,
tara, ()beata la matricula per ui
curset d'ortografia catalana as
es donan ä a l'estatge de Norla
Parla, de dotze a una de la tara,
ConfeAncla
Ferninal

a

rinstite

Dissabte pasat, a l'InstitatFt,
mina', Col.legi de Senyor,

donä la segona confer6ncia
eicle que té organitzat l'Escra
el ferm patriota senyor Salvada

Salat, acre' fundador de! Formal
Pedagbgic.
Amb frase clara i sentida fla
una bella glossa del Parenesta,
analitzant paraula per pararla
l'oració que ens ensenyà Jeaa,
traient-ne conclusions de gas
eficäzia i de pràctica relig,:osital
per a l'educada cristiana de tei
alumnes de l'Institut Ferainal,
ialusträ la seva be lla disertara
de gran nombre d'exemples prk.
tics que feren molt mes cerdee
/es idees per ell exposades, red
que arribessin amb tota clareat
a l'intel.tigencia i al cor de les
joves alumne.s de l'Instatut
minal.
Et conferenciant fou escolta
amb teta atenció i gasa rebela
en finir, les justes felicitaciere
que el sets brillant i pietós este
mera ja a.
Per En Jan cl
Asan tindrä !loe, al Centre Ab
tonomista de Dependents del COn
merg i de la Indústria, l'anunea.
da reunid de les entitats de Barcelona per tractar de la cons.
trucció d'un sarcòfag on pupa
col.locar-se les nobles despenes
del fundador de la nacienalitet
catalana, el conste Jofre el
Iras.
Per aquesta reunió s'Ira asi.
vidat particularment a tutee la
entitats de la erutat cense es,
distinció de matisos (cultural&
esportives, nacionalistas, ele»
per tal cona, representant la vitalitat del nostre poble i trars
tant-se d'un homenatge necias
rial, no es podia deixar de banda
l'aportació que en la sera esp.%
cialització representa cada una
d'elles.
Per tal que els reunits
guen certament tota la inipoetäneia i ateneró que merare
aquest assumpte, hom Ilegiri
unes breus quartilles del sonyo:
Martorell, on s'estudia la part
histórica i la gran importancia
que representa el restituir al sea
&cut lloc les glorioses deseta
Iles dei conste Jorre.
A les entitats que no hagas re-,
but la convocatòria seis veas
que es donin per invitades — ra
ql nureo us erirtittar ap—
o s balses su; et al ir ai %,S
dimarts, día 20, a le z deu del
vespre, a l'estatge del Centre.
A Nittennu

Enciclo?k%,

Popular
Avui, a les deu del vespre.
començarà a l'Ateneu Encieteee*
die Popular el curset que sdbre
"Principia de biología" e.tplicart
el doctor Peru Escrita.
«e II,

LA MUSICA
Recital Atezar:tiro Ft:bi
Ha 2ausat molt bona unprP'>'‘)
l'amunci per al dia 23 del reedol
de piano Alexandre Bib0. Son .14
nombroses les demandes d'ate!:

tucions„ per a aquesta notabe
sessió, fetos per molla aficionats
i sobre tot per joves pianistes.
Augmenta l'Interès del coneert
l'encentada composicie del Po;
grama, cm lamen represora:1,6
els mea importants música de l otes les tendendes 1„ a mes, l'estrena d'una obra d'un 'leve i meit
lalentda rompositor do la t(r7:
Agusll Grau, l'autor d'una rz,r'
dana de Concert que ens donar k a
conèixer el mestre Rib6 ea el re'
cita/ esmentat, organitzat P er lo
Associaeié Intima de Concerts. .

or are,

aO de Pebre" de 1321.,

LA

PUBLICITAT

DE" ESP)OR
El rartit EuropaBarcelona, suspes
L'ANINIACIO
hl havia per
i'interis formidable que
ea va vcure des
aquest partit

•
ve'enc'.ar
hores del ditanenge ah
jet prene res

camp de l'Europa, ea una
jamacia extraordinaria; si be la ma. de conctu-rents, aprofitam el Set
disser socts, estraren al mati a preseacar el match entre els segons equips,
que esperaven tanda per proveir-se
ffer.trada es mantenten estacionats, tor0„,t cua. la qual ;mara preacut prorareiens extraordlariese
Els ir.:ciadors d'aquesta cna havien
-Taants del

...acata: de formar-la a les tres del

odt, els immediats eren un matrinmque Ii havia anat a dos quarts de
eac; a les cinc, es donava el número onze! El gran contingent (praseit,
mturalment del seu Masar) es va formar
gas 7, a dos quarts d'arme, quan es va
a el despatx de les entrada (mal';jr
o; eue salaraent seas destinavea mil
r a la renda) la cua passava de tres
El pbbc que presencia el partit entre cls segons equipo, transcurregut en
ajq da l'ordre mes complet i sortint-ne
atartai der cl Barcelona per un a zero,
paulty, va anar desfilaat, lela ve ra acabar, als primers requerMents
estacionant-se de nou daar... de les diverses portes que donen
camp de l'Europa.
1C7: al
, A la una de U tarda (una hora alisas
( i bis leo portes) es calcula que a les
ris. :aria:dables tacs que s'havien forma li: baria mes de quinze mil perara.: I quan mancaven den masas
es donä la desagradabk
r
toa de la su , pensial del pasan pi:r
governader civil.
eds,
C..: o retire las tares deis pabrei a•taadors que havien passat cinc
• res etaat ant! El aee.z.ar.aul
rac hay:en paaat procurar-se tina
dea
quat.ai i cinc data. Cal
ai.a.:t
erra Vas
aei-a, que aquests
ea . •

LiTS CAUSES DE LA taalSITINSIO
Era aletirelrern, en el paa, cc, de
pacías en atm=za
7 .tandre'lls suiament a les ver t us.
u.s.• ra'a autaritai :es de les causes
5., a. st lar Mcaiir irrevocablearrnt la
ael paran al senyor Rayenfa

1 v:11 "irrevocablement" perque diro -ires darrer, alarmat de les eatietes
que sitien donant-se d'aquest
dura pensar en la suspensit".1. Aixi nostlecs ho anavem a publicar, paai a
res d'un individu de l'Europa, corn
mbe l'haver-ho desmentit un alt cm1 Barcelona, en feu retarar la
ne acollia aqueas rurnars, desearmats.
concret es que el senyor
asee ignarant que en aaatsta
scr partits res hi tencn que veo> tls Clubs, ja que Forganització dereciusivamern deis federatius, prop
Sacia reclarnä la presencia del se:. - tas, presiekan de l'Europa, de:ea:e-1i que en vista dels mala augur.i que venien fent-se per a aqur_st par ti scte
fes responsable del que pere; ecarrer, a la qual cosa l'altre resnegativanient, sota vegaula que
ei de la incumbercia dels orcaraaaes i no
El president del Comité Regional,
ra ra Sals-ä, fati també requerit ser
p asmar-se davant d governador, pe- estar al Tibidabo, obsequiant a
no fou trobat; en vista (Taixó,
:ada autoritat insisti sobre el
Matas perquè es fas resportsade l'ordre o be pet
1.
firmés una demanda de suspartit per les esmentades
-elment, aquell ho feu acte se' mateix i les ordre , de sus.11 ésser unmediatainent csuazi-

L'AFER DELS CARNETS
• pa, que des deis primas

ha cregut ve-me co les ( k m Canute provincial un decida
• de molestia i de perjudicar-la
,eierent al repartiment de ter, ereades etc., aprofiti l'interés
•aspertat l'anunci del partit
arca recluta de socts tal1

trärnits regLamentaris, exca d'ennada; conseatiéncia
• i iie un gran nombre d'eadl Club de Gracia.
esei.ea el remitirte
de sesee ha despatxat
d'aquest, sto pa aia dilas

els iederatim: , arriba a
re; el punt que la nota
•aura que a les mateo:es
emp hi basta revelesters
'a de socis! Un d'as bou
partat a la Cornandanca
ems ens va assegarar
aliant-se-li al Munan: dits.
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SITGES

EL PARXT A PORTA TANCADA
Si legicament l'Europa no vol caer
eis l'avantatge que per a ell representa
ter el partit al seu propi eamp, des
d'ara pot dir-se que e/ partit reo ea pot
fer en públic.
«Si con' és de creare e/ Comita Eta
deratiu ajarna la celebració d'aguce tan
imeressant partit fina que s'hagin jagat tots els alpes partits del CanaMollar, la conseqüéecia será ave l'espectació anirà encara en augmetit i tase

si diumenge crea raks de 2n,ono les persones que van errar a Gracia tot i saben: que no hi baria lloc, será encara
mes nombrosa la multitud que es trasIlaaara al dit camp aquell
Aquest partit no té altra solució que
fer-se a porta tancada si l'Europa insiateix a celebrar-lo al seu camp.
Pera creiern que aquesta stiluziä
fa ben vista per determinar la:aldea I
essent alai, presa:ni:a que sera noramear el goveruador qui haurà dc pren.
dre tara resolució definitiva.
Cal cEr-ho, té avui aquest a: er un
carácter ben ¡roe espartiu. Pel be de

l'esport catalä, seria hora que federa-

Ces i europea:tes abandonessin Ilur tivanbar absurda, penant-se de fi nitivament
Tacar," i fent obra sana i constructiva.
Mentrestant, cal esperar la reunió d'avui del Comité federatiu, per saber
quina és la. resolució que pren a propósit dc la data que es fixara per a la
celearació de l'esperat encoatre.
UNA NOTA OFICIOSA
El Comité Provincial de la Federació Catalana de Clubs de Futbol es
creu en el deure de fer públic que la
suspensió del partit Europa-Barcelona,
ordenada pel sas-ernadar civil pretextant que mas "en atenció als diversos
sclts publleats per la Premsa i accedan a ço denunat pel presidcnt de l'atrapa", és solament perqué aquest Club
ha deepatxat duren: la passada setmane una quz 11::tat crocite de rúas:5,
enzobertarnesst eran enira las pe: al p a
'p' e.1 que la Fuleracia c.-alä 1 ans --tac,
c.,; a 1 Eurcpa, fent-lo respae:able dels
Mea:cata qua per laelamere.-..a la p5laEc peuesaM coi/ce:ni:a emane:entre
aixl les CUSpOSIC:;QUS que per ¡'ordre (LI
partit Lavas &mal aqueV; Cannte.
Es ele cha:1re aquest incident que re
raareejat rel fet que al camp e.: I
pa Isi hagros resaatedens cierna al kl.bik caraets dc soci, d'atascar Club.
Les entradas i heal . ,at scimiles del
viparta suspe, es r.a ie sa en
l/el/2.

ESPA1a0L, 4.—SANS,

Aarotitant la circianstäncia de la suspens'ai del partit de l'Europa, fou tan
nambrós el públic que es torasilada al
nou camp de l'Espanyul, que bus sa
rasar de posal--bi el rétol de "no co
despatxen mes entrades".
Levan del tenerla les senzillament
deplorable, sobre tot pel deonivell que
viereis( a un cantó i a Vaitre. Naturalment, als organitzadors, que arnb
preu Luna van poder deixar acabat el
cios del joc, no era qüestió d'acigir-los
toses les comoditats corresponems. El
pél,Ec, coi/Ira-cm:in-he aisea s'acomoda
ele la millar manera que va poder, tornencant el partit, sota les ordres d'En
Peris, amb bastare retard.
El Saus, mancat de jugadors tan notables una san En Sola a la defensa,
En Sanxo al mig i En Cqsta a la da santera, cris proporciona una exhibició
deplorable, desgraciarlissima.
lallelvig, sobre tot, va estar desast re s, fluixejant sempre i bus poques
vegades actua amb encert; tots eta altres jugadors, en Inés o menys escala,
van arar cornagiant-se de la mala tarda i si a la primera part no shavia vist
jeme gairc brillan!, almenys baria estas
motiu d'una bona'''. defensa. Peró des?res del descans, el desencert anä en
augment i el resultas prengué un caire
de catástrofe.
De tots cl; eartits de Campionat que
Ilesa vist mtguany al Sans, aquest darrer es, sense dubte, c/ pitjor.
Esscnt aixi no bou d'estranyar tue
eIs seus ccntrincants no solament s'empartessM la victória, sine) que Ens co
teas moments done3sin impressió d'usuperiontat que en realitat rio exis•
tela.
Unas ..mala tarda, tats els equips la
poden unir i tot sentad vivanient la
nava adversitat de que san víctimas
els de Sans, lama no pot mostear -se

excessivam ent sever anab ells.
Esperem que aviat trobaran eIs seus
equipicrs l'ucasió d'una magnifica revenja.
La; equips s'arreglaren en la forma
q112 segueix:
Espata•olt Vilarrodona, Canals, Montcsinos, Traba ! , Elias, Sanahuja, Olariaga, Tunijtran, Canuälez, Ventura i
Alvarez.

Sans: Pedret, Borràs, Molió, Badal,
Ifelvig, Barratxina, Fando, Rini, Pone,
Feliu i Oliveres.
El primer mig temps del partit va
tenis- un mes gran ;Meres l ar mostrar-sc igualades les forces; l'atac' e.
panyolista Iota no obStant, més ben con-

•

Vire

SI fineal lie, demanat cota a aaocie
multis de 125 peseetes.
A la Serció vierte elan presentat
processats Josep Valdeamola Bruna:.
Joan Balada Tapian, reina de Calilet
Montbui, qua estant enemistara van trobar-se en oeasió de dirigir-se al treball
deeprde de diferente paraca/es van rierse
dir-se, causant-se lesions, de les (mala
vn tardar a curar el Valdeemola 112 les
i Balada 72. El fiscal va deantaar per al
primer un any i un din de presa correas
Mona' i per el segon na an,v, -vuit mesas
1 vint-i-un dies de la mateixa pena.

poc n'obté un altre, ;ere l'arbitre no el. Una per tenir el jugador la
meitat del cos foca la "touche*.
.,e:Gba el partit amb el resultat de
13 a 3 a favor del Sant Boa havent
dominar els blau -rel.
Felicitan als vencedors, que seas els
primers campions de Ruby, ensems que
a la Federan,) per l'exit obtingut en

.er....re-r: 'e de; a

•

duit pels seta mitjos finés precis davant del gol. Es distingiren els dejen-

a d'altres jugats pel dit equip en aquesta temporada.
L'ar bitratge, a eärree d'En Cuyäs,
molt just i imparcial; el Rugby de Catalunya pot mutar -se de tenirUnär- aquest Camp:onat,
brite com En Cuyäs.
A un quart de quatre, amb molia
c on currencia, sorti el Catalutwa ami
vent a favor, dominant mitja primera Crónica
braó extraordinari, peró els seus da
AMENYALAMENTS PER A AVUI
part, peró el Saarboiä reacciona i obvan perdre les ocasions mes-vanters
AUDIENCIA PROVINCIAL
oportunes; vers el final, ama pilota mas- té un assaig (3 punts). El Catalunya
AUDIENCLA TERRITORIAL
VISTA Dt2CAUSES
sa "passeijada" Ter En Vilarrodona, posa en perill els blau-cel, peró aquests
Sala primera. — Flareeloneta. Nene«
compareget
ha
SccM6
"
primera
A
la
efectuen un excel.lent canvi de joc i
Faprofita En Rini per aconseguir
maantia. Sindica Posen, gaelza I Martí.
Joan Garcia, el que acompanyat d'un
ta t.
obturen un altre assaig; al cap de poc
contra Companyia arAaseguraneat "Aae
feeir,
taeeque
va
poder
subjecte,
molla
La scgona part comeneä amb
acaba la primera part, en la qual el
en el que hi ba- sieurazionne Generale"_
activitat per la Unió; mes al poc, els Catalunya ha dominat en la majoria eant les fustes d'unaleais,d
Sala primera. — Hospital. Exorada.
un automabil, aloa de Barcelona,
seus ànims van decaure, passant el do- de les 'melacs" i de tots els assaigs, sas pudent
Clotet Cabra, contra Batel María
sostreneel per p oseer desavmini als scus centraris. Un nou xut de llenó sense haver-ne pogut transformar no
Pasamal Serra 1 un altre.
isen i detingue
l'interior dreta ion el seseen gol espa- cap per la proximitat a la "buche".
Sala seeona.--SabadelL Ere:Min. AlEl fiscal, senyor Polit, sol:di:SU per al
ayolista, el qual era seguit d'un tercer
La segona part comeneä amb un
processat la pena de dos meses i un dia loes Borre, eoutra Maria noma
d'En Cm/zalea, peró d'una arrancada
franc domini de la Unió, pues el Ca- d'arrest mejor pel delicte esmentat i la
Sala amura. — Olot. Menor quautia.
netament off-side. Lalrbitre el donä tabale a, aprofitant tus moment de mala mateixa pena per rem de apin suposat, Joan Coll, centra Antoni Sala i U/I altre.
per bo. En Pedret no va estar a l'al- col.locació dels del Sant Boa arriba a
que va fer en el sumar!.
AUDIENCIA PROVINCIAL
tura.
enarcar un assaig, l'únic per a ells. Al
El processat faldee Serrano Fernänd'En
Una bella i perillosa arrencada
cap de poe, el Samboiä torna a domiSecta) primera.—Audi¡neia. laatafa.
dez, assentat al 'banquet en la Seetid
un
pe
n
alty;
el
tiTonijuan, acaba ainb
nar, cl mig d'obertura del qual efectua
tercera va sostreure dama botiga del car- Baptina i tul altrc. Oral. Lssenyalut per
rä l'Alvarez, esse:st el quar i últim gol. eis "drop go al" al punts), essent molt rer de la Cera una (mira de mida, de a .:08 dies.
De entre la mitjania, sobresortiren aplaudía Repris el irse, el Sant Boi doSeecia segona.—Manresa. Belga. Ico.
valor 40 'sometes, que va (mor recobraRin:. Oliveres i Badal, veis sansistes, Mas i obté el darrer assaig de la larsep Ribalta. Oral.
da,
i Olariaga i Tonijuan pelo guanyadors.
SABADELL, 2— AVENÇ, o
De fea els sabadellencs s'han assegurat el tercer lloc en el Campionat de
Catalunya; diumenge els que ceraptaven
amb l'avantatge del cama per augurar
una victória als andreuenes, van quedar
de f raudats.
la grandiosa pel.licula histórica,
El cert és que el Sabadell va jugar
Teatre Victbrja
CESAR BORGIA
i admirable, dona- • • •TEATRES-d'una {ah-oí
NO1n1 Empresa
nant durant bona part, sobre tot vers
En el transcurs d'aquest gran
Dtreecid
film s'emporta l'espectador la 7 Forren Vellelo,1 Frenemos Videl
el fi nal que desconcertaren totalinent
Mesures, Blay 1 Conti
mes completa realitat de la vida
als seas adversaria
Asnal, &marta. 20 febrer 1923, 1 &O
- itz ire calaiä
dels Itorgias.
Els dos gols mareats van ésser obra

ses sansistes per les sures valentes entrades; no van poder, pera, evitar que
una precisa passada de N'Olariaga al
sen interior es convertís en el primer
gol en contra sets.
Es va rifa' el Sans, atacant amb un

Judiciäria

ri,SPECTACLES
Romea

a el primer, d'un rugir:tic
d'En Tar;
xut Crat amb oportunitat i refecte del
med fou la desmoranJació que l'Aven ç
rn dcnä provea; el segon, fou rayaba
una pilota beis portada per la luisa i
que el matle:x jugadar afusella matar:ala:ce.
Á la segona part els sabadellensts es
escuren privas 'd'En . Castellet i irms
Mal d'En Ilnaran, tots dos 1s:sial/ata;
aaeó cts obl:ga a raantenir-se a la dafera g ea, fent que l'Aven ç desenrolles
un joc de mas armenias Ami, tot, el
"sc a re" na es va poder alterar.
Eren els jugadora: Albar, Barrera,

Telefon, 3,500 A.

nunry

LA FINAL DEL CAMPIONAT : I.A U. E. SAMBOIA• NA BAT EL CATALUNYA
.ATLETIC CLUB, PER 13
•
PUNTS A 3
Diumenge, a la tarda, a l'iiipadrom,
van unir Ibm les finals d'enguany que
tant d'interés havien despertar. La vietória dels de Sant Boi no va sorprenden a ningú; tothom l'espera v a. El
Sant Boi desenrotllà un joc perfecte;
la mea lisio davantera va estar, com
sempre, energica i 'calceta; els mitjes
potser els més deficients de l'equip; els
tres quarts, excedlents, menys Dutaiis
que flaquejà un xic; rarricre",
Peynard rapità de l'equip, ho feu

millorablernent.
Al Catahinya no se li va veure técnica de ¡ex; els que van estar millar
de tot l'equip. van Esser els davanters,
sobre tot a leo "inelees", que en guanyaren moltes. Cal reconaixer que el
(2:dale : tata feu uns partit ne lt superior

LI

Avui, dimarts, tarda, ta loa
cinc:
1347a, L'Al:1'10R
Comedia en tres actos
fradst4ita de Caries Capd.i.vila
Nil, a 1re g quarts de Ccu:
Gran concert pel

I -RETRUG3

guitarri:la
SAINZ DE LA MAZA
Escollit programa

per l'Avene.

Ilesos de l'Amateur.
Els pises tiquets que resten anden
ésser adquirir% al Centre de Localitats
de la Placa de Catalunya i a les oficin a s del Club.

arszureurstscariuszescumrs

-

laalaras. Rcca, .A.!caver, Poveda, Tarr , c5, Sales, Molera, Longas i Cabree,

Fstrach, Cabeao, Muntané, Morera,
Llunta. Desvens, Molins, Batean. -alarti. Tc:c i Castellet. pel Sabadell.
Arbitrà Eis Vidal.
JUPITER, 4—ATLETIC, o
El partir resulta quekom dur. rar
mostrar-se els ¡minas molt excitats.
inanä d'intese.s, sobre , tot al canteneament de la segona part, en la qual
feu erans esforços per empatar fíatEtie.
Cal canven:r que l'acta:te j ó dels del
Japiter fou verament formosa; la cera
notable victória sabre els de Sabadell
resulta notable. Els marcadors deis gols
•
van esscr En Tena i En Mauri.
Els equips estaven lormats per Ca..
Peidria
Callicó,
Campos,
Gené,
fria,
Gamban II, Gil, Grmsbau 1, Tena, Mauni i Gimen-a, pel Júpiter.
Fernández Pujol, Llorens, Prcs, Balagueró, C,c f reres, Granen, Carenas,
Rojas, Pons i Gralc,fré. per l'Atletic1
EL BANQUET A EN PUMA
Dijous v:nent, se celebrará a l'Hotel
d'Espanya, a dos quarts de non, el hanquet orgitnitzat per diversos admirador s
del notable davanter del E. C. Bareeana.
Será una festa agradable, en la qual es posaran de manifest les moltes simpalies ranh qué compta Fn Picea.
A l'acte hi assistirá En liruguera,
quasi totalment restablert de la greu
%asió que es va produir el 3 1 de &misbre prorpassaa juaant contra el vie-

quarts de cine, vermut popular.
Tote al Vietdrial

11•1••••••••••••n

28 da -

ri

o

Pradas, etc.

2. Estrena de/ formds satnet en 1 seta
1 tres quadras La reina mora, per Erantorta Contt, loseflna Chatee, tepes& Huesa.
Ins. Tornannra, Ferran Valle», &n'aviva,

LTAVOLI

11

Ea

1

Rojo. etc.
3. Estrena de la comedia Ilrica El
Joaqutn. Trtornt tic Salat noortanes
Ferran Val/eJo. Preus pi:lindar& — alt, a
ires quarts sie den. 1. Serena rePresertUln
cid de Et aarior Joaoufn, gran Sin. a.
Exil de broma
EL NUMERO 16
Eilt personal del popular Ferran Vallo»
del
paquete". DUe3 aures de
en el "Tlo
broma continua Triara!' de tom la campa,
nyla. Molt aviat gran estrena: Vaya tubito I
revista de Manuel Fernändez.

LI

Gran companyia d'opereta ä

Fi

ESIeRAi\ÇA

IRIS

LI
LI

LI

I k
I Ad Avui, dimarts, nit., estrena

•
II

LI

de l'opereta

s 1-diae
, tart-;: —Jan--t—
Der—gd—
alas. Nit, La forastera i
no.dssor LtaZis.
Els dies 2 ,1, 21 i

1. La resista Las musas latinea, SRI
de Salut Rodriguez, Cmacepc10 Hoettal,
Montserrat Xtladons, Acuroztva, Maneo,

Teatre Npu

LI

Empresa Serrano

II

f unciona per Geinier. E.
despatxa a comptaduria.

Espectacles Iris-Palmer
Avui, dimarts, tarda, a les
cinc, i nit, a les deu: La Charlotte i Kreokow, amb el seu
ravellós Galtet sobre gel, Ele gere
mansferronis, clowns excéntrica
musicals.
Dar SISMO unan Id•LILI OSEN SOR

P3

-,•••••••n+.n•••••••nn
fi

Isi

62.4N 'NAIRE UEL. LIC!.0
•••n••••n•••
Dijaus, a dos quarts do 'den.
Primer concert pel genial pianista Emil Sauer. Obres de Bachli3:.rädal, Deelliovem Schumann,
Ilumel, Chupin, Sauer, SttaøLlssi
W agner-Liszt.— Diumenge tara
da, segun concert (Stile -diarIst a
da). Es despatia a comptaduria
per a arnbdós motu:cris.

Teatre dv Novetats
Avui, dimarts, tres sessions.
Tarda, a dos quarts_de guiare i
a les sis. Nit, a dos quarts de
deu. L'èxit del dia, projecció
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COmpanyla de vodevil 1 grana
espeetacies de
SANTPERE I BERGES
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riera aCtrIU,
ASSUMPCIO CASAOS
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Avui, dimarts, za febrcr. Tar- o 1
a da. a les 5: Magnífic vermut po- O l
L pula". Entrada i butaca, UNA la
E pesseta al l'embra de alontjuich.
E Nit a les so, el gran eixit, La se- ä
qua
' nit de nuvis.—Demà, dime- I
•
lb :res, tarda, darrera de A prea...
E Currutaca! Nit, i totes les nits, : l
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NIT, A LES DEU

EJ:IT FORMIDALE
de

Eartfatie

espee l acle ole

gra ti presentació

1 il

E &vol, dtmarts, litt, a dos buena
de dem grandiosa runeld. Pos dreLI
a mes: t. laemoctonsust tragedia en
quarre Raes, de Vtttoril Sardou,
La Tasca
,
2. L'aplauda dramt en tres teten
if EL ROBO DE LA PERLA NEGRA
E flema, rilmetres, ellarna re presenE tacita Illargerite de tiorgaße 1 La
tornada d'En Nandu. — DIssabte:
LI
Lulo Candela., et bandldo de aLI
LI

•

e
SEURISISORIMISIEUZIEW•BB

rd

Tatre Polio mi

Companyle de comedia
ai
• , 3 OUELL - TUDELA - AVr•
II
QUERINO - CORTES
k
k
S
(Telefon 4 13 4 A)
k
III 1
LI .

Avui, (timarte, popular. tar-

III

da: El amigo Teddy. Nit, La
moral del amor.—Dimecres,
2 1 de febrer, itil, estrena de
la comedia en tres actea i
en prosa, de don Manuel
Linares Rivas,

•

de Madrid.)
Es despatxa a comptaduria.

III
U

LI

.

ii=CRE
izi N Gr . 2:5 11 G ia

LI

les
Integral pels quadros que oblingueren n'As exit . a
II
diles esmentades revistes. figurant-Iii els Diulats
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Teatre Cötztic
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SIMPLICIZSIMUS .. ESPAGNOLAGE - IDILIO DE MUÑECOS in
El LA lbriUlii QUE ARRUE - SILZIFTnS, LUCES Y COLOREs IE
lvi A LA LUZ DE LA LAMPARA - LAS CAMPANAS' DE PASCUA ri
lairepeiö eseanica i eoreograf lea de .1 aV. Jaelzson
cl
II
n
100 ARTISTES ESPANYOLES I E3TNANCENES
a
El

c
L
I
Ei
u
cG0 magnifica vestits de la casa
VI
io
n
c
KAN VIELDY. dc Pi p íe, 500
cra Ddluns próxim: Val: Meló dele quadr.ss de respeelaele.
mn
Zgaucctacznuccnacurrucemiccaoracruncezunuucg

LA MALA LEY
(Aquesta obra s'estrena el
inalcia,dia al teatre Lara,

Divendres, 23
Llenefiel de
Matilde Asquerino
LIS la lILIzlEmnisamIlIZIPIIIIIIIIIIP
TEA I RE

NOVETATS

Ealls Aurigemina

reflßSti(3

de filtrar, nit

FESTIVAL MI-CAREME
Grui ball de vastas

Coneurs de bellesa. F.leecita de la

s
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,CONFECCIO I

Mil=1n1110.31.1np

COM11:11111111111310Bamizaremz

I nit, armar
dioses programes. Onns bolis: 1.a
e pallfrula d'argument interesttant U
e Do cap o pous. El l'Hm instruellu
M
11 Un viatae a Turqula. La pel.liaula
a
1.1 admira Un otea de cólera. Primer
a
22 segnn apisolis ile Ropas I La camti
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celebre bailarina

LAURA SANTELPAO
Dissabte: Benefici RALDE71,

que comprare indeamentt en las farmacia
en CAJAS con el nombre
V A. D
PR la tapa y nunca do Otra
manera.
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da 1 do L'homo sonsa nom.
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Saló Catalunya
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AOtables quintal lorilä 1 tercet
Torrents. Aval, Minarlo. Usit gran- s
Glós, triomf indlscatible: Somnis
Jovonlvola (Artistas Assoclats), per in
— la genial Mabal Bormand, el mes
arriescat, airevit I sensacional en
•
— pat./tanta, escena emocionant des de
un aeroplä a un dirigible en musa.
Ningil deixarä de veure aquesta
meravella. El profeta a sa torra,
per Charles ha y , l la de broma
continua Tornasol. tot un homo.—

Artistic sale
Palau de la Cinematografia
Aquesta empresa es complau
a avisar el madi° que acaba
d'adquirir l'exclusiva per a la
projecció al sen megnific salb
de la viiitena ineravella del rflön.
EL CASTIG DEL CEL
(Sodoma i Gomorra)
Oportunament es publicara la

n

122

•
ti

uasevaufaranazargauana

Diana-Argentina-Excelsior
Avni. 1 i 2 de Rapan, La campana de mitja nit, De cap a peus,
Viatge a Turquia, III ha un cas
'de calera.

Avu, dirnarts, La santa actas
' Por, La cuina musca!, Pols
oposats, Sentit de l'humor, Indiscrecions del cinema, L'epopeia d'una dona, 7 i 8.
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.Descalzfiad de las imitaciones y
exgicl el nombPe de/Prof ERNEST0PW(1.4W

ESPORTS -Fruntä

AGENTES EN ESPAÑA: J.
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Principal Palazo
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Carrer ANSELM CLAVÉ, 9 (Final da le $ Ramblas) m

CEUista remendista

TFV.0 DE BARCELONA
Localitats: Casa Dolesio, Portal
de l'Angel, 1 i 3; de tres a set

De,026fliw a 2000 beles

de la tarda.

ALLS

nigY-4 tc5o 1e 3 ?eior.sj, die

EDEN CONCERT
Curació ràpida i segura d3 la blenorragia crónica. Las recents, en dues o tres cures, mit,
jançant aparell especial. Anbau, 5, di! a 1 i de 3 a 5. Dies
festius, de 10 a 12. Económica: Unió, 20, de 7 a 9.

G. ALOMAR
Dr. NADA

Mals de la pell. Vies urinàries. Raig X. Corta Cata,
lunes, 642, de 2 a 4. Clínica de-Sant Pau, 44 de 7 a 10
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Planxa

Plagues de 40x
Ptas. 505 in.

40

cm.

PER A TEULADES
Materials armats ab amiant exclusivament

JOSEP ESTEVA i Cia.

Portal de rAngel, I ¡3, pral. :: Telèfon 3344-A
Fàbrica a Serriit

es necessita. Dirigir se
per escrit, indicant referencias 1 prelonslons. a
F. C. Rbla. Estudia, 6.
anuncia. Absoluta re-

Depositad: JOSEP

PAGANS, Ponent, 28

Falta aprenent

E3audellars, 54, lampisteria

Retalls de pell

Limousine

de pelleteria a boa preu
Travassera de Les Corts,

desmontable Elizahle, eatat de nou amb patent I UP
xlMetre, venc a preu 56-•
mament redult. Ronda Sial
Pene, num. 43, desnata, di
12 a 1 I de 5 a 7.

Clinica \ríes
=Urinaries
del Dr. einnisó, Rambla
Pla Illoquarea, 6, t.er
(entre Hospital I Sao:
Pan)
VENCI, IMPOTENCIA,
SIFILIS
Esparials tractamants per
al guarinient rapid de las
LIALALTIES SECRETES
MATRIU, PELL, BUFETA, PROSTATA
Consulta: de e a 12 I de
3 a 8 económica per a
empleats I obren.

En torre a liarla

bonica habttaeld amh pan31.5
o serme. fiad: Bailen. 63,
primer, segona.

BABCELONA

Es la reina de les aigües de taula
la de la Vall de Sant Daniel

ECUERDAS CRUZADA
Orl MARCO DE HIERRO

Sublime marca

R.MARISTAN

Itimirlistratiii de film
LLAMUSI
De 5 a 7
Montaner, 21. princlpat
J.

•'

Casa fundada en I870

AL CONTADO
PLA,ASYALQUILER
8,P2CAlul
eigicarrie

YSECiriciDA
FARAD
Almindo.Caja.1
Asalto . 28 Farmacia
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Tales i Sa:ors d venth

Carrer de Sans, 114
Barcelona-Sans
Telèfon 11 475
ii
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VENDES AL DETALL me

ne del

ondulada de
12ciit7 5 cm.
Pto.. 750 an.2

higièriic amb SOLA DE GOMA marca FORD, BoxcalL tall anglés,doble sola de cuiro
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SALA MOZART

g ana Tyndall.

Ce
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Diumenge vinent. a la tarda. Segula sessió l'audiclii integral
dels Trios do Beethoven, a car-

r-16 de las mes artistas 1 millors numeras de varo-tato. Cada Ata,
de les set a un unan de deu, Aperitif
"Foyer" 1 di a 4
~ am a a Falegant "Foyer''.
de la n'atinada Gran Taharin
'fil-
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12. Director artislle, Francesa Pererort. Tetaron, 3332 A. — Tarda, a un
quart de (matra; nit, a les deu. Presenta-
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creació de Gei aldina Far- 3
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DE TEK.Rk a casa NON.
TEMPS. Restaurant especial

keu, Mitres 1 Mariscos. Quintana. T.

es a
mejor prevesiivo y curalivo
de las enfermedades del eslórn4o,
hf¡ado e letesheosy

Nit, a un quart d'onze. Extraordinaris partas de pilota. Primer,
a pala. Chistu i Ermua contra
lrauregui i Quintana II. Segon
parth, a cistella. Barrenechea i
Crbea contra Guruceaga i lohazo.
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Aviti, dimarts, L'opopeia 11 1
Avui, dicarts, tarda, a un quart
dona, 7 i 8 episodio; V :
ea d'una
de cinc. Dos grandiosos partits..
El tigre, per William S.
• Hall ; Jocelyn , L'alegre III
• mentider, Sandall gallard 1 a
• calavera. —Dijous, estrena a
•
: de L'epopcia d'una dona, 9 a
Id i 10; lvonne, cobard en apa- o
riendas, Fatty entre basti- 3
zi
dors, i altres.
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mes formidables de l'any. Tots al
Sale, Catalimya a 'mime el millar
crorrama de Barcelona. Preus correnta.

Ni abans de la guerra havia verat mai ningú
a tan taixos prens
LIAILL, 21
(Darrera el Parc)

evitar los Conktipadoe

131i.Obi0.5
D910r da Gary2nta, Laringitis,
9 para

I alt. La e
paLlicula InstritatIva Un vlatee a
Tontita. La de roraii .s arguinent
e De cap a p ese. 5.5 sensacional Ha- o
Ii flor infrangible, I cinquena jorrada del arandids film soparproducaló de la marra alemanya U. F. A., ta
c L'home cenen naos, titulada La Cos- 1
Sa d'Or. — Demä, Mamares JOrna-

• Dijous: Comiat

•

contra los peligros
del P OIVOP de los miasmas v de los

ti

Aval, Minarla, tarda

PILAIui ALCeS0

•

Ellas son un verdadero talisman
cnntra los inconvenientes
del Frio, de las Wob/as, dele/humedad,
para precaverse

la

Pdace Cine

les vendrem al DETALL i als baixos
prens amb que han estat valorades
en fer l'inventari

Las Pastillas VALIDA
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SIMON i C.°

PONGA SIEMPRE
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Les existències de calçat de la fábrica

de las Vias Respiratorias

a
a

e 2:min:in:eme a

Interessant!

Entre usted
y las enfermedades

Astil, dimatis, tarda

ESPECIALITAT..

MIDA :e.

ti
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Collseu de varletats
Avui, dunarts, grans sesA tres quarts de cinc
• sions.
la
i a les deu de la nit
P4
Projecció de notables pel.li- ru
/61 cules. La famosa Ti.oupe
ftliindez. El celebrat artista u
•
BALDEit
e La eminent bailarina
•

Gran Teatre Comtal i
Gran Cinema Bohemia

a 1150 po saetee
a 3' peusetes

Camisas novele amb coll i punys a 9 150 Pies,, "Tres per 27 Pesseles

24.26.13 9RTAFERRISSA-21-26-TELEFON 1574 A.
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de febre• de ten

'Fine al 26 de l'actual

Lliga-cames Parlo olasso superior.,
Elástica Guyot olasso feria. . .

Camisería - Corbaleria Güneres de Punt- Mitgeria

Regina do la Beellesa. Artística
cavalcada. Localitats, Fernando,
r3. Casa Aurigemma i a la taquilla del teatre.

• Dimatis, 20
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EXPOSICIO

E

D'HABITACIONS

de tots eiE.-) models que tabriquem
PREU FIX
VENDA A L'ENGRCS 1 AL DETALL

SUCUSAL

Parepada. núm. 19'
Vilafranca del Penedès
Telèfon 1025

60 tenia' cap sucursal en puntcbutric d3 la ciatai , per a beneficiar els nostres compradors, pula que el que
estalvierrt, tenInt en coraple el que permet la importancia de [la casa, fe
que 'Higuera vendre ami) un 30 por 100 d'eocnornia

e

EMEMPLE: Tots els mobles per a un pis. de pessetes 5.000,10.000 i 20.000
podeu adquirir-los per p essetes 3.400. 7.000 i
14.000

niel]; LIII llo g is curtes Mol gE [112 7.11 pulm, muoit gi
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