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nostre ideal

Cairebé tJts els político escriptors que tracten del probleCatalunya, fins aquells que bu fan amb una sincera sima;
eta panee l per la nostra causa, s'esforcen a donar arguments
que
r,ara tal o t.:1 aepecte del nacionalisme català. En3 demanen
r eaciere a detenía:nades reivindicacions, que no adoptem cer,e actite es. Ens donen consells sobre el fons de les nostres
rines s .,bre la forma d'exposar-les. Ens plantegen una sèrie
pablen.tir. g üísties, geogriefics i eepirituals, i ens volen coner de ilezessitat d'un canvi en la nostra manera de pensar
i

Converses filològiques

CRONICA D'ALEMANYA

ARTS

Dimocres

Mentre un mot com grossa es
descompon en les sil -tabes gràfiques gros i ba, un mol cona sella
es decompon en les sillabes gräligues se i Ila; i això es perque
en catalä el simbol II és considerat cola una Iletra (que, en l'alfabet, va darrera la 1 i davant
la m).
El mateix símbol II servia en
catalä antie per a representar la
I doble (intelligent). Evidentnieta, una I duplicada era el simbol mes adequat per a la repriisentació de I geminada; però
cono que malauradainent el cafalb representa la I palatal per il
(sella), la !lengua moderna, a fi
d'evitar possibles faltes de leo_
Cura, intercala un guionet entre
es dues I representatives d'una
1 geminada (intel-ligent). Aquest
guionet intercalat donava al mot
l'aspe.cle d'un mot eompost; divida en dos fragments pel guionet, el mol semblava ésser

CARNET DE LES

ða Condra a la Borsa

Tots els-estuctiants d'Economia
saben que es al "Black Friday",
e:1 divendees 11 de maig de 1866,
dia en el qual a la Borsa de Londres u eonseqüencia de la fallida
de la casa Caverend, Gurney Co.
ocorreguda e/ dia abans . 3s produi
el nänic mis formidable que ha
existit mai. 'rot sovint s'ha apli-

la Hisonda de l'Estat, car, o bé
la guerra es guanyaria i aleshores l'enemic s'encarregaria d'arranjar la hisenda eleinanya o bé
la guerra es perdria i aleshores
com mes desballestada estés la
Hisenda manys probabilitats hi
hauria de poder ler efectiva una
indemnització. Aquesta era una
de les raons de l'odi que tenien
els nacionalistas a Erzberger ol
qual, no s'arnagaven de dir, /lave/ ensenyat tus aliats amb els

1,131"EL CAMARIN"
TU RES DE LLUIS FOIX

Encara que la relativa exigüitat de la
zona sensible a les manifestacions artistigues de Barcelona, obligui als nostres artistes a produir en una constant
i cordial promiscuitat, de tant en tant
es &ala el cas de l'aparició d'un artista
que sesee ser un veritable descobriment,
és en realitat un allistament tardà, pasó
cal aquesta denominació de didefinitiu, als rengles dels combatents acvendres negre, o en general, de
tius i classificats de les nostres listes
gictuar.
dia ne gro a altras pänics ocurred'art.
tot alió que hi hagi d'amistat I de bona fe en les
gute en ttiverses Borses. La BorEl pintor Lluiís Foix és un d'aquests
e.de ns i en els consells deis adversaris, dels amics i deis mitea d Berlin ha tingut, fa dos seus impostos que hl havia mit- casos. Certament. no es pot pas dir que
l'un.5 al nostre torn ens permetern de pre3entar-los una
;tuya, un dia negra: aol dia 1 de jans d'obtenir cimera d'Alemanya. es tracti d'un artista absolutament
DI raonament que avui presi- dit. Fa bastants anys que aquest amic
respecte a Ilur posició aconselladora i poletiesembre de 1921 en què tots ele
f
eaav i.s dels palmes acabaren re- deix els artes del Govern alernany castre freAenta els centres artistics i
l ea Es que stipo.:en que els nacionalistes catalans havem
dil :jis a la meitat. Ahir, dimecres sembla ésser aquest: Nosaltres segurament trobaríem el seu nom en els
ideari i una linia de conducta soase examinar prèvia9int
de Cuadra, sobrevingué un altre tso podem pagar ras del que les ca tileg s d'antigues exposicions. Per6,
leis i."..ie,iemes que s'hi relacionen i sense una llarga i serena
phnic d'aquesta mena. Els can- nostres forres ens permeten; tret daquestes comptades aparicions,
•
E que es creuen que les objeccions que ells ens fan m'in
aquest principi, altrament, està s'havia mantingut en una mena de retraivis de gatee/A la totalitat dels paobjeccious
noves?
pers es reduïren al 50 per 100. reconegut pel tractat d 3 Verso- ment, produit mig per la invencible tu3
No, s,nyors. Cada un d'aquests problemes que ens planteAccions de sampre cotitzades molt ¡les i segons ell ha d'orientar nidesa natural del pimor, mig pu un
han estat tinguts
altes, com les acciono minares, l'activitat de la Comissió de Re- afany, que podríem dir desordenat de
iterada una de les objeccions que ens fan, ja
perderen en molts casos fins a paracions; per tale., con] mes perfecció i de sinceritat, que segons el
comple per nosaltres. Els havern pesat i sospesat. I després
quaranta mil punta, és a dir, que grosses sien iles despeses actuals nostre 'leal entendre Iba perjudicat en
beestes operacions mentals, havem pres el nostre partit. No
i mes desordenada 3,stigui la hi- Roe d'afavorir-lo.
es compraren per guatee cents
suma de dos mots; i al mal efeccolestin, donas, reproduint problemes i objeccions que coneiEn les obres d'aquesta exposició (la
mil mares menys que el dia an- senda alemanya menys possibilito que això produia es de,gué en
parla,
per
exemple,
de
les
dificulperfectament. Quan se'ns
tats hi haurä de cobrar per part primera de la seva carrera de pintor)
gran part que s'estengués el cos- terior.
no
se'ns
diu
català,
guanyen
com
e que ofereix l'assoliment del mhxim ideal
chi descobreix de seguida una bona fe
En un pafs on ol mal més fort dels aliats, tant si
tura de reemplaçar la I duplicaçue no sapiguem nosaltres mateixos i que no tinguem previst.
rau en la moneda, on els fenb- si perden l'acció de la Ruhr. Això absoluta i una bona voluntat positivada per la I simple (Intellgent).
explica
les
despeses
del
Reichsment exemplar. Peró totes porten el seean ens fan notar els avantatges espirituals i materials d'una
Quan I'lnstitut es decidí a res- mens mes greus es produeixen a
la Bersa, aquests moviments de bank, el déficit mes gros que mai gell de la timidesa especial de l'autor.
elunya lingüísticament espanyola o almenys bilingüe de catatablir la I doble en tots els mots
dels
serveis
público
i
aquests
proSón sinceres, molt sinceres, evidentment,
les cotitzacions eón terribles i
erudits que la tenen en litte oril • cpaeyol, desenterren una qüestió llargament debatuda a la
actual per tots gen, /legue de pensar a reempla- tenen una ressonància ràpida a posats perdons d'impostos.França per6 tenen una certa cosa que les fa una
Ira terra en segles passats i resolta en el segle
Es
mota
probable
que
el guionet per un altre signe totes las WItres esferes de la po- guanyarà l'acció de la Ruhr, pe- mica esquerpes. Si valgués la frase, di.
patriotes catalans en sentit favorable a la plena senyoria de çar
que no desacostes excessivament blad& La rad d'aqua.sta balsa rb és possible que, després te/re- ríes que a aquestes pintures els falta
Són cornetes, intelligents, educa¡tosca llengua.
les dues I. Aquest signe no po- está, naturalment, en la puja del ver-la guanyada, encara li sigui món.
Si haguéssim de plantejar-nos novament aquests problemes
dia ésser altre sinó un punt, que atare. El dólar, que a darreries mes dificil que fine ara fer efec- des i, no obstant, els falta aquella aqiioada regada que ens els fa avinents un adversari, un amic o un
permetria descriure les dues I de esembre valla de set u vuit tives las reparacions. I es que sitas mondana que fa les coses sociables i
permet de dir-ho tot sense que ningtí
tan acostadas l'una a l'altra com mil mares, a primeries de febrer l'industrial alemany fans tot el que
uig amic. la nostra leMa resultaria inacabable. Seria convenient
s'escar.dalitzi prou fcr trencar en sec la
les del sil-libo! II, en que res no arriba a valer 50.000 atares
eis qui formulen les al.ludides objeccions s'assabentessin que
quo
pugui
per
no
pagar,
sense
teconversa.
ja hi ha intorposat entre ambdues. despeé-3 d'aquest desagradable
tracta de caires del problema català que el nacionalisme té
La part externa d'aquestes pintures
record ha anal baixant fins arri- nir present que Franca es un
per
a
la
I
doble
o
escriure
en
aquest
així,
S'adoptà,
dir
No
és
lacia
la
illusió
de
creditor
dificil
d'acontentar
per
tan honestes correspon, com és natural,
jats i fallats.
el simhol II; per?, es topà amb bar a 20.000.
aquest,
procectiment.
Un
obsermt coses inèdites. No s'ofenguin si els advertim que llurs argua
l'esperit
que les anima. La técnica,
Aquesta balice del dólar ha fet vador imparcial haurà de conf3suna dificultat tipogràfica: agagairebé sempre és robusta, pacient, dura;
tet3 els sabem de memória. I si no ens van fer efecte cinc, deu,
les
cotipos
de
totes
baixar
Cis
en
la
imprenta,
dues
I
i
inlene
que a tots els creditors els per aix6, al costat de fineses i d'encerts
est anys carera, tampoc ens en poden fer avui.
titzacions 43 la Borsa. Mona bor- sar
de- terposant entre elles un punt vo-la sistes que en quinze dies feren passe igual. No hi ha manera de de color i de factura, que són tantes alval
que
els
nostres
contraopinants
totals
o
parcials
símbol
obtingut
arnb
Més
lat, el
treure-se'ls de damunt si no és tres victóries de l'aplicació sostinguda
uns i els juxtaposició
d'aquestes tres pe- un negoci rodó amb rocupació de pagant. Però alzó estä vist que 1 de la sinceritat, hi ha una mena de
ixin exercicis polemístics. Ens afadigarem els
trobaren
l'expiació.
El
nacionalisme
català
té
avui
Ruhr
ahir
la
ningú.
ces
no
responia
evidentment
a
cense cap profit per a
i, sobretot, un indus- "gaucheries", resultat d'entossudiments
lis- un alemany
l'objecte que hom s'havia propo- Dirnesres de Cendral En la nom
alemany no entendrà mai. gratuits.
tara principis bàsics. Cal partir d'aquest fet. Es inútil el
de la Borsa tti ha un
baria
pel
reemplaçar
el
guionet
en
sat
p su ésser que es massa senzilll.
Si nosaltres tinguéssim prou autoritat,
k modificar-lo. Si el modificar el nostre ideari i els nostres
punt, puix que la distancia entre nou per eerpressar un dia diffed
Joan Crexells ii aconsellarlem ele sovintejar les exhipiliments fos qiiestió de deferencia personal o de cortesia caal costal ds Black Friday.
les
dues
I
resultava
encara
potca, potser els podríem complaure. Peró el cas és diferent.
L'interessant, pere, es exami- 1111M11111111111 bicions, perquè no hi ha Ilie6 comparaser mis gran arnb el punt que
ble a la que dóna una tela mi treurenar els fenemens que precediren
Isotres idees responen a una convicció profunda. La nostra amb el guionet. Llavors es
la d'entre les quatre parets del taller 1
del maro i que junt amb
tító respon al sentiment d'un deure patriótic ineludible. Volla necessitat de fabricar una ma- la baixa
penjar-la en palie. De la matrices matriu amb el dibuix II, de manera altres fenòmens parallels donen
trobar punts de coincidencia i de collaboració amb els
nera que per les persones el tracte so- que els tres signes que consti- una idea da la täetica económica
k..e de bona voluntat que no pensen o no senten com nosal
cial, la vida del món, és el suprem reque
el
Govern
segueix
durant
demani la rectificació de les própies
tueixen el non shabol anessin aquest perfode d'ocupació de la
actiu per les qualitats i els defectes, per
s. que ningú no ens
AVONESA,f MAHONESA?
tots tres en una sola peca.
un quadra unes parets i una llum que
de. plenes del sentit de justicia i de la sabe terral que les han
ti
u
hr.
ALL-IOLI!
Ja hi ha algunas impremtes
no siguin les de casa, són la pedra de
El
factor
que
Trodueix
autoilfer victorioses i fecundes.
la
següent
carta:
tipoAhir
vaig
rebre
que tenen aquesta unitat.
toc més segura.
meticament
l'encariment
es
dio
del
Fall"
En
el
"Estimat
senyor:
gräfica (11) i seria hora que no
iletateersammormearetztesazaszaromm6233661=ssom
I en la pintura d'En Foix hi ha quacanvi del dólar. El gavera féu el is reivindicaveu la invencid de la reina
cap
bona
de
caixes
manques a les
que no havia fet fins ara per evi- de las salses. Crec que, de més a més, litats ben apreciables cm ho demostree
irnpremta catalana, com tampoc
la al.lida lluminositat de "El barri rldt
tar una baixa excessiva del merc.
callas
que reivindiquissiu el neu veritable
o
la g, ni les vocals mal) accent Feu
intervenir el Reichsbanck non:, que és ben be nostre, i graficameat Piquet", la finor del fons de "Nuvo(Encara
hi
l'apòstrof.
ni
gern...
lada" i, sobre tot, la suavitat de "Barri
d
amb grano quantitats de divises
ha impremtes que en lloc de estrangeres per tal de fer baixar expressa el qué i el com de la cosa. Res de Montjuich", pintat amb notable viLA VOLTA AL MON EN
de "mahonesa" ni de "maionesa":
l'apòstrof usen una coma invergoria, i "Ametllers", tot amarat d'una
els canvis d'aquestes. Amb aquesAUTOMOBIL
"LEVEIL CATALAN", DE
tida!). Perb, tot recomanant
boira satil i tébia.
obtingut que 01
täctiea
ta
Dins la varietat drsalsei.
Un "globe-trotter", un rodamón a peu
l'adquisició d'aquella unitat tiPE RPIN YA
c.
uns quants que poden aplegar-se sota aquest nom ilque arriba a posseir un antomóbil i con- pogrätica a les impremtes que alar es recluís en
a
menys
de
la
meitat
del
seu
dies
publicaci6
biha
per a tots els gustos: d'ou,
lustre n'hi
El dure r ntimcro de la
tinua essent "globe trotter" en autornó- no la tenen, ja ens cal recomanar
—Azul els senyors F. d'A. Planas Dévalor e_in mares. Aixt sh pogut de codony... Aquest últim, en qué el cobil, naturalment, es cosa que no es veu a les que la tenen que no ineor1~1, de Perpittyd, L'Eveil Catalan,
aturar la puja de preus que s'a- dony és el substitut del vinagre, is de- riß i J. Bonet del Río inauguraran una
ha el editorial a La propaganda gaire; perquè generalment, quan el rodahavem
rin
en
un
disbarat
que
exposició
de pintores als salons d'Art de
costava amb proporeions tau-ron- Ocié:. Cal haver-lo assaborit quan esta
'eu:isa de l'Acció Catalana. Porta món a peu es troba amb un auto seu, pogut constatar recentment en
de la po- fet per persona m'eso i a base dels olio El Siglo.
la
majoria
fiques
per
a
Calveyrach.
Just
de
enatidra
es fa sedentari—més o sean
un imprès català. Es evident que blad& Es Clan que amb això el
Dissabte que ve, en una de les sales
que dóna ha nostra terra per
•
VCSJ6 sq mpati4 per cquesta
día és pas aquest el cas del capita
un mot Garn Illús slia de des- Reichsbank llançat a una exceldents
menysprear sempre méS aquella porque- del de/'ertament de Belles Artes d'aquest
•
dient, entre cdtres Coses: é3 Wanderwdl, d'origen polonés, el qual,
i lús, con' innat
compondre
en
ilaventura
que
Ii
pot
sortir
cara,
establiment, hi exposada una colMe, que amb non de "mayonesa" o "ba..1)11n.,r... reconfortan; Regir les be- trobant-lo recorrent el alón la guerra als
nat, cont immens en Im- i
perque quan sigui l'hora do tor- yonesa" serveixen als horno i restau- leceid de quadros el pintor F. d.4. Lleifarautes dels patriotes que ta diri- Estats Units s'allistä voluntad; fou ca- en In i
mons, com adduir en ad- i dulr;
nar a satisfer els terminis do los rants de tot arreo, a b ase de molla f a - xa.
i rgir pas a pas l'activa propa- pità, fou ferit i es casa amb una inf erdones be, en el dit, imprès havem
reparacions o les despeses do
— Divendres, el pintor loan Colohs
trds cata;u7.ista que realitza.
mera, amb la (mal continua la seva vida trobat Intelligent descompost en l'ocupació, tal volta haurà de tor- risa, POCS 014S i aigua de l'aixeta. No
<Aria uno exposició de pintores o la sala
s'han acontentat de desfigurar el nom
ca4tun4aci.3, es reí Aplecs nómada, ara, peró, en automóbil, fins
Iligent. Es ciar: com que
i
bitenar
a
comprar
aquestes
divises
la
fet
malbi
han
a
tnés
del
de
de El Cama ro.
l'origen; de nu's
sts, fei -ho detalladament
que. renyint, se separaren. El capita es
les dues I i el punt són d'una
de les quals ara s'ha destat. Pe- cosa.
compra un xas.sis Ford; l'equipa i cona, venint a dir al final: Nosaltres,
peça!...
obes
rO
aixt)
no
importa;
el
gas
Mayonesa?
All-i-olil
Mahonesa?
sommaasepsgrab,
del Rosselló, tenis el deure d'a- tinua el seu carril mentre que la seva
113
,
No: quan un mot com
emir de moment la baixa del dóVostre afecassim servidor,
els nostres germans de raça que, a mallar segucix el seu en l'auto primer.
de
partir
entre
la
selar; després ja s'arranjarà bot
J. M."
Junta recorregueren l'América del Nord genL s'ha
'-ra banda de la muntanya, Iluiten per
•
tercera sIllabes, el prid'una manera u una altea.
i la del Sud; peró el capità, més atre- gona i la
i fdtr ia catalana.
Grades, estimat senyor J. M. La vosfragment
ha
d'ésser
intalmer
El Govern alemany segueix tra carta ha vingut a confirmar una
vit, es llanca a donar la volta al mon,
Despres (foil cansen] establert
i el segon ligent; i, naturalment,
aquesta política de deturar
EL CENTRE CATALANIS- embarcant-se en un vaixell de fusta arridoctrina que d'ença que vaig escriure
ja
compost
si
aquell
mol
eslava
eariment a Lote costa amb totes el meu "Full" del dia 15, s'insinuava en entre Franca i Anglaterra, els
ba
a
Europa.
Aquí
ha
recorregut
Angla. TA DE SARREAL
11, les coses: els preus dels serenes
terra, després França i Itälia Suissa, i amb la unitat tipogràfica
la meya consciéncia. Si. Ile presentit des franceses han pres ja possossió
públics, per exemple, no salan del primer moment que la mayonesa deis de la linla ferroviäria do GrevamBarcelona amb el seu aquesta ha de reemplaçar-se
a
actualmem
es
14 Junta directiva del Centre Catalcr
I,
que
I,
i
arnb
les
tres
unitats
ni
augmentat ara en la proporció
francesos no és altra cosa que una mixFord i els seas companys de viatge, tres
breick-Durholm I s'estan fent els
litt
, tde Sarre,t1 ha quedad constituida (II senyoretes, una secretaria, una fotógrafa aniran, les dues primeres a la
rapidesa que ha sobreamb
tificadó de l'all-i-oli dels catalans. El
lugient
fi
d'una
ratlla
i
la
tercera
al
coabres
vingut
la
balas
del
maro.
Per
als
doctor Dali (que escolta el meu pressen- preparatlue por ferse cieno
i una mecanica. Aquí, com
‘Prc'idms, Josep Carbone!! Mateo; indrets on han fct escala, impressionaran mençament do la ratlla segeent. oxemple, el servei de Correus que timent) co
l podrä certificar. Si no he d'altres Itrilos qua travessen la
‘9,:sident, Jaume Mateo Bonet; se- pellicules i en projectaran d'altres, el di11 (en dues peces), slmbol de abans de l'ocupació de la Ruhr gosat de bell antuvi a cm:4re aquest pa- zona anglesa.
ttrt'"i, loan Llorach Baleells; tresorer, jous divendres i diumenge a Novetats. la I palatal, es una lletra, i la
s'augmentava cada dues setma- rer, que perfeccionava la incoa acció rei:4Rora R,:a; vocals: Jaume Bolles- La projecció dels films obtinguts durant divisió silläbica no l'aféela (sella
nes anunciant-ho amb vuit dies vindicatória, és perquè les meves vagues
M. PoincareS ha fet, davant da
loan
Pons
J.sep levé Miró,
es descompon en se- i 11a); en d'anticipació, avui que el nutre ha nocions de l'art culinaria m'obligaven a la Comissió d'Afors Estrangers
el viatge es l'únic mitjä d'exiAéricia
loan Con tijoch Pascual i Jaume
canvi 14 (una sola peca), slmbol sofort una baixa notable (cal te- esset- prudent. De Inés a mes, cl fet de de la Cambra, declaraclons sobre
amb que compten el capitä i els seus, els
'des Tra-é
de I geminada, es una Iletra du- nir present que encara quo el no trobar rall en la fórmula de la "maquals des del 22 de setembre de 1919,
dólar resti g 20.000 sempre ne- yonesa" dels francesos, em desorienta- l'acoló deis franceses a la zona
que sortiren d'Atlanta (Gebrgia. Estats plicada i com a tal no pot(ilcomençar ni acabar ratlla -lús tt tres vegades mis alt que a pri- va. Tanmateix, havia d'haver me atre- ocupada, exposant una detaPada
CONFERENCIA A, REUS
Units) han passat innembrables aventurneries d'any) sofrlrä a partir de vit 1 Com han fct liga les nieves habi- estadística sobro la produeolí,
res, pintoresques les unes, terribles les es descompon en II. i lúa).
P. Fabra
el cilputat a Ccrts N'Ede mere, yo es, anunciant-ho tuds d'intuitia I
altres, amb carretcres bones i detentes,
trcball I träfio, los expulsions 1
(."1 Ausr donara Una conf:rélvia al
Perquè no trobava l'all, ja cm mali quan no n'hi havia, treient els neuna—En la conversa anterior on amb un raes d'anticipad& la pudetencions i l'organitzacló de la
fiava
de
que
el
nota
escaient
pagues
de Le,:u •:.4 de Reus, desenrolja
habitual
de
100
per
100.
tics i adaptant l'auto sobre els riells del diu: "els que fan Os del dones
l e: lema
política lote .nacional
ferrocarril... en regioas com algunes de causal tradueixen constautment
En articles de periódica es re- essen all-i-oli. Es que tal vegada hi ha zona a Lsso d'cinpleats compro
NSt-guerra.
/léale, un no passa un tren més que cada
clama, altrament, per gent da armes dins els armaris de casa meva? alomanys.
pues per pulx", ha de dir: "els
vuit dies. Per amtest procediment és
tots ei matisos politics que es No; no hi ha armes, sitió robes. No obsdonas
causal
Iraque
fan
Os
del
.11 0MEITATGE A MOSSEN caen pensen travessar Sibéria.
tant, el norn darmari és el que li esEis o is velnatqcs da, PolUla
ducixan constantment pues per perdonin els impostos e la poblaBONE T
Val a dir que viatgen ben proveits de
contInun la situaste malt agitada.
ció de la Ruhr, que es suprimei- cau i ens lora incóinofle de canviar-la.
dl tradueix constantrnent
dones;
L'al!, lic du dir-hø, no gaudeix daca Lituania busca ara raons a Loxin els drets d'exportació que
tot el necessari, i sAretot armes; el
pues per pulx".
constituien Púnica cosa qua en reputació senyorivola. Per motius que
2" ,'I enge tinqué flor cl vermut d'ho- Ford del capità Vanderwell es un arse7 que el
realitat pagaven els industrials no Amen res a veme amb la seva repu- Unia.
Catola "Lo Barricada" nal; per totes parts la carrosseria, d'altaci6 (sitió amb el meu estórnac) jo so
'41 a mossén
lumini, està folrada d'utensilis d'atac i
i Bonet.
al Crove.rn, etc., etc. Es a chr, que
A Irlanda ha fracassat
de defensa; desprès els aparells fotodurant aquesta etapa de resis- el tasto; ho confesso. Peris vull confesEn Domenech Latorre, En
TAMBE ES UN DEURE NOSsar igualment que l'all—glória i rique- nistia oferta pet Govern de rrns'abandoni
tota
considerai Ros i mossèn Bona, premian- gràfics i la bateria de ruina; és a dir,
tencia
TRE DE RECORDAR-VOS: JA
tot el que necessita aquell que ha de dur
ra a la hisenda de l'Italat. Es el sa de BanyeLm—no es tul fusil menys- tat Lliurc, pulx encara quo &han
'. 1°4 p aragrafs de ferm
els magatzems al damunt.
sistema Helferich. Aqusst minis- preable. Als Estats Units el 'cenen a les totrnbe nombrosos nebels on fi III.
SOU DE L'ASSOCIACIO PROen141/egirt7 e dherinns del Bloc Caldatre de Finances alemany durent farmacies. Segsns les investigacions dei den melle mala amb lee artms..
De Barcelona, el capitä i la seva trouTECTORA DE L'ENSENVANV dofranca, del Bloc Nudosa- pe sortiran cap a Medie!, d'allà a Cila guerra lambe mantenia la test saei doctor de Montpuller, és un dels miCosario/2 ostä deoldit a 114;c1.8
C:4 CATALANAI
que melare acinesia dures hom ne llora medicammts centra la tuberculesi.
G4er, Jen. entut . Nacionalista "Lo dig i detprés emprendran un gran vial Caries SoldevIla
bar amb la Insurreaptß.
ge per l'Africa, I després... qui sap dess'havia de preocupar per res de
I. N. O. "Pateia Nova"

Full de dictad

Política VARIA

La situació a Europa

prés?

411,110141161116111161M

Dimanas, 24 do

LA ii-73.1BLIC4TAT

2

tte4;

'747,r-A

'Toles les ~ases que se eelebrarall aernä, itia 22 del oorrent, Ae deu a dote, a lit parrtqula mejor do Riostra Dona 80 Betlem, esgldeld parroquia] de Sent 11111,U01 del Pon (altar del Sagrament), Nostra Dona de Pompela (altar del Sagest Cor), Casa Provincial de Cantal (eapella altraoutesa), Catedral de Vieh, Rasillca de Santa Maria de Villafranca del ~ocies, esglrsies parroquials de Sant Miguel d'Olèrdola,,
Roda I Calel la, ¡ala Capella 40 Sant Salvador, de leasloG de Roda, seran aplicados fan aurragi de 1 , ..irna de

l'Excm. Senyor

enk‘

n mul osch 1 Alsina
Cavaller Gran Creu d'Isabel la Católica, ex-Alcalde de Barcelona, mort el dia 13 ri &. corrent
HAVENT REBUT ELS ULTIMS SAGRAMENTS I
A. C. S. )
(

LA

Bj.NEDICCIO APOSTOLICA

Els seus fills Alexandre, M. dels Angels, M. de les Mercès, M. dels Reis (absent) 1 Rómul, fills política doctor Francesc Esquerdo, mar quès de l'EMpar i Felip de Cruylles, nas, germans política, nebots, cosins i parents tots, els marmessors testamentaria i les corporacions i societats de
què formava part el difunt, en recordar a llurs mies i coneguts tan irreparable pèrdua, eis preguen que el tinguin present en llurs oracions i se serveixin assistir a alguna de les dites misses. que els en quedaran agraits.
NO ES CONVIDA PARTICULARMENT

j EL DOL ES »ONA PER DESPEDIT

SERAN fEtIFERTORI LES MISSES QUE ES RESARAN A LA PARROQUIA MAJOR DE NOSTRA DONA DE RETLEM

senyors Arquebisbe de Sevilla i Bisbes de Barcelona i de Vich,'
Els Emula. i Rdms Srs. Cardenal Primat d'Espanya i Cardenal A rquebisbe de Tarragona i els Excma. i Ilma.
s'han dignat concedir indulgeticies en la forma acostumada

..2.1195Wei-ke

:ame,

IN ANCES
SESSIO Dì BORSA
del 2o de febrer de 1923
13G831 MATi
Obertura Alt

Bale

Tarea

7,
7r• 70

75'5o

7015

70.35

7011

Co:nr.iale 43'oo
r. C. Me:ros:13e

6385

7o en
(.3 ro

7G o5
8315
13 0

Paree
&Ir-ca

1

:8

Filipinos 10 7'75 2j3 '75 2o7'oo zo7'cio
130834 TARDA
"banca
Ilele
Obertura an
7o020
7o . 2o
o4o 7b 5o
Vera
70'15
70'15
niseams 70 .25 741 . 29

Saaalusos 55.85
Cacera 0.3665
Colonials 03•00

3710

55'85
37'sio

6.35ao

Filipines 2o5 • 54 2o5'5o

FelicuerabbS 15 5bere
11. C. /4 e1r0 0 . a3 0 1305o
5retropmlia,143

3585

145

206'oo 2GS•oo
5625
13e
144'57

58 50
131'25
14.430

Cotització oficial de la
Borsa de Barcelona
DI. YO de teorer d• 1823
°CUYES GE L'ESTAT
7110
Boite Interior 1 4/0 Y
, 88'10
g
Estertor 4
4% 1 ,,r Amable.
Ambie. 6 31
Tr. v/. 1 101101 19111 B. A.
•
S. 8.
la
Y .O jener 14:4 S. A.
•
B.
•
•
¿ lehre, • 8. A.
e Y.
B.
° •
•
AlleeNT8 1 COPUTAMONI
79'00
reentripal
e,
1900
*ente
•
7900
1104
7900
1096
1986 ser. A.
88•33
D
5
5er.
0
15
Ii06 Ser. (I
80'75
1047 Ser. 13
1960 Ser. U
1911 Ser.
tela lee.
73.50
1919 Ser. V
1211 Ser.
1016 Ser,
1417 Ser.
78'75
Ser. II
1013
75'65
Ser. 13
1110
78145
10110 Ser, B
7865
1951
98'50
',tate Faxtdlipla He 1890 1/5
, Y•
0650
" 1907
8975
•
" 1613
" 1908
0200
Pose Reforma
IPIpt.. Berna Empt/I. •.000,000 p.
•
•
5.900,400
'
•
13.090,000
alenecentudtet catabre' e• tete
72'50
14.• 1898
•
"
73'23
Usa Crean Comunal
8775
1111/1184 Por: Barna. 4 1/2.
imin44emenwcweit-aneanaanne

CHA VES i HIGHERT S. en C.
BANCA CARVI VALORS

Rambla del Centre, número 8
Telèfons 1230-1231 A
••••••n•n••••n•••••n•

OBLICAC/ONE
Borne 1. • ser. nacieeta-sas053
3. • Ser.
"1. • Fe.
•
4. • der.
R.. Ser
•
Etrec , 118 Pamalone
P .:ale:31 Barna.
Freodeet Med/na
&paliases 6.. Ser.
2. • der.
Valencla *tuna. 40/0.
" 4113.
B. B. A. •
•

6075
61'01)
62'15

57'00
1.9.75
34'54
7615
6400

se•ts

m

▪ • .
° "

a Ir

to
•
Y
IP

64'45
61'00
00'75

a

•
•
•
•
•

67110
6700
92'00
78•Cio
7045
5700
7050
77114
8165

1.

ßer. A

. e.
• G
• D
• y

Firt1te,46

1344

•
1675
C.. Gral. Tramvies 4 0/0
e
•
•

82'75

85'50

5075
g errocarella de CelO01174
Cempanyta general terrcts. C.atelani 93,00
tonipanyla Barcelonesa eleetrirnai
elgtiea de Barcelona 4 0/0
Catadaaa Gax 1 Electa:. Ser. B.

y.

Cata/.•
0/8
'
•
sol.
Itecletat Productora Portee Motee.
Comprayia general Tabacs
AL61CI6N3 ttofilPTAT
Catalana Gas ti:acr./unas

78'75
7555

1279, 15329. blem 11, 19721 al 720. Idern
C. 50 4 0! :d 310. idern E, 10006 al 690.

Idem C, 18991 al 3 •8. Mena A, 7. 41, 502,
4111, '758, 813, 1754. pm fa, 501 1 502.
1219. lavo] C. yees, 979: 5 a/ 989. Idean
C, trine« 1880, 'dalo'. 1014, 41531 al 54n.
IdeDi E. emilatn 1183, núm. 4730, 13646
al 91e. birle C. 144171, 15701 al 710. Obitgenloos Ce la Junta 'abren 11,1
Po e t 117-ee/ona. Errosein 18/1. nitmern
04096 al 189. l'itera del Denle Perpetua'
ni a par 180 Interior. Serie C, admero
14941. Boaos de la /Informa de l'Ajumauraat de Barcelona, adra. 25448 1 99. Anclen, del Bane 1118pano COlenial, número
091 70 t 76, 3970. THols lob Dense Arne•
Iltrable 5 per 100, emisald 1820, alele A.
entra 1 21099 ml lOO. Idean 11, 400,4.
131499 al 104. /4ein D, 49694. ldem C,
79145. 011algacIrma Pernea/Tila Mad.r •d, CL.
cero'! 1 Portugal. 44075 I 76, 16339. 17415
1 345, 47474, 47019 al 30. 41150, 77333.
77770. 76046, 75948, 00504 1 22 87373
76. Obligaclons del Treser 5 per 108.
Eralsain 1 pilfol 1931. Serle a, número
803 . 77. Obligarien, de la Maneennuntat
de CettInnya 4 1/9 per 1410. Emleald de
1915, nilm. 297 al 406. Arelens del Rano
E.menenl tel Rin de la Plata número
103110, 518541 al CO.

&erg!' Eleetca

Canal d'Urgen

Espenye Maese:MI
Etai. Gral. TeieConl.
" Penineolc: Ideal
11.• ~erice d'EleetrIcItar.
DIVISES E8TRAZIGENIIII
5r2 0 09, 3890.
Idorn suistos, .12070.
Idem Detalles, 3420.
'Linces, 3005.
(,Ires, 3085.
l'oliere, 6385.
Marc,, 0035.
Corones, 001.
50581 N1T
Obertura Alt
Cae
F o rd 70'35 77 . /5 7,710

IN3l34880$ DIE L1E3 LINsE5 41.144341,4 1
GRANADA

101'00
214'00

Del 1 de feener al 10 de febrer, te no
augnient de 89.87817 pesetee.
El. meroats anetnents . .Gri sobre /a reeaulaeld ea lea mieses datea de Eany
5/122.

FERROCARRILS DE PA. 8. A.

Tanta

1.a ntentela rompanyla, rtels Mes 21 al
01 de gener prop pessat, ha tingut nn augmetro en sa recaudaeld de c1t3.t5i'05
peleleleb.
Del 1 al 71 de 'mili, te un anfrnent en
sm/4 Ingresos de 0.629.030'20 pu.,

7023

87s-e

VALORO QUE NO ESTAY" INCL0008 Al.
1011TLLETI OFICIAL AL PREIZMT 1 El
COTITZEN A BORSA
Unos Mpais. Lapo:dele, 8
per 100
9325
Darreuma Trn e llon and Llat
7 per 100, 1921,
10005
Barcelona Trae:ion an-! Dad
7 per 100 Preteren/2,
10700

RETCNC.40 DE VALORO
El Maje de p e no°, instAncia del
telele de LIMA d'aipie"ta clutat avis, a
la Junta Sindical del CoLlegi d'Agents de
Canvi I Borsa de la Doma Oficial de Cornee:, que ha decretal la relencitl dele
acallents valora:
ObItgaelnes Ferrocarrils cle Medina del
Campo a Zamora I 41'4/1'099e a Vigo, cerie
C, n'Un. 901 al 510. 0. litem 1, , nelmero
20371 al Oso. Diem E, 7346 al 790. Idem
O 912 Idem F0, 6309 7358 1 59, 10710

•••••

so4re-e-s-r-• - •-•-e•-•••-•-••••-•-••-••••••-•-••-•

La mitquina predilccta

Fr

Ilec0E3006 DE LA COMPAMYIA DEL!

Tc'35
7725
37.05
Felgurrasfig'oo
59e°
1'. C. MetroP• 112'5o 13285 132'col 37.'25
Ala r ma', 70'25 7 0 25
Caceres 37', o 37 os

Del 1 al de febrer ha imite TM eneMena en la seca recandartó de 10,05978

90 caràcters (0 ms
que en les denles
marques). Construe
ció sólida. Pulsació
suau. Per a coneixer
tots els aventalgee
de la CONTINENTAL, demaneu-la a
prova a
ORBIS, 8. A.
Balmes, 12
BARCELONA

CORSA DE MADRID
Interior Complot. 71 7a,
30110rtitearde 5 per 100. 9e.311 ,
Exterior, 8790.
Sane d'Espanya, 50750.
kleru Espanyol de Creillt. 137'00.
blem Rlu r e la Plata, 22800 ,
Tabsee, 947'00.
5-/ n reree nrdt p ärte9, 35'95.
Cednles, 9105.
Norde, 350•5n.
Ataranta, 750•00.
Frenes, 1090,
3003.
PARIS /ANCA
Canvls a. tunde,. 7710.
kirm bahrlre. 88 10.
litem Espanya, 258.
!den' Holanda. 935.
leleM 1151( 5, 7930.
21i'10 NC'' 1 orle, 1643.
litem Flleela, 437.
klein Suissa. 31150.
khan Norue g a, 10 9 50.
Illrm Din/marea, 317.
litem rierlin. 007.
klenä Viena. 002100 ,
Idern Praga, 4000.
ocaPnee TANCA
Lllures, 7760.
Pesi le>, 25825.
Llres, 7940.
DniarN. 1 040.
Eran, 'Aloma 11075.

Marra, 00507.
Corones, 2300.

LONDRE4 .-. puje*
Ceddledi arree/Hines, 40.
Exterior. 75.
Franela, 7735 ,
Nova Sen. 474e0.
Espanya, 117500.
Suissa, 04935.
Holanda, 11879.
111111, 9773.
!Infiel". 17665.
Portugal, 415.
Argentina, 4300.
Montevideo, 4942,
011e, 3930.
BrIln, 117600.
Copenhague. 141714

Yokohama, 2075.
!Mitra. 0000.

Horaria, 0548.

Mercat de Llotja
raannas

Mercat (Polis

Pura,
74
74
84
63
Cl 1 43
00 a iit

(lean forra
Breve
Blanca entra

Corrent
Superfina superior

onrrent

Vagons arrlbats: Nord, o.
•
Al.coot,
CEREAL.,
*trotar. Tiara,
ES t'U. pro,
10101 de mure (Plata t'U).
3050
•
•
15
Cl
"
2°.25
orv;aida TEestremadure,
la
14
34'
45
PaV:I "Varencla
44
Favor.s Marrnes,
$0
•
Jerez (las
Sa
Veces
cit tientle
"
Vera
Embala Sevilla
14111
Klitaanalla
Reno
TIC»
Tare emanes Teas es Per
1 Per naerranerla ennte carro.
Garrofa 'inegra nava
•
reataf•ra
•
Pertugal
Bola
"

LOA gallee
35
33
11
14
115 1/5

MIES

tdalloras noves
Latineo ncluniero l2UP
4 "Ln
Tercer.,
Cuartee
Preus per ‚an 45 GO

19
03
10

1 11

qu mk.

Rala

Mor%
17
Beronet
141/1
Ser('
1
raguas arribes Alean'', 1 d'ordl.
Nord, a ordl, 1 beses.
ANDO*
Derribe Floref.
114
"
p ilca. 13,
103
14/.
141
Benlloch 0 ,
61
54
Maltead,
6(1
Varias rrfbats • Maerml, 6.
Alacant, 14.
11101901111.Tle
AmonquIlIna.
45
CUCO 51110,
Erro ilovea.
75
Mallorca,
71 ti
Mallorca.
Pina; Valeneta

SOLER I TORRA GERRIANS

Banquete
BITLLETS
Francesas, 3890 per 100.
Anele 4 0s. 20, - y 1, 49, .j.
2040 per 100.
II nenes, 3363 per 040.
Buil-843. 1 5000 per 106.
I l neirgurso, n
Alemanys, 0'03 per 100.
AußtelaCh, OJO pez 140.
110lanc1e000, 1'40 pesetas.
Suecia, 155 pereetee
Noroelea. 103 pessetes.
Dinamarca, OS pessetes.
fluMall'a 325 per 100.
Irslats Culis, 633 pesselea.
Canaria, 610 pesh,
Argentina, 225 pesarles.
Uruguay!, 510 pessetes.
Chflres. 1E05 perseti s.
Bratlenya, 051 possertes.
Boilv/ans, 155 polioles.
T'ensile. 2000 pesS 143,
Parapttale, 0'10 peso-tes.
Japonesos, 171 posarles.
Argelina, 1180.
Salde, 2980 pessetes.
tiliptnes, 0'74 pessexes.

nnti, 12550 pecl 100.
Barra, turss per 100.

Seraeiria els prens sestbaanats.

ò

01.I DE PINYOL
Color rerd primera, ite 8:1144 a 100.
Croe primera. de 104'35 a ie171'0.
Ideal !emes, de 1410 a 164'35.

e as

Piense calvas.

07.1 DE GOCX)
asasc arni ens5a, a 135.
Ceveldn, a 165.
Palma, a T90.
Mercar enealnaat.
OLI DE I.LINOSÄ
Cm, a 170.
a
175.
Ouir.
Sense oalor, a 200.
En oaixes, S peasetee mes per 100 aulloe.
OLI DE C•CarET
Gorrear, a 1 75.
Refinar, a 170.

Mercat

de Calaf

Ritt, de 25 • 2epen1etes els 56
Ordi, de 14 a 15 ele 44.
Veces, de De 2 23 ele 57.
Gigrate, de 63 a TO el. 55.
Piratee, de 7 a 11 eta 414
Ferina primera clame, a es els 100.
Se g .% a 10 *50 ele
Menudet, a 10'31 ele 30.
eintent, de O'R ele 40.
Carbó alr,iaa, de ZO a 22 e1e 120.
G u erra «, sie 10a 10 el parell.
Pollastre', de 12 a 16 el panel].
Canilla, de 7 a 10 el altellOut a 215 la *boza.
Palla de blat, a 12"50 ala 100 ver;
Ideas trapadella, a 20 ela 100.
3101, de 3 a 9 cia 10.
Port. , de 30 a 31 ele 10 etillne
Ideal etalreeieeta, • 4'50 la enrulara.

Preus
pessetes els 100 quilos.
Vacune arribara ea la deteneos penada per Erstaci6 5,1 »arriar:
Oli andaltle, 22 Pago».
Idea pela, 89 Idean.
Que-lea a l'etinentaia eetarlb 20 va-

gons de! paf&

Mercat de Borges Blanques
Piar Mane, de 24 e 25.
Irlem rnig leeä, de 24e 28.
td,rn hurta, de 2e a 27.
Ordi. de 14 733 • 1550.
Civeda. n 13.
Paula. a 20.
Firre,i, de 22 a 22.
Pasoo«. de 27 a 24.
l'ereils, de -6 2 a 43.
Primar per neaveles ls qtaartera de 4 doble«.
Patatrs, de 2 a 4 remetes els 10 quilos.
Ilerrefes, de O a 9 peassetes ele 40 4111'

l' HALITA

PER A COBERTES
PER A REL(eiani31STITI
Xspa Ondulada Canalete

tamanys 114 x 185 cm.
i 75 x 125 orn.
Plagues "A" de 40 X 40 rra
Xapes "B" per a recobrimento:
tamanys 120 x 120 em.
120 x 190 i 120 x 250 cm

los,

Ous, a 250 pesarte« la Jorren& OLIS D*01,1rEs
Prnital extra, de 37 a 32 rala
Fi. de 218 a 30.
Corrent, de 27 a 28.
neon per oilartd de 3'900 quilos.
OLIS
PINYOLA
Croe, d7 25 a 20] duro«.
Verd. de 23 a 111 duro..

S. A,
Uralita,
mamo -

LLEYDA - V A LENCIA - SEVILLA - SALAMANCA
C.FNT1111 : RAFCELONZ
Plaça A. Lóper, 15
TeNefons: A 1846, A 543

caRvi : VALONS CUPONS
Rambla dil centra, 18

111•n•••••

[Semit,

di jous, podreu a dtnirar al

PATHE

CM EMAA

la primera jornada del granWs espeolaclo cineznaleg•rüfic interpretat per *Un /ny, en dure jornattes:

La tomba india

L'xtraordinLria i emocionant narraciii orienlal basada en
l'enigmàtic poder dolo faquirs indis. Degut al gran metratge d'aquesta meravellosa pc141etila, l'Empresa es vea
obligada a dividir-la en dues jornadea. 'Si bayeta 11811100tenir gust artistie vejeta

LA DONA DEL

FARAO

no deixeu de vetare la seva germana bessona

Illures, 91'00 martes.
Inflare, 444 peasetea.

Cubra, 638 pelarles.

Wats bienes, de 55 • 54.
Ideas reig Perca, * 64 a 515.
Ordi, de 36 a 34.
66
Panas, de Ite a 5L
Alfals,
16 a 17.
Pfel00 per puentes ele 1 1 pailas.
Vine del pah, de 13 • 15.
a 35.
Idem d ' Armad,
Acobel. de 2118 a 2141
Ánissats, da 120 a
Preus per pesaetes ele 140 %tres.
Olis, de 7 a rso Desertes guarra.
Out:, Ge 2 a 2'2.3 pesaetna la doLvsn

Nomit GERMANS I

051
All'ons, 19400 per 100.
Onee9, 11550 per 140.
4 I 2 duros, 12350 per 100.
1 maro, 117'10 per tea.
Isabel, 19750 per 100.
Tranco, atino per 100.

!enmiela, 12250 pe: 100.

Merca liC Trirrega

OLI D'OLIVA.
Corrent b0, a 186•0 3 .
Ideen superior, 196-65.
Clus-se fina, 221'75.
Idem extra, rd7'52.

•

La tomba india

Dlmearea, 21 de Nebeer de 194

LA PUBLICITAT

AGENCIA HAVAS
AGENCIA RADIO

TELEGR

AMES
D'IRLANDA

L'OCUPACIO DE LA RUHR

DE FRANÇA

"El nou match Carpentier-Siki se celebrará
a París el dia 9 de se-

M, Poincaré exposa a la C. d'Afer zEstratigers de la Cambra l'acció portada a cap pels francesos

tembre

de la zona británica
L'administració francesa comença de fer-se càrrec de les línies
varnent els ministres alemanys. Aizó ae'Magúncia, 20.—Les autoritats
ex- que aquest utilitza per salvarespeetables i es
ri en forma de
. Parts, 20. — M. Poineare
ordenat
l'expulsiu
franceses
han
els
interesses
sacratisguardar
la Comissió

• París, 20. — En l'entrevista tinguda

pela managers de Siki i de Carpentiet
s'ha convingut que les signatures secan
canviadcs dintre de poc per al nou en centre deis dos boxeadors, els quals es
disputaran el Mol de campió del món de
pes mitjà a restadi Buffalo, de París,
la tarda del diumenge, dia 9 de setembre vinent.
El combat sera a 20 rounds de tres
minuto amb guants de quatre unces.
Els das adversaria cobraran cadascun
per llurs despcses d'entrenament, bk el
cinc per cent dels ingressos o be 20.000
francs.
La renta de l'entrada, que ser segurament considerable, es destinara a
robra dels Laboratoris francesos. — R a dio.
—

t. •

g

ruuiZel

posà ahir davant
d'Afers estrangers da la Cambra sims de la República francesa.
toles les negociacions portades —Hayas.
a cap respecte de l'afer de Memel EL GOVERN FRANCES DEMAdonan informes complete relae SARA UN CREDIT DE 100 MI.
Rus als esdeveiniments revolu- LIONS PER A DESPESES D'OCUPACIO
cionaris desenrotHats allí. 'elegí a la Comissió el telegrama que
- París, 20.—El •Govern trances
di dirigí él ministre de Eranea a presentarte' a la Cambra la peti Kovno manifestant que Lituänia cid d'un d'edil, extraordinari de
no esteva satisfeta d,e la solució cent milions de francs destinats
donada a la qiiestió per la Con- a pagar les despeses d'ocupació
feri2ncia d'ambaixadors i que de la conca de la Ruhr durant els
persistiria l'agitació a Kovno, en mesos de gener i febrer.—Hadeterminats elements donaven vas.
inequivoques preves d'esperit

A ANGLATERRA ES PUBLICARA UN LLIBRE BLAU SOBRE
LAUi- ES NEGOCIACIONS D
SANA
Londres, 20.—A la Cambra 01‘.
contestant a una pregunta, ha d.t Mr.
- Bonar Law que aviat es publicara un
Llibre Blau sobre les negociacions de
Lausana, que aclarira per cometer el coneixement que es tú de la situad() en el
Próxim Orient. Perú, ha afegit, Os preferible no publicar aquest Llibre Blut
abans de la eunelusió del tractat amb
Turquia.
Continua existint l'esperança que les
negociacions de Lausana conduiran aviat
la paeificació general de les regions del
Praxitu Orient.—Radio.

bel-tices.

M. DE JUVENEL PRECONITZA

del conseller del Govern i director
de policia de Wiesbaden.
Les mateixes autoritats han
decomissat once milions
mares, la qual quantitat, segons
sembla, eslava destinada a ésser
repartida entre ele minaires de
la Ruhr amb el fi de plantejar
la vaga.

El Tribunal militar de hlagúncia ha condemnat el president
del Tribunal de primera instäne
cia de Kreuznach a dues setmanes de presó per haver-se negat
a empresonar Its persones que
han estat detingudes per disposició de les auteritats franceses.
—llevas.
TRES ACCIDENTS FERROVIARIS

preparen altres saneions".—Itedio.

LA BORSA DE BERLIN
leerla), 20.—Les divises estrangeres de
valora han estat admeses definitivament
n la cotitzaciú a la llos-sa de Berlta.—

L'EX-CANCELLER WIRTH PARLA PER LA RESISTENCIA
Berlin, 20. — L'ex - eauteller \Vuela ha
pronunciat un discurs a l'Associació wurtemburg-uese d'Otra, en el qual ha tiene.
tat que els alemanya han d'aidar ara el
Goteen per tat que aqueas riugui _continuar la neva politice de resietineta con.
tra França.—Radio.
LES MANIOBRES DEL GENERAL

Havent fracassatram.
nistia concedida, ti
Govern es mostrar

inflexible
Londres, 2e•—Comuniquen de Der4
al Dad), Chrotsicle que ramn istia oee
cedida oficialment als rebels, i
acabar diumenge passat, no ha es,.
guit la fi dc la guerra ci v il, coa eral*
creure.
Si Id és veritat que s'han presaa,t
algunes partides, en canvi han gp,,I
importants nuclis disposats a ter a I.
tranea la guerra de destrucció.
14r. Cosgrave ha reiteras els prosi.4
del Goteen de seguir en la seta ara,
lud fins acabar completament la he,
recció.—Havas.
GRAN NEVADA AL PAIS DE 41,„
LES I A ESCOCIA -:- NAUFRa.
GIS
Londres, 20—Ha caigut durant rs
el dia d'ahir una gran negara al le
de Gales i a Esencia. En alguns asan
la capa de neu arriba a quatre ratee
i mig d'altura.
Fins ara s'han registrat tres unir..
gis i han embarrancat cinc vaixella
vapor espanyol "San Salvador", ds
mil tones, s'ha estrellat contra la ca,
ta.—Radio.

UNA ENTESA FRANCORespecte del conflicto peloLUDENDORFF
ITALIANA
nes lituä, digné M. Poincare que
Paris, 20.--4)aultiniquen de Berlin al
tes informes rebuts a la tarda
Journot que duraut ti seva recent estaParís, 20.—E1 diari "Le Maen el ministeri d'Afers estranda a Salzburg, el general Ludendorff cetin" publica un article de M.
gers, procedente del ministeri de Jouvenel fent referencia a un allebra algunes conferéneies amb meacteLondres,
2o.—La
"Pall
Mal!
GazetFrança a Varsòvia no parlen de
tre publicat pel "Messagero". De te" publica un telegrama de Dusselctort ritzadea personalitats militara austrial'existència erhoslilitats erntre Juvenel preconitza la realització
quea sobre l'actitud que leurien de prenhan
Polònia i Lituänia, encara que d'una entesa franco-italiana. Ca- dient que avui a la regió de la Ruhr
dre lea tropes de l'Orgesch en cas que esocorregut
tres
accidents
ferroviaris.
UNA CONVENCIO INTERNAM.
alguns despatxos fan allusió a da dia—diu--es pta mes en eviclataa su contliete,
El
primer
pop
de
Bonn:
Una
maafirmen
de
tropes
i
moviments
NAL FERROVIARIA
l'acabé relaciona el corresponsal del (lit
dencia que de impossible deixar quina xuca contra un tren de viatgers.
inc es sent soroll de canonades. a Anglaterra que resolgui al eeu
periedic les anteriors entrevistes amb la
Londres, 20. — El sepriis u
El tren quedà destrocat essent els
M. Poincare parlä tambe de albir l'esdevenirdor d'Europa. No
eirotunstineia dentar-se efeetnant un imassumptes ferroviaria de Frena,
sense que
les circumstàncies que motiva- hem de deixar a Anglaterra que danys materials nult grans
portant moteaban d'armes procedeat Gran Bretanya, ielernanya i
ren l'ocupació de la Ruhr i de- obri com a mestressa al Me- ocoreguessin desgracies personals.
d'Auglaterra arab destinacla a Rassia
cosloväquia, que es troben re
El segon accident va ocórrer Ruhr:
claris que els franceses i belgues diterrä, que constitueix per a
pela porta de Stettin, Lubeck i Brema-units en aquesta capital, es dele
ocupen actualment a ,le eenca nosaltres una veritable zona mo- el tren exprés de París topa contra una
flacas.
quen a estudiar una convenet
maquina resultant dos soldats morts.
2.800 quilòmetres (limarais, que ral—Radio.
LA CAMERA DELS COMUNS
internacional ferroviària. —
El tercer accident elia registrat a
dant fora de l'ocupació els 500
CONTRA LA INTERVENCIO
vas.
Mulhausen, on xocaren dos tres trancequildmetres quadrats restante.
EL CONSELL DE MINISTRES
AVUI ISMET PAIXA EXPLICARA
Londres, 20. — La Cambra deis Comuna
Afegi que la regió ocupada BELGA S'OCUPA DE LA SITUA- sos. S'ha registrat un mert : st ferents ha rebutjat per 305 vota contra 196 una
A L'ASSEMBLEA NACIONAL ELS
ferits.—Radio.
LA CAMPANYA ANTI-MASON4
produeix anualment uns 90 miC10 A LA RUHR
TREBALLS DE LA CONFERENproposicid presentada pels lliberals perEL. COMPRADOR HA FET UI
CIA I LES GESTIONS IMPLO- lions de tones de calló i ea reBrussel.les, 20.—S'ha reunit
tanyents als grupa que capitanegen AsVAGA DELS EMPLEATS DE
Le
s
uns
vuit
milions.
gió lliure
MATIQUES
MAL NEGOCI
el Consell de ministres, ocupant- CORREUS DE MAGUNCIA PER
quith i Lloyd George, i en la que' sin—
mines
fiscals
no
representen
se de la situació a la Ruhr. E.
chava el Coreen britanie a intervenir ea
LA DETENCIO DE LLUR DIAngora, 20. — Sisa reunit el
Turín, 20. — La policía de TI
quinta part del total
mes
de
la
RECTOR
la qüestió de la Rubro—Harca.
Coneell de Ministres en sessid
Theunis participà als seus
rin ha prohibit l'exibició de late
de la producció. De 14.500 turne legues que detnä marxaria a Paextraordinària per a discutir cer
Magacia, estat detingut el
masa cuina de Landeú, que a
A LA CAMSRA DELS corciuris
14.200 estan &litro de
de
cok,
tes proposicions tetes pels aliats.
fas—Radio.
d'aCorreus
i
Telègrafs
director de
IMPORTANT DEBAT SOBRE vet d'aquesta ciutat havia adqe,
regid ocupada i poden proLa Comissiú econernica ha co- la
rmes:a
ciutat.
Amb
aquest
motiu
els
L'OCUPACIO DE LA RUHR
rit en 40,000 tires per a exhibir
porcionar diàriament vuitanta EL PAS DELE FRANCESOS PER
meneat la discussió de les propo- mil tones.
emplcats s'han declarat en vaga.
Londres, 20.—En discussió sobre
la niitjanitçant entrades.— Radie
LA ZONA ANGLESA
sicions del financier nordainerihan
rotnput
la
corresEls
empleats
l'esmera a la contesta del discurs de la
Afegí el cap del Govern que LA POLITISA rèE NEUTRALITAT
eä Cherter.
als
franceses.—RaLA CAMPANYA ANTI-MAINVi
pondéncia
destinada
Corona, reclamant el nomenament dula població total ' de la cotica de
ANGLESA
Demà es reunirà en sessió set- la Ruhr es de tres millions i mig
dio.
A ITALIA
en
collaboraci6
na
comissin
de
tècnics
Londres, 20.—S'estan prenent
creta l'Assemblea Nacional per a
d'habitaires, tres milions estau
América i sota l'égida de la Soamb
EDUSSELDORF,
Roma,
20.
— Un comunrett del
per
ae.
L'ALCALDE
O
exposarà
Colònia disposicions
oir Ismet Paixà, el qual
dintre de la regid ocupada, i de a
cietat de les Nacions, que s'encarregui
D".ZTINGUT
Gran Orient declara que els he
segurar els transporte de trapes
els treballs de la zonferencia
que
hi
ha
'd'evaluar las capacitats dc pagament
mil; minó de minaires
aisles franc-masons 8.5n almete
Berlin, 20.—Les autoritats d'ocupació
Lausana i després donarà expli- a la Ruhr 450.000 reside:xen a franceses a través de la zona
d'Alemanya determinar els metales
tament lliures d'abandonar-le
hast detingut cl burgmestre de Dussel- als quals ha d'ajustar-se aquest pagabritànica i per cedir una pareelcacions sobre la situació actual i
d'ocupad&
La
mejor
zona
la
comunicat afirma el patrietis
sobre les gestione diplomtiques part d'aquests minaires sin ale- la de la susdita zona al Nuroest. dar 1 --Hacas.
lev -ministre Mr. Fischer,
ment,
deis franceenasons i prole'
'fetos durant el seu viatge amb manys, havent-ni solarnenr vuit
La politice de neutralitat VAGA DE FROTESTA CONTRA
que adhuc aprovant el
manifesta
contra la campanya anti-ame
britànic no
caràcter particular. — Radio.
mil de poloneses. El personal adoptada pel Gavera
LA DETEN010 DEL BURGOjet que el Govern presidit pel senyor
nica actual. — Radio.
•
nila modificat i les coses han
MAESTRE DE DUSSELDONF
director de les mines estä conoDonar Lese s'hagi •rgat a associar-se
L'ELECCIO DEL PRESIDENT
leuit per 1.200 persones i éle rumies tal raen eslaven abates de
a l'actitud de França, amb motiu de
20.—Per protestar contra
Dusseldori,
DEL SENAT ELS RABICALS
franceses i belgues controg en la l'entrada deis francesos a la
l'ocupació de la Ruhr i sostenint que
EL GOVERN L1TUA BUSCA
Ruhr. Les autoritats britàniques la detenció del burgmestre s'han declaSOCIALISTES CREUEN SEGUR
producció.
rat ea vaga 0/1.3 121.5 funcionaris i co- aquesta ocupació es perillosa, opinara
RAONS
:: UNA NOTA DE Ple.
s'ocupen
a
reglamentar
el
träEL TRIONIF DE M. DOUNIERelogis
M. Poincare feu grane
que és de tot punt necessari, per sobre
merciants. Els establiments estan tanGUE
del general Degolle...e, afirment fic.
de tot, rnantenir la bona intetligencfn TESTA DEL GOVERN LITUA
cats
i
els
tramvies
no
circulen.
Als cerdos ben inforrnats de
París, 20—En alguno grups es parque en cap montera, ni abano ni
DE LETONIA
El comandament militar francés ha amb França.
la amb animació de relució presidenara, s'havia tractat de reempla- Londres no es té noticia do cap ordenat que siguin reforeats tots els
Termina dient que rocuraci3 franRiga, Goteen Hita. no e>
nova gesteó per part de Franea, i Boca i que patrulles recorrin els carrera cesa, feta amb tacto i consideració per tent amb Iluitar amb Pulónia, ha de
cial del Senat.
ear-lo.
Els radicals socialistes creuen term
lel president del Censen elegí es judiea que la situació ha mi • per tal de reprimir immediatarnent pos- als habitants de les regions ocuparles, eat ara al Goteen de Letónia LIMO
segur el triomf de M. Doumergue. Uns
que no era etosa que els aliats ex ilorat quelcom en el seu conjunt,
famosa, pecó, privacions als habitants de protesta contra un article de fáre‘
sibles desordres.—Radio.
altres diuen que els voto es repartiran plotessin elle rnateixos la corma
pobres i repercuteix en la prosperitat del ministeri de la Guerra tetó.
entre aquest i M. de Selves, per no
L'EDININISTRACIO DELS TER- industrial del continent, raons que, a
de la Ruhr.
L'esmentat diari esposara que Lité
A
FRANÇA
EL
p
r.nrus
uns
30
SERA
comprar M. Bcrad mis que amb
RITORIS OCUPATS
La missió dels M'ate — dijudici de l'orador, justifiquen que sigui
ala hauria ara de restituir cl por:ti:te
vots.
•
gui — es simplement de confiad TRAFIC IL.LIMITAT PER LA
Paris, eo.-5t. Tirard, president de votada resmena.
langen eme li cedí Letdnia per a
Si com s'afirma M. de Selves
i aquesta missió ha .estat confiaZONA ANGLESA
i'AitaComissió interaliada, a IberiaEl senyor Robert Cecil ti contesta, tre-li tenir una sortida al mar, aun b'
menys vots que Id. Dountergue, els re- da a seixanta engenre e , la menia, i el senyor Weigutle president de
combatent l'estudia i declarant que les vent-se-li concedit el port de liad
Londres, 20.—Les caneellepublicans moderats i els de la dreta dei jor part francesas, esperant-se
ríes de Londres i París conti- la Conaissió financiera dels territoris circumstäneies podrien exigir eventual- no hi ha mutiu perquè conservi Par
Senat donaran llurs vots a M. Bcrad, alguns britänies, votluntaris.
ocupara, asaistircn ahir a una conferènment la ruptura de l'Entesa, lacró que
temps el de Polangen.—Radiu.
per a impedir l'elecció de l'ex-president
Corte a replica deis actes de nuen les entrevistes sobre la de- cia celebrada al Qual d'Orsay.
ha de fer-se tot el que calgui per condel Consell.
sabotatge realitzats a les zone.s manda francesa de poder transTots dos esposaren detalladament
servar rarnistat de França.
EL GOVERN BRITANIC RECL1.
portar tropas a traves de la zona
En aquista elccció desempenyara un
ocuparles — digné despres
l'estat actual de la situació a la Ruhr
!cuereé després Lloyd George, Coste- MA A LETONIA 134.500 LLIU''
paper la qüestió religiosa. M. Doumer- bem , expu!sat de les mateixes a britänica.—Havas.
nint extensament l'esmena liberal.
gue, candidat dels radicals, és peoresLondres, 20.—Segons el "Dei- i
RES ESTERL1NES
28e funcionares de la Ruhr i a
Afirma en primer terme que és parE LGENERAL LEROND A
tant i de Selves, candidat dels moderats,
55 de, Ithenänia. Tote ells han ly Mail", independentment de la
Londres, 7.0.—Comuniquen de RAP
tidari de les Reparecions i proclama el
ESSEN
de
la
linia
de
França
també ho és.
cessió
a
estat suslituits pel altres funTimes que el Govern britinic ha re>
principi qué si un país és desvastat per
Alguns senadors católics no donaran, cionarle de la categoría inferior, Duren a Treveris, sobre la qual
arribat a aquesta poEssen,
un altre, aquest ha de reparar els danys mat a Letónia la suma de /3 4 500 I*
com és natural llurs vots a aquest darrer
celebrara
s'estan
actualnient
blació
el
general
Lerond.—Havas.
pecó lambe eitlentanys, perque de
res esterlines, per a revacusci,3 dels re
que causa, tota vegada que una altra
i preferiran votar per M. Berad, mal- cap manera hem cregut que ha- conferencies, serä permes
ELS FERROVIARIS ALEMANYS cosa seria alentar els invasors i pro- giments letons de Vladivostoe's• e se 0'
grat de les scves conegudes opinions ra- vien d'ésser - 5 e per funcionaris França el tràfic illimitat per la
viren a Rassia al comanament deis ro
CANVIEN D'ACTITUD
vocar el pitjor dels malestars.
dicals i
zona ocupada per Anglaterra.—
francesas.
rala Kilos i Janin.—Havas,
En oposició al manifestat pels anees
Londres, 2o.—EI general Godley ha
Abans de, l'ocupació — segueix Hayas.
symmour.
París, 20,--Sembla que el Go- informat al Govern britanic que s'ob- oradors, Lloyd George s'esforça en dedient el President — rirculaven
mostear que ropinió francesa no és
serva un gran canvi en l'actitud dels
a diari per la conca ute ia Ruhr vern francs acceptarä assajar
favorable a l'ocupació de la Ruhr.
ferroviaris alemanys. Un 75 per roo
585 trens de viatgers i 620 de el regim proposat pel Gabinet dels
if-rxaanc etaem
seesu t el que han fet ara ti,
França—dits—ja no pot retrocedir,
foren acorniadats per les automercaderies; peda avui, a con-. britànic, es a dir, utilitzar la ritatsque
ocre) ha comès un greu error de palcod'ocupació
s'han
ofert
per
a
reRes do quant hauriem peO
Subhastes seqüencia de les pertorbacion.s xarxa que pasea pel cap de pont prendre el treball.—Havas.
logia.
originades per les ordres e m a- de Colònia, amb una limitació
fer, continua el senyor Renal
En
acabar de parlar el senyor
Se eelebrä la subhast a per
nades de Berlín, circulen nomes del nombre de combois i de pro- ELS SENSE FEINA DESUNEN
Lloyd George, intervenen a la Law. /murta pogut impedir fe
l'arrendament per deu anys del une 70 trens.
veiments.—Radio.
TREBALL
discussió nornhrosos diputats, ele de França, i el sol dilema e
quiosc de Venda, de peribdies ínsD'eneä del principi de l'ocupase'ns presentava era decidir e
Dusseldorf, 20. — Alúr, al mati, es per explicar tots el motiu del seu
tal.lat a la Rambla de Santa Me- d& s'lía manifestat ja na pro- ELS FRANCESOS ES POSSESen el cas que França milpee/gua
neta, davant de la Plaça del Tea • gres bastant considerabla, en EINEN DE LES LINIES FER- presentaren a les olientes generals de vot.
restació un miler dobrers sense feina
Intervé després a la discussió la seca acció a la Ruhr, pero.,
tre. Fou adjudicat provisional- quant al moviment ferroviari es
par
ROVIARIES DE LA ZONA
soldicitant ocupad& Foren adinesos 6o
el senyor Donar Law, el qual diu
ment al senyor Josep Garrea per refereix i es creu amb fonarnent
la
sotlicitants.—Havas.
BNITANICA
que,
ädhue
no
eesent
partidari
mensuals.
156'35 pesseles
que aquest progrés augreentarä
xrnailei cu
il st t eairnnlhalcet lis .e esne si r %eP.r:
de l'ocupacid de la iluhr, el Go..
Tambe se subhaslä el de la bastan t dintre de poc. Dusseldorf, 20.—Els franco
EL PREFECTE EXPULSAT DE
ió del
qüest
Ocupant - se de la
Rambla deG.ipulxins, davant del
Afeted el senyor Poineare, que sos han entrat en possessió de DUSSELDORF CONTINUA EXER vern angles estima que desatenmanteniment a Rhenänia de 10
dria
tant
els
interessos
de
l'Imearrer de l'Unió, adjudicant-se a la Ruhr Id ha uns 40 mil fer- les tintes ferroviàries de GrevanCINT EL SEU CARREC
peri brititnic com els interesses trepes
provisionalment al senyor Beroviaris i a Ithenänia 120.000. breiek Durheim a la zona britàBerlín, 20. — Un despees de Dussel- de la pau del rnón, si adoptés
q
primer
1' i°esen i'sPtare öd ebcrl ?an iqtluel.1111'
rta Sibila per 70G'55 pessetes
n'lla
trannés
nies que nica.
França no
dorf anuncia que el prefecte expulsat,
teres d'Europa, tant coin
inensuals.
9.640 i no lti ha materials de
Els peribdies alemanys (Huele senyor Grutzner, continua administrant una actitud d'antagouisme res- res de l'Entesa, està en Cl ele
pecte a França.
Foren presidides, respectiva- ferrocarrils franceses a tota la que han ocorregut unte aquest
el districte de Dusseldorf-Elberfeld, del
atenaicimueenTita dreeglieds tsaunstd ti eteles otrion
L'orador expressa la seva
ment, pelo regidors senyors No- regid ocupada.
motiu alguns incidente entro qual no ha sortit.—Radio.
ereencia que la idea que ha insnell i Santsalvador, essent autoLes auloritals d'ocupació han francesos i anglesos.--Radio.
pirat el discurs del senyor Lloyd sigui possible.
rezada pele notares senyors UsaL'AJUNTANIENT DE GELSENexportat fins ara a Franea i DelEl senyor Bonar Lass deellA
George i que tendeix francament
torre i Casades.
KIRCHEN NO VOL PAGAR LA
gira 1.062 vagons de carbó.
TRENS DE CAREO CAP A Fnan.
que esperava fermement egi
oposar-se
a
les
mesures
adopMULTA
DE
1110
MILIONS
DE
el
senyor
Poincard
Terininä.
CA
I
CAP
A
HOLANDA
La Companyla de Tramhades per França a la ronca de l'Entesa durarle, malgra t de t°L,
CAP DE LES MANERES
dient que a la primera reunió
e:ea
Dusseldorf, 20. ---Ahir sortiren
la ,Ruhr puguin nüllorar la situa- i donä a entehdre que parl e ew,
que cellebri la Comissió d'Afers
Berlin, 20.—Comuniqucn de Gaseoleanr,utiiirardeacea°'
edlisacguerrsaciniódier
A l'Ajuntament s'ha rebut una estrangers, entrelinee mes encara cap a França tres trens de car- kirchen que el Consell municipal con- e iä actual.
que
instäne,ia de la Companyia de les dadas i informes de la seva bó i un de coc i cap a Holanda vocat pel burgmestre s'ha negat de non
El Govern angles, afegt el printeig
293 vagons.
s saoifica,
Tramvies sol.licitant neuritis pro- exposieió.
!chis tlaroprielsriLburraitadneiqiities
mer ministre, est segur que tol
a pagar la multa de roo milions de
visional per construir la linia
intent d'intervenció seria consiEl president de la Comissid Les autoritats d'ocupació mares imposada a la ciutat.—Radio.
ad
d'Arme' etstrarigeree donó les s'han limitat fine ara a expedir
Plaça Antoni López-Rambla de
derat pels nostres amics els el Ese) usednisyeotrirle3of ne na te rLeas%sva ittearrme
NOVES SANCHINS A LES CIU- francesas com un acto absoluta-Catalunya per la Via Laietana,
gràcies al senyor Peinare per combois per Hules desviades.
ten
compàs de les obres que realitza
nent hostil.
l'actitud del Govern tronces
les seves explicacions i pelo do-. En el moment en que les me- TATS VISITAIIES FURTIVAen:eu
MENT PELS MINISTRES ALEel Idetropolitä, i l'ofici del Go- cuments dele quals havia dona!, sures generals adoptades i el
piiwisqntusriaesistif jal
El senyor Bona? Law recorda
l'‘iraare.
la
MANYS
vera civil acompanyant el pro- coi-ni-11e, per tal corn mercès a bloqueig de la Ruhr portin ele
e se el mateix senyor Lloyd Geor- Par lament
ernsp.
s tNi da e prop
jecte de la dita Conipanyia sol- tot això la Comissió podrà fore minaires a carregar vagons, eerä
Part e , 91—Eseriu Maree: lintin n ge proposava fa menys de dos
d
claiettat'uliea
I'lleeho de Paria: "Cree saber que el e s
licitant la concessió d'un tram- mar un concepto exacto de les constituit un nombre infinitales
anys trametre un ultimätum a
e_
-neralDs°,docteGn) Alemeaya i ocupar I aconca de la
de la politice ment molt mes gran de combeis,
ment tindria per resulta t, eleee
vla electric des de la Plaça
líitieú
examinara
la
qüestió
noves
quinaona a liorta (Piaça d'Eivie- exterior del Govern 1 dels meto-- aprofitant el combustible que es
Ruhr.
sanciona a lea ciutats que visiten furti•
esa),
des, a l'ensems prudeuts ferms, trobi a boca de. enlna.—Havae.
Ajeb, fstu ebeerves l'arakji, es
•

DEL MUNICIPI

•

Danecrea, 2f II t'obrar de 1923

PUBLICITAT

9

CONFERENCIES
D'ESPANYA

LA

-

QUESTIO MILITAR

Declarc-,cions del cap del Govern : El manifest
deis artillers : Un telegrama del general Losada
Dues sumàries : Reunió de generals : Rumors
i comentaris
L'únic terna de les converses duran!
el di d'ama ha estat el reterent al docencia subscrit per alguns caps i oficials darliticria, dirigit al cap del GoVeril.

Els periodistes han acudir a la PreS Aille.13 a cercar irnpressions sobre Emulara
A dos quarts de dotze ha arribar el
ministre de la Guerra a la Presidencia. tancant-se ami) el marquea d'Alharma:1s.
La conferencia na curar hns a ala
quarts d'una
En sortir, et acoyor Alcalá Zamora
ha estar rodejat pels periodistes.
—No puc dir res—ha assegurat el
ministre, encaminant-se a la porta.
I afegi amb veu baixa, i corn parara amb ell matear:
—Fan limito a complir el meu deure.
aLnuts despees ha rebut el marqués
d'Alhucemas els periodistes, i en preguntar-li sobre el document dels arta
Ilers, el president ha contestat textualment el segiient:
—11c llegit en alguns periadics un decuma atribuit als caps i oficials del
cos dartilleria de la guarnició de Madrid. que se suposa dirigir a mi, i en.
rara que ni el ministre de la Guerra ni
ir riman rebut, ni pealen' rebre'l per
aser anticonstitucional el dret de petiCiÓ en la forca armada, es procedira
anmediatament a esbrinar ?'ocorregut
en la publicació, que no pot disculparse atalgrat Eirnprotxable del text,
per relevar sentiment que cristal.litza ni
per coincidir els desigs que s'indiquen
;ara la conducta que ve seguint el ministre de la Guerra, i amb les reforme, que el senyor Alcala Zamora, en
reiteradas converses atnb mi, abans i
ldapal s de l'exercici de la cartera, naba
pra .. cat cona a necessàries.
1.11A NOTA DEL R1INISTRE. Dr_
LA GUERRA
r . - : s ter: de la Gasara sha Oal•
;cesta tarda la següent nota:
. ministre de la Guerra fea peeque ni al president del Consell ni
ell els fau presentar cap docutrant
eue pracedis de caps o oficiala d'una
fra de l'Eaarcit, afegira que ningú
ti ... a admas la presentí:caí, per der
•.- tarja al Cadi dc Justicia Militar i
' • areccpte fananiental caminata en
• I r 13 de la Constitació, que proa terminuntrnent a tota dese de
armadas de l'Exèrcit cl dret de
tant. es d'igual inexactitud que
cument de tal índole shagi curconducte regular, el qual !lata
autjat a l'acte.
també present el ministre que
' • la cunstitució d'aquest Govern,
ei • potser l'únic que aquests última
ha seguir aquesta linia de conducta• alca creat cap unitat nora en l'ea• 7.
11.i afegit que ja d'un mes cnrera té
ploacjada, i es una obra coneguda de
multes persones, la reforma del Pressurost amb reduccions considerables en
-caendsmtirluaposrabies en condicions d'eficacia.
Eaposä aixi mateix que, respectuós
Cara el que mes en la independencia dels
traunals militars, hacia pres mesures,
inc. > la designació de rclators, per acecicrar el final de les causes, segons has s ;17r . poat al defensar-ho en el Con. .aans rrésscr ministre.
:
mí aquestes afirmacions, en cl
o
ale el seu programa i la seca condr.a havien avançat co mesos a les
la' •. s del suposat document, t'ató fati
:. ir que no per aquesta
• laxaria de procedir amb igual forra: a una investigada, seriosa de tot el
tju ss hagi sobre la redacció, signatura
O otalicució del tal missatge.
Arta, alzó indica:
' }ccmen—Que esta resoh que ningii
fa 1- Erica en relació amb l'exercit,
, gant per ell mateix.
Ir am.—Que essent neutra i absoluta
prallibició de l'anide 13 de la Constatan', s'estén a tota classe de peticions,
si :ea la que sigui la su ya rectitud, la
•
cicvació i el seu encert, i encara
incideixi amb cl criteri ja demosbat del, Governs, perquè aquests seneral la pressia igual com a impuls que
ttla u obstacle.
Icrecr.—Que la conformitat que pufaa e --altar entre aquestes peticions i
la /aluda seguida pc1 ministre, no al•
te ai ni deté el seu critcri i acres, ja que
cap amaritat militar pot traçar prograaa • ni coincidir amb els iniciats pel
-•

Aaraiita remite, el ministre de
la G uerra. per a manifestar que el general Cavalcauti, la irreprotxable corarria del qual es notória, 1 hacia pretal rpa• desautoritzás públicamcnt tots
elst ramors que en relució a ell i amb les
Raes canferencies amb elements mili/aat havien circular.
las complavía a fer-ho constar el minis
tre Mea creient que per tractar-se
Pere nalitats, la qualitat i actes de les
anals san tan coneguts, no era necessari
tan sol.' desmentir tals armara"
El

DOCUMENT fa ELS A RTI -

LLERS
El document deis caps i oficials darelia eltvat al Gavera diu alela

per deixar tarja al ministre i anuociar-li que el decument l'han agrama
per la referencia dels periódica, sense
que ells amb la seva signatura hagas
prestat l'aquiescencia al mateix.
Al ÇongFEsn la cormurrencia he estat
extrasadiar ia, veient-se nonabrpaos
patata que han acuda a assabentair - ne
les derivaciorts del conflicte milita
e xterioritzat pel document de referencia.
Ilem conversat amb el ministre de
la Guerra, el qual, a les dades facilitades al migdia, ha afegit el segiient
textualment:
Te els que demanen en aquest document els artillers, is programa de
Govern i jo ho vaig preconitzar fa dos
mesos; pecó hi ha un precepte constitucional i en el Codi de Justicia Militar, que Es neutre, a a dir, que no es
refereix a apreciacions favorables o adverses, sisé que nega d'una manera taxativa el dret als instituts armats a
dirigir-se a la superioritat.
M'importa poc—ha afegit el ministre—que les sea/es declaracions coincideixin arnb la cueva política; i es MiS,
perquè hi coincideixen, no estic disposat a transigir.
Aquesta tarda em (reunire amb cts
caps d'inspecció de Sanitat, com previament tenia acordat, per ocupar-nos de
la reerganització del dos, que Es un deis
plans que cm vaig tragar en possessionar-me de la cartera.
De totes manen-es, clic que rabee complir amb el meu deure.
UNA REUNIO DE 06 GENERALS
I CAPS DE L'EXERCIT

"Excelentiskm mayor president del
Consell de ministres:
Els caps i oficials d'artilleria pertanycnts a la guarnició de Madrid reiterem, primer que tot a V. E., com a cap
del Gocen:, la mis absoluta subordinació als peders constituits, i desitjant desvaneixer públicament i oficial talantes
inexactitud, sisan propalat respecte la
nostra actitud, recorrem a V. E., 9Cgurs que ha d'excusar la nostra decisió
i convençuts que la seca alta personajitar ha d'éoter per a nosaltres el miaja,
Inés adequat de fer saber al país que reconeix= Ileialment la part de culpa que
ens correspon en el desastre militar de
la nació, abrí com en la falta d'eficiència i organització de l'exercit i que estera fermament decidits a remedar -ho en
tot el que depengui de masa/tres i a reconquistar el nostre prestigi, posant-nos
en condicions de servir al país eficaament; i en prova de la veritat dels nostres propisits desitgem vivament, a costa de quants sacrificis siguin necessaris:
Primer. Que es facin efectives, en
el menor termini possible, totes les resEl ministre de la Guerra va estar
ponsabilitats d'ordre militar en que há.anit amb el president del Consell, cegins incorregut nosalues o els nostres
lebrant una detinguda conferencia.
companys.
Es ea parlar d'una reunió celebrada
Segon.—Que es redueixi el pressupost
a l'estatge del general Cavalcanti, amb
.le Guerra a len possileilitate del vais,
i per alza, entre altres mesures, es li- assistència d'altrea generals de cavallemiti rapidaraeat la plantilla de l'oficia- ria, i de qué el capità general de Malitat a Pesnietament indispensable, del- drid va seguir les gestions que li enate al nostre coe sois la necessária per comanaren 66 generals i capa en la real servei de lea imitan; que 'tetuda-teta unió celebrada recentment en la capitania general.
/Esposen de material molen i la mlnima per al funcaoasunent deis serveis téeAL CGMSELL DE DEMA Ea
nies I industrial..
PLANTE.JARA UNA QUESTIO
Tercen—Que mai s'orgsaitain nous rePOLITICA
gimeots, ama el consegacut augmeut do
plantilla, soase Comptar per endaisrit
Aquestes manifestacions a pesar de
:cmb el material rueden, lacee i altres la seva claredat no aclareixen pel seu
. l 'mentas indispensables.
sentit la situacia, perquè sabern d'una
.aquest esperit de justkia, saerifiei
manera fidedigna que amb la me ya actiterfeceionoment es el qua ene RUMIO per tud el ministre de la Guerra ha plancontinuar a laxercit dignaraeut.
tejar una qiiestió política. Al Consell
Estem persuodits que comparteixen de densa, facultat pel marquas d'Alaqueo! ideal els nostres campan» /ruar°,
lamentas, portara aquelles sarmions que
armes, 1 esperem en que uu e one s-acregui necessaries aplicar, i si en el' si
gut el pats que el sea exereit es l'urgedel Censa hi haguessin dissentiments,
nisme erina a que hi te dret, sigui el sobre elles, cosa que delata ', e/ minispoble qui sol.liciti dels Stlái Gaveras que tre dc la Guerra presentaria la dimiscl prestigi militar d'Esaanya sigui recova
sió.
querit.
S'OBREN DUES SURARIES
Per últim nasegarem, sota paraula
Avui tnateix ha disposat el mid'honor, que les manifestaeloas anteriors
nistre de la Guerra que s'ins.5511 e:aireas:5 exporaania del nostre seotrueixi l'oportuna sumaria pel
timen!, alid abano i ala a tota influenc;a perlar i que no Italia cap campa. capi l e general i per a averiguar
mis ni relata() amb Juntes u Aseuciaciuns l'origen del document puhti2.2.t.
Aixl matee ha dirigit al roda cap genere."
mandant general de Melilla perELS ANTECEDENTS DE LA DEqua per tots els mitjans al seu
CLARACIO
al seu alcanç investigui qui va
Com antecedente del th,ument Signa( facilitar el text d'un telegrama
que li va dirigir dies passats el
PVI8 co ps oficiala d ' arliikral estas els
comandant general dimissionari,
fets segiicnts:
Ja sap que del quarter de Vicálva. 1 que s'instrueixi l'oportuna suro va surtir una circular dirigida a tots maria.
ala cormanos sobre la necessitat
DirAISSIO DEL CAPITA
a Alhucemas per reivindicar l'honor de
GENERAL?
l'exercit.
Aquesta larda han circulat ruAquest nlocument es va consultar tamicé amb els d'infanteria, pecó rebutjaren more d'haver dimitit el capità gealguna con/emes perseaals aliemos als neral de Castella la Nova, NOgenerals Berenguer i Burguete; i en el rosco, com a resultat de la pudoeument su tiaestió va quedar tan sois blicació del dozument dels artillero, però no s'ha confirmat.
el desig d'anar a Ahumemos.
Es comprometien a asar a Alba/ornas
REUNID I MPORTANT
formara lagiú i si eis seguien anar a ea.
Pels volts de dos quarts de sis
cantmlana.
e'han retina, al despatx del miFou aleshores quan en algun periCalic nistre de la Guerra aquest i el
el
mereia
es va iniciar una carupan>a en
auts-secretari.
sentit.
Ila assistit a part de la manieEs va parlar ja públicament del dit re/13M el cap de la Secció d'Artipropasit i ain5 va servir a manera de
lieria del ministeri, general Hertauteig de taminia, tanteig en que es va
posar de manifest el divorei entre la maDILIGENCIES JUDICIALS
nera de pensar de l'exerrit i la d'amena
MILITARS
oficials.
Ele ments sensata entre l'oficialitat caAquesta tarda s'ha .pre.sentat el
menaren aleshores a itupesar el seu crijulge millar a les redaccions dels
teri i sorgt una Iluita entre els que h0.9- diaris que han publica el docutv nie n les tesis rafe radicals.
ment dels artillers, per fer diliEs va rveoneixer a la fi que la can- gències relacionades amb la daa
auesta d'Alhucemas no era prou per euminformació.
plir el desig deis zoilítars i ea va ~veDISCREPANCIES ENTRE ELS
nir en que no aula Whavien de preoeuARTILLERS
par del Marroc, aleó tambe de preparar,
Entre els oficials
se per Matar, si ros precia amb una neno hi ha unanimitat de criteri
cia organimada.
De totes avientes moditacionn in sor- Sobre el contingut del document
publicat, podent assegurar-se
gir el document que ahir es va elevar al
que no l'han signat mes que uns
Govern i del qual es diu que també en té
setenta cape i •ficiafs de l'arma.
coneixement l'arma d'infanteria.
havent-se negat els restants
Ela oficiara d'artilleria elevaren el etafer- ltcs,
ratear als capa i aquests al general Helando, cap de la seccia d'artilleria del mi - UNA NEGATIVA DEL GENERAL
nisten, en he mana del qual va quedar
MERMANDO
el dissabte
El general Rentando, cap de la
S'Ila de supasar sur tarea el conciSeccie d'Artilleria, ha desmentit
xam el ministre de la Guerra i el presa
terminantinent que el doran-u:a
dcnt del Cometa
puhlicat avui pels artillers Iifea
Ahir ea ferro gesticula 'tenue el &camela no es publiques i que en el cas entregat el passat dissabte.
Dit general ha passat gran part
que no se'n p . guils impedir la publicitat
de la tarda al desnata de l'Ales 'Publ iq ues seise firmes.
cala Zamora cenferenciant ami
Una altra gestió va tendir a que cl
aqiiest.
document no tos presentat al Govern i
si tampoc no s'aconseguia, 110 rodejar
EL GENERALAT D'ARTILLERIA
Vade de cap ostentació ni solemnitat.
Aquesta tarda es del a que els
MANIFESTACIONS DE L'ALCA- ¡cuereas d'artilleria sentases simpaties pel decument publkiat i en
LA ZAMORA
que en din euccessius es ferien
Les referencies facilitades a primepúbties nitres documenta d'adra hora de la tarda pel presiden! del
heeid al que avui Ola oeneerut i
Consell i el ministre de la Guersa ecossobre el qual ba cotnenpit einstitueixen el tema dels comentaris potrntr-se seanieria.
lítica.
EL. TILINIAMAIA D'EN LOSADA
Al ministeri de la Guerra han acudir mimbrosos ces qacials dartiDeria
Ski qa,:ifsieubifiu,PAM,ANEt Ud

telegrama enviat pel general Losada al ministre de la ,Gerra,
exposiant-li l'estat d'opinió de la
guarnició de Melilla, telegrama
qtte fou desmentit per l'Alcalà
Zamora.
Diu alai:
"Comandant ganeral de Melilla a ministre de la Guerra.
Des de fa alguna dies en inte nnificar-se a la Premsa els
atacs a l'actuació de l'exercit per
enaltir el reeiximent lograd per
la intiarrenció civil en el rescat
delta presoners, el malestar existent entre ele generada, cape
ofieials a'na aguditzat de manera extraordinäria, sorgint la idea
de d'emanar ale poders constitulle una actuació enérgica i
i mmediata contra la cabila d'Alhucemas.
Ni amagaré a V. E. que aquesta idea ha trobat la més simpätielt acollida en tota l'oficialitat
1 de les informacions que amb
tota discreció acabo de fer resulta que existia el propòsit de
qué una comissió reconagues
tots els campaments per expllorar Ita vcduntat dele caps de les
unitats expetlicionäries i aquestos la dele oficials, que es probabla haurien estat unänimes en
pro de la idea concebuda.
Tamba elan entrevistat amb
els marine i prerneteren fer present individualment i en dies
successius les aspiracions de
tots.
Se que hi ha hagut temperamenta exaltats qua anhelaven les
mes terneräries i potser antilegans empreses, pero ha predominat el seny i tot sha reduit a pregar-me que transmetés al Govern el cornil anh,31.
Demä reuniré al meu despatx
ala capa de Ces i crec poder respondré a V. V. de que, sempre
disciplinaba, escoltaran la veo del
deuna i acataran en silenci e amb
l'anima amargada amb p is injustos atacs soferts, la nerma de
conducta que jo els assenyali,
que seria d'abseluta prohibiei6 de
continuar aquests treballa i ordre terminant d'abstenir-se de
quant no sigui el perfecta compliment. de o que seis mani i
de les ordres uie rebin.
Pera, a a cegada, ere permeto
Indicar respactuosament a V. E.
quan conwanient seria que el Govern prohibís que òrgans de la
Premsa do alguns deis sous ministres continuessin molesta
campanya de difamació anti-espanyola i antipatriótica que comença glossant amb satisfacció
la sentencia de/ Triburial Suprem de Guerra i Marina, la
coacciona moralment parque usi
els més extremats rigurs, explotant les inforinacion.s dels capthis per tirar, satisfeta, paletades de fang a fexercit de da nadé.
Parla dels 150,00 bornes que
ha tingut Espanya en armes en
territori africä per insinuar artera i solapadament que per impericia deis gin manen i ädhuc
per manca de virilitat no s'ha
lograt l'objecte que la patria els
encomanà, acaso que surti una
veu que en defensa de tant prestigi oras, aense que es digui clarament que l'exercit arribà un so
lt ordenà i es deturä en el seu
avene quan a això se l'obligà,
[tense que es vegin mes víctimes en les tan decantados responsabilitats que uns quanta
caps i oficials, culpables certa meist, pera no tant com aquella
que els posaren en la situació
de passar per tantea vergonyes,
i sonsa que arnb prou feines es
treguin a humus episodis
Ussims com hi ha en la desteta
que conforten l'esperit i permeten seguir tenint fe en la histeria
de la raça.
Si als apassionaments en ratee, fruit potser de contingudes
animositats, de les guata fuu tal
cegada culpable l'exercit, es
veles en alguna part una replica serena, justa, carregant a cadascú la part de culpa que li correspon, aquest seria segurament
el millor aedant per calmar la
iritabilitat actual que continguda pelé sentiments del deure, honor i disciplina, es, pera, cada
dia mejor.
Jo espero que V. E. comprengui que el 'naba que ern guia al
presentar-li el mal en tole la seca nuesa i sense eufemismos, no
es altre que el que V. E. tingui
el mes exacte i precia coneixaa
ment d'ell, segur que en els alts
dota que l'adornen i el seu amor
a les instituciens armades, saa
heä reineiar-ho, constara com pet
comptar V. E. amb l'absoluta disciplina d'aquest exercit i l'adhesió peraenal del seu Comandaut
general,"
EL JUTGE MILITAR A LES
REDACCIONS
El capitä d'infanteria Ruiz Mo..
ralea, en feil2i0115 de jutge ÍOS.
trimotor deeagnat pel capita general, visitä a la tarda d'acta les
riedaocione dels diaria que pulell.
*aren el d'amoneda, atribuit als ara
tülier s.
Ñegons tres Satorinaciena
el. director cotneidtraa en este
berrea arrlbat a les seesa mane ea
sfitegi. sta relílt, Setiaa BeIrIt

PREMSA ASSOCIADA
: CORRESPONSALS :
comprovants que acreditessin la
persona que el trasmetia.
A primeres horas de la nit saludärem a En ataja Morales, que
ene visita amb idAntie obje:tle.
—Coneixien costes ahir el document deis artillers?
—Sf, senyor.
—El trasmeteren costes als
diaris do províncies?
—A cap. Haviern donat paraula
d'honor de no fer-lo públic davant una personalitat que ene ei
Ilegf In tegrament.
—Portava signatures el docua
meist?
—Si, senyor. Unes setenta, comeneant pels capitana.
—Recorden vostès el nom d'algune d'ella?
—De cap.
—z del telegrama que aattribueix al
general Losada, creuen Tostes en la tova autenticitat?
—Una gran pala dele periodistes de
Madrid el easeixien i tenien Males, quo
k an estat tramases des de Melilla.
No s'estrauyi acote del eilenet obsereat, pesque ele corresponsal., en saetean
assumptes delicate, percates de la reopounabilitat que contreiem, preferim oreotre aqueeta claeae de noticies, limitantnos a alamar no sistemätIcament, snob
qtran esteta ronvençuta de ta ceca esetencia, wat he estävern aunLa terresponderscia Militar, despeas
de declarar que el docuthnent fet púlalo
mita inspirar en els dictata del mea pur
patriotiame, declara que la majoria de
l'exerelt, que lisa conegut pela diaria, no
aprova ni la publicitat ni el aneedialeat
seguit
Ei que s'evideisela ara da tose diametral
lea Juntes, i es mera l'esperit que lee
crea 1 lee anima 1 que ea go que nosaltres
aostiaguirem ceta! vegades, que 09 el que
preveiens i declaràrem ea maltee ocasiona, i alzó ea el transcendental i cl
greta pergue ara ja es ven coas hados
els militars que es declaman' enema. de
les Juntos, que s'alaben d'hacer estat des
/ligara d'elles, lea imiten bastant en ao
que tingueren de perillóa
Perulera tete en go que representa i
significa el que paces.
Nosaltres somenim, un cop iras, el
nestre matera de aerupre: Unir el cos d'ofieials I atenta ala veritablen estats d'opiata, aneas en sigui necessari. Amb fets
isolats, Dense tenir una unitat espiritual, a base da doctrina técnica, no Ea
pemible que assolim altea cosa que ocasionar nous danys a reséreit i a la nació.

REUNIO DE CORONELS D'ABTILLER/A
Aqueat nit salan reunit els coronela de
l'Arma d'Artilleria I des pees de parlar
del hines decument han acordat visitar
el ministre che la Guerra, declaran! que
no representen el siznants el sentir unänim de l'artilliria.
ARTICLES REPRODUITS
"El Sol" reprodueix integre Funde
d'En Pellicena, a "I.a V211", cantestant a "Sancht Quiiano" i "El Dabate ' duna un ample extr2e-c de l'anide
de LA PUBLICITAT sobre- l'idioma
aastalä
ELS "REBASSAIRES"
En el rapit ha arribe la comissió de
rabassaires i agraris catalans que ve a
acure el Govern.
L'acompanya el diputar latas Com.
panys i la formen Pons, de Barcelona;
Espigas i Riera, de Martorell; Daniel de Puig i Panyella, de Sant Pm.
Ea de Llobregat; Bonastre, de atasquefa a3 Ricart, alcalde de Sant Pere de
Ribes; Martrús, de la costa catalana i
dos secretaris.
En arribar, han telegrafiar als agraris de Marcia i Galicia i a fin Juli
Senador Gómez, saludant-los.
S'estatgcn a l'Hotel Barcelona.
La

qüestió

del

Marroc

El general Navarro
visita el Rei
A tres quarts de sis ha tornat el rei
al Palau. Al cap d'una hora ha arribat
el general Navarro, acompanyat del seu
ajudant.
De seguida ha entrar a l'ascensor, pujant a les regies habitacions.
EN NAVARRO DECLARA DAVANT DEL CONSELL SUPREM
A darrera hora d'ali j e va estar al
Consell Suprem de Guerra i Marina,
el general Navarro.
Avui ha tornat al dit Tribunal, cuto,
pareixent a declarar davant el conseller
instructor N'Ataulf Ayala i el secretari Angel Ruiz de la Puente.
Acompanyava el general, el que füll
el seu cap d'Estat Major, durant la retirada, capitä Sigfrid Salz.
Despees de declarar, el general Na.
vano ha conferenciar antb el ministre
i sots-secretari de la Guerra.
EL GENERAL NAVARRO I EL
MINISTRE DE LA GUERRA
Aquest mati ha complimentat el ministre de la Guerra, senyor Akala Zamora, el general Navarro.
LES ATRIDUCIONS DE L'ALT
CON ISSARI
La "Gaceta" publica una rcial ordre
del ninisteri de la Guerra, circular,
disposant que l'Alt Comissari al Marro.", gaudeixi de les atrlucions que
samancliten en exercir la inspecció que
can' a delessat del Govern té sobre las
auturitats i matas militara a les diles
zoma dgl erateeteraiL

DE CATALUNYA
TERRASSA
Conferencies
Futbol
Diumenge pamat en el Centre de. aya
penderles del C. I de la I. va ina ..runrrse un dale de conferencies, anear la primen a eärree 4e professor seayor Delta
Dalmaa, de Barcelona. Fou un exit rumplet pel confereaciaat 1 per l'earltat organitaadora.
Pel dia Z5 del eorrent ki ha anunciada
la d'Ea Victor Gay, 'obre "La Ilei d'uta
Wats 1 amaig de aulgarimacia deis amos
precepter".
Pel 4 de mara "La importancia de la.
Química aplicada • la indagarla textil",
per En Daniel n'armara professor da
rareala Industrial i director del Labcol
ratori Quiusic de l'Acondicionament d'o,/
questa eiutat
I el dit 11 de mara "Aseaig per la ea.
premia de la carda emberradorit en lea.
Matareis de llana, calefaccia, ventilaelea
1 humitat relativa", per En afanad
Massel 1 Llorens, diputat proviza ial, dlrector de l'Escota g ladastries ?estila a
la Universitat Industrial 1 professor de
l'Esetda Industrial de Vilanova.
— El remen de Joventnt "Flore
d'Ilumilitat" ka celebrat una altea de Ice
nesaio•s Intimes que sonda! segueix Degaaltsemt. Asuelda Calma ha anat a eärree del notable prosador N'Eusehi /nern
Dalman 1 del jove poeta En Josep Maeta Catees de Maltee.
— Diumenge a la tarda va celebrarse la proceso) de pregäries per obtenir
ei benefiet do la pitón.
Al vespre va ploure, pera no ea esser
— Ea el camp del Terrassa fa C.
va efectuar-se un partit entre el Graneitere P. C., cautela actual del gen grup i
el Terrassa F. C., guanyant aqueo! per
4 gola a 1.
I;equip el formaven: Cibera Manaseuer, Torrella, Carreras, Segarra, Sima
Roig, Rediu. Canes. Brote 1 Santolar
cha.
— El chor "La Jerventat Ter-rasaseisne" tendré ha efeettiat una seccia de fut.
bol fent abir la inauguració del comp.
El sem equip l'a jugar contra el del Cena
ter de Dependenta del Conera 1 de la
Intinstria, sortint victoriosos aquests altinas, per 1 gol a O, obtenint una bonica
copa, ofrena dune quanta socis de rano.
mcuat chor.
— Pel Nogaciat de Quintes de l'Ajuntarnent se cita els magos Jcseep Garcia Estebanay i Ira C. Marta els domicilia dels qual ea desconeix, per un assumpte 'tue els interessa.
TERRAS6A
Una gran liada pomellista Ondea Roa
a Terrassa el 4 dr mara vinent, amb nro.
titt de la testa inaugural del romea
"Penas Catalana", d'aquesta ciutat a
Ir que hi assistirà En Josep Merla
Folch i Torres, el qual. junt amb la seta distingida esposa, Na Maria Camerasa, apadrivaran la bandera de Poarnentat
Pomell, la qua/ será /tendida a les onze
del mata a 'limarle& eaglesia de Sant
Peru.
A la tarda se celebrar, en el teatre
Principal una testa, en la qual el rabie
de Terrassa afirmará una cegada meo el
seo esperit patriatic.
El Tomell Catalana" prega a
tots cls Poraells fuese q ue des i tgi n ahterdr localitats per aquesta festa no °Ida
din de dirigir-se, sense perder un die,
al Direetori del mateiz, nene de Llessamt, 2, segara Terrassa, en seis facilitaran taube acta mena de detalla.
Tenis! en contrae la facilite extraordinaria amb que bona pot restallada/ase
actualusent a la industriosa ciutat, fs de
suposar que seran en nombre laxar notable ele patriotes barcelonins que aquell
dia bi Otean seto de presencia.
OLOT
Les Ordenances munIcIpals
La Caixa d'Estalels
Estan exposades per 30 dies al prIblio
les modifleacious tetes a les «declames
municipals.
— El Carnaval ha transcorregut sestee cap neta dieae «asee esmentada,
— I/a estat molt comentada l'edita.
rus! de LA. PUBLICITAT del divendreis
ettotestant al periadie local El Deber.
— Hem diu que des de fa alguna dies
es publica a la nostra chitar un sermenari ervatella-catalä que porta la marea
de la policía india-ene.
— In la Minera seanana la SUCUrSal
de la Caixa de Pensione i lattahls lugre.;
sä 47,217 pessetes; paga 30,672, I &iza
Obertes 14 llibretes renca.
— Encara que el temps sigui bo,
persistent so ya perjudica gn•utueut l'agricultura, quino a collites sussi es douea
per perdudes.

Einstein a Barcelona
Per les noves que s'han rebut
de Singapoore, un dia d'aquests
arribará a la nostra ciutat el
professor Einslein, les Leerles del
qual, com es sabut, han revolua
cionat tatalment la Ciencia Mo -u
densa fent que el nom d'agiten
pugui pesar-se, pa a her-es d'ara,
al costal, del geni renovellador de
Newton.

Einstein ve a Barcelona con a
vidat pele Cursos Monográfica
d'Alta Estudia i d'Intercanvi de la
Nancoantinitat de Catalunya i por
ita Universitat a l'abjecte de proa
fessar un curset sobre els aspeaa
tes mes roas do la "Teoria de la
Relatividad".
Despres de pretessades les sea
ves thçeas a Barcelona, el proa
feeser Ziaistein unirá, segura -.
»Wat, ' a repetir el sett cura Lit
UniXersitot de Madrid.

1

feos,

124meeres, 21 de eebrer

LA PUBLICITAT

Secció Maritima

1G ASETA LOCAL

.Moviment maritim
entrata
Vapor espanyol "Reina Victoria Ea'genia", de Buenos Aires, Montevideo,
Santa Cruz de Tenerife i Cadiz, amb
cirrega general i 268 passatgers. Amart rat mol' de Balears Oest. Consignatari. RipoL
Vapor espanyol "Rey Jaime I", de
amb càrrega general i 57 passatgers. Amarrat moll de les Drassabe& Consignatari, Companyia Transme"litera-área.
Vapor italiä "Adelina", de Buenos
'Aires i escales, amb càrrega general.
Amarrat mal de La Quarentena. Coneignatari, M. Condcmines.
Vapor espanyol "Mallorca", dc Palma, amb càrrega general i 37 pasean
acere. Amarrat tnoll de les Drassanes.
Consignatari, Companyia TranerneeliterTania.
Vapor espanyol "Tieso", de Cartagena i escales, amb càrrega general i
-40 passatgers. Amarrat moll d'Espaaya W. Consignatari, Fill de Ramon
X Ramos.
Goleta espanyola "Sant Jordi", de
,Aguilas, amb carrega general.
Vapor espanyol "Cabo de Agua", de
Santander, amb cairega general i tres
passalgers. Amarrat moll del Rebaix.
annaignatar i , abarra i Companyia.
Vapor espanyol "Cabo Nao", de Bilbao, amb carrega general. Amarrat mol'
.del Rebaix. Consignatari, Ibarra i Com[m'eral
Valxells despätzats
Llagut espanyol "Manuel 2", amb
carbó per a Tarragona.
Pailebot eepanyol "Veloz", amb blat,
' per a Palma.
Llagut espanyol "San José", amb
geu-rega general, per a Valencia.
Pailebot espanyol "Maria del Pilar",
arab càrrega general, per a Mahó.
Vaixolls sortits
Vapor espanyol "Ceferino Ballesteros", amb carrega general, cap a Gi3 6nVapor anales "Royal Devonian", en
llast, cap a Mazarrón.
Vapor espanyol "A. de Satrastegui",
en Ilesa cap a Huelva.
Vapor anglès "Subdury", en Hast,
cap a Huelva.
Vapor holandés "Amazone", amb
cirrega general i transit, cap a Tarragona.
, Vapor espanyol "Rey Jaime I", amb
carrega general, cap a Palma.
Vapor noruec "Benedicte", en Hast,

sal, a Santa Crea de Tenerife.
Vapor espanyol "Ramon", amb el
ami equipe cap a la mar.
•••

,Noves religioses
Sants daseni.—Sants Severie. Mauiliâ i fan, bisbes; Sant Sadurni i Feliz, märtirs.
Quaranta hores.—Esglesia de Sant Curas. Floree d'exposide: De dos suerte de
ami del matt a dos (marta de set.
DEL EISBAT
Alitjaaamit l'Editorial Poliglota, gocedents dato devota i destinades a la Lo.
,na Premsa, alta rebut a les «Dines de
la sub-cionassie de Premsa l'alumina de
deu camelee.
Avui senyor biabe administrara el sagrament de !a Canear:nació a la parrequia de la Purissium Con ende.
— ¡la mol en aquesta ciutat reve-

ntad Joau ltatile 1 Sabe, prevere. Va 'lea
¡xer a Vallbona l'octubre del 1877. Segui
i la cerrera ecirästica en el Seminari
;Conciliar «uy , ama capital, ardenant-se
'Se prevere &alud lea TiMpereS de la
Aandaima Tratitat ele Fans, 1904. Ilasaa
antat coadjutor de Mollet i Sant Joan
'de Gräeia i tinent de la Sarafseinia
initat de Sabadell 1 des de l'auy 191s1
rector d'Alineen. (A. C. S.).
'LLIGA ESPIRITUAL DE N. D. DE
MON'f SERRAT
Parrdquia de Sant
Per a ie eetmena eutrant la 1.Iiea
;pínula! de Nostra Dona de Montee:una
;parrequin de Sant Gervuei, ha organitzat,
com ea unys misereas, els manida eepiJamete per a senyors i lar a lampe.
Illa «lee religiosos alteran role a l 'es.
glesia Parroquial de Nostra Duna de la
:Bonanova i come:nitran el vinent
die 20, ement les lunes: Per a las eenyores, a les del deu tuatl i u lea mierre de
In tarda, l'or ala Lotees, a les vtat del
'wad I a des quanti de volt de la tarda.
Las platiquis san a càrrec del resermel
mere Antuni ¡el. de Ha/ 'llana, camine
Sem raevidete a moleste retenerle tuts
els fine i ocios Sant Gertsei i toses
les Assoelacions d'aquell districte parro-

xiärrns ESCOLAR:a Ala TEMPLE
DE LA SAGILaDA FAMILIA
Has enitat les obres del temple exiaa-

tori de la Sagrada Familia lea alucines
del CuLlegi bareeltall de Nestra Duna
la Merca. Les acote panya ven bis seve.
professores. Prianerament fou llegit it la
revista l'ide Cristiana, que publica lalbadia de Monnerrat, un urtiele de mostean Tarre, el vocal organittarlor de lee
visite.; (esculcas dona una eonferantla referent a la grandiosa coneepei6
de la catedral nava.
Lea alumnes paasaren bella estona en
el taller del senyor Gaudi, el qua' ebi explica ço que ha deteste- el temple,
CONFERENCIA
Ahir, diumenge, el vocal de la
del Temple, eenyor Marti Matlleu, done
una eunfereneat a reetatge deis n'Osos.,
da Gratia, sobre "ha Lithrela 1 el temple
da la Sagrada Familia". Ili una ti nombraras concurrencia, que ripian& el minerenciant. Ila projerturen eiretiCe0 VieteS
exterior* I interiore de lea Mate •

Crónica Judiciärj
AUDIENCIA PROVIN

de
058ERVATORI METEOPIOLOOIC DI LA
t l ItIVERSITAT DA IIIIPCELONUI
E)

Dia 20 de febrer de 1923.

Hora. d'oserramal 7, 13, 18
Baremetre a cero 1 al nivell de la
raer, 752'0; 7535; 755'2.
Termemetre ser, 8'2; 13'2; 11'3.
Termemetre humit, 9'1; 9'2; 8:9.
ilumitat (tentasimea de saturarle), 72;
55; 71
Direcció del vent, N.; SE.; SW.
Velocitat del vent en metres per senon, 1; 5; 3.
Estat del cel, nuvaleta; ~olas; eme.
Clame de nnvols, cemulus-nimbue; 01Mulus-nennue
Tan per,tur. extrc •nos a camera
aläzima, 141.
Minima, T5.
aiinhna erran de terra. 04.
Oseil lació tennomatrica, (DI Temperatura mitin, 108.
Precipitas«, untosa, des de I es 7 hores
del din anterior a lea 7 hores del dia de
la data, 00 milhinetres.
Recorregut del vent en igual tempe,
229 quilbmetres.
Observar ions pn nimia ro, boira n1
metí.

LA PUBLICITAT
PREUS DE SUBSCRIPCIO
Barcelona: Dues pessetes oada
mes. Catalunya, Espanya i Por--

tugal, 750 pessetes tres menos;
15 els sis idem; 30 un any.
Unió Postal: 25 pessetes tres
meses; 50 els sis; 90 un any.
El dissabte vineut la casa Aurigemum
nuca el Mete anual dels SMIS tan Halls
bailo en el teatre de Novetats amb ura
festa fantästica. Se eelebrarä an festival
Mi-Camine a estil dein formosos baila
"du quartier latín", de Parla un animal
ball de vestits artistics, art educare de
dones boniques, vainosos premia proclamaca) de la Reina de la Bellesa 1 apotefisica cavalcada ele earrosess artistiques, passejant triomfalment per la platea a la Reina proclamada.

CARTI.J.JANO

Vi blanc, 085 anip lit.
Cellers ARNO & MARISTANY

La Quefatura d'Obres pebliquea d'aquesta provincia ha disposat lo forma!azache del (babea necessari referent a
la concessid a favor del senyor Vletor
Cusl Salau d'un ferrocarril eeeunduri entre Sardanyola i Sant Cugat del Valles.

1 règim del notariat 1 a les bases del projeete de Ilei que regull el contraen I dret
reial del Metan.
Designa el candidats q ue eeran eroem
anta a la prezirun j unta gellere l as s enya
per al dia 20 prezim, per repre--lad
sentar l'Eoonómica en la Junta previavial d'Abnetiments de Barcelona I a la
Junta Central d'Econeanignes d'Andes
del Pala a Mediad.
Acordä, finalment, propoear a la Junta corporativa el nomenament d'En Jota,
Garriga Maese per a la presidencia ele
les Coruiesions permanents crear l es e ini•
dativo sosa que han d'entendre de la pro
pulsió de barda hi g ién i ca i eaa e a ton
preu i de la coordinade deis estudia deeinornia soeial a Catalunya.
Amb motiu de trobar-ene aleient de Barcelona el capità general d'agucen regle,
ha estat ajumada per al valer« diumenge, dia 25, la revista reglamentetria que
hacia de celebrar tibie el Sometent del
diatriete vuite.

JOIES VILANOVA Cuo,

Reus a la Fira
de Mostres
La Cambra de Comere de Reus, el mateix que Mataró, ha
determinat d'assistir
oficialment a la propera Flra Oficial de
Mostres, exposant els
productes propia de
la comarca. Segons
sembla, seguiran altres Cambies amb
manIfesfacions col .lactices, comprenent els
Industrials i productora de cada regló
l'Interessant que es
exposar Ilurs productes característica davant del Congrés de
Cambres de Comerç
espanyoles a Ultramar.

Aclaració important
Ilavent sorgit alguneapdiferencies de detall, quan ja eslava tancat el tracte amb 1"ampresa del
Saló Kursaal per a l'exclusiva de
la grandiosa pellicula, la vuitena.
ineravella del mön.
SODOMA I GOMORRA,

casa GAURIONT es y eti obligada a advertir al públic que aquesla geandiosa producciö, ENCARA
NO ESTA CONTRACTADA per a
eap sala d'espeetaebs de Barcelona, i a l'ensems, espera de l'ennpresa del Saló Kursaal la rectificació deguda per mitja de la
Premsa.

FIRA OFiCIAL
DE

MOSTRES

11-23 IM 1923
MPRül
Primer Congres Nacional de Cumbres de
Comerç Hispano -

Am ericanes

21-21 Ert 1923

triats.
La Comissió, Flaquee, Alcrudo,
peir(5.„
Es de creme que el Ministre atendeä
els justos desigs de les -arrasa da;quests soldats, que fa any i trug catan
patint les /amainan inherente al servei
d'Africa 1 disposarà Ilur rellevament
immediat.

La Ser-cid d'Esports del Centra 1Ieral
Instructiu dc Gràcia està preparant teta
gran lenta per al dia 4 de mara, arab
motin de la benedicció thl seu tamp tia sports.
Min endasant ja donarem detalle del

alaei- e -

RESTAURANT ROYAL
Saló de Te
cada dia te dansant de 5 a 2/4 de
8 i dinar a l'americana dc 9 a al,
Entre un important uncli de petits co
ruerciants, industrials, adietes, dependents i obrera, es proceden activetueut a
Forganitzacie d'una societat de teedit i
estalvi, quin objecte principal s.•re Coas
truir cases i concedir prestees !ajote aris als seus associats.
La (7onnesie orgenitzadera té el seu
domicili al carrer de Mallorca, leal
Els exereicis espirituals i tue per a metges i farmatieuties donare( el pare Castro S. J. tindrän lloc al Fastet ele Cultura de 111 al 18 de ruarç ti/out.
Avui, dimecres, a lea deu del %vete,
ciumençara a l'Ateneu Eneichmadie ei curses sobre OUCi0/13 de Botánica, aue senä
explicat pel doctor en Ciaucies Ea Galileas de leenavent i que consta:a ele guatee conferencies i dues exeursions airb
pràctiques al cetina Latesieteticia
remesa curen es pública i compleaunent
gratuita.

EL CASTIG DEL CEL

o

Xacolata Garcia-Reus
--

0,7,18 /I13.

Catarros, netrenats, entra/unta ud.
niques, es curen rapidament amb
TIS reinar nemenol MIment.
L'Acadèmia i Ikboratori de Clamare
M èdiques de Catalunya celebrare StS1,16
científica avui, dimecres, din 21, a les deu
del vespre, en la qua el doctor Nagrer
More continuadä deseurotilant la sera coutunicaciti sobre "Notes anatotoomatolegiques 1 critica del tractament ele la Psoriasis". El doctor Aleina i Melis "L'audin:mi/ene des del punt de vista tuedieopedagagic".
Inunediatainent deepres tle ea eleeet6
cientlfica se celebrara sestee privada, mr
proposar i acordar el nomenaineut de soci honorari del doctor Ramon Turna
Deleita die 22, a dos quiten de set de
la tarda, l'Agrupament Escolar de l'Atadeuda celebrara sesela eieniffica. en la
qual el senyor Joaquine Fuster deseurotllarä el tema "Nostra joventut teedica I
tiur mime!. social".

siguin creades recompenses destinades taloneen de minietree i alguno ec-governadora de Barcelona, ele guata van aterir
als naveg-ants aeris qole hagin proporPi mea (encare perqua pu gni Oseer an /Pi
cionat documente interessante 'obre fela idea de crear una delegar«, de la Quienómens meteorolagics observan durant
ta a Madrid.
Hure viatges aeris (notes, fotos, e...)
Ele oernissionate van entelar a ni,El eonstant peceras de la netemeaeió
sociad6 de la Premsa una reualó Red, reliada fa cada die mas necessaries
presentacions de diferente, oreo atzes ame
aquestes (mies que sean per al navegant de raire aló que són, pel rnari- d'obrera i emplean de la Cort, ele guasa
van coincidir tina, el desea que sieur ene
ner, lei carte3 marines, on s'indiquen
realitat l'exposat pele minemos Dr. Girona
Ire particularilats de cada regió.
i Terne de crear nna Quita de 'Salid el
En un mol: els informes que intcraes aviar possible, la finalitat de la enal
ressa recollir per a la formac:o .rarespondria a resoldre un important voquestes guies, s6n: direccions deis veras
dominants segons lee alceries a dile- latina mole sentit a Madrid, fent-as eta
tan important idea i oferint-e" des d'arents epoques; presainne atmosfèriques,
aqu est moment a formar part da la temetemperatures, estat del cel (nuvolades,
r:lenta Institucita
Ilur mena i akäria), pluges, dais,
Per lea impreseimss m'Adán pot doetcétera.
nar-se com una rama Breara la creacie
Altrament, a mis dels pilote poden
tal delegació n Madrid.
lambe ajudar a aquesta tasca els excursionistes remetent fotos de nuvolaLa Cambra Oficial de la Pr•pietat
des al Servei Meteorolkic de Cetalunya (carrer d'Urgell, 187), infficant, per Urbana avisa als propietaria que tienen
a cada una, el Roe, el dia i hora qua a Ilur disposició les llistes referents
la comprovació del Registre Fiscal cien
ha estat presa.
carrera, de Fontrodona, Albareda,
—
Pleguriguer, 'Palaudäria.s, Passatge
La Secretaria del Cormt2 OrgenitmPrunera • Passatge de la Sagrada Fador del Primer Congrés de Comerç
espanyol a Ultramar recorda als orga- milia, el termini per a la reclamada, acanismes ecouömics, productors i expor- ba el dia a7 del que som. Els que no
tadora, que el termini d'inscripció en reclamin dins d'aquest termini, s'entenel dit Congres, segons la Reial ordre drä que s'avenen amb l'augment fixat
de la Presidencia del Consell de mi- pels arquitectes de l'Hisenda.
nistres de 26 de gener darrer, quedara
tantee el primer de mate.
Les inscripcions poden dirigir-se a la
Secretaria dcl Sub-Comité local (oficiA Bilbao, que corn se sap és un dele
nes de la Casa d'Amarica) Rambla dele més important centres productors dlesEstudis, 12, principat de guatee a vuie panya, ha quedas constinat el Comité
•
de la tarda.
d'Honor de la Fira de Mostres de Barcelona en una magna reunió que va
Ha estat expedit el següent telegrama
tenir aloc al Palau de la Diputació,
al ministre de la Guerra:
"Per calmar la natural ansietat de convocada pel sets president senycr Ferrato Jnuregui.
les farnilies de soldats expedicionario
A la dita reunió assistiren represendel reemplae de igiao que aquest mes
entren al tercer an)' de servei, preguem tacions de tota la indústria i caniere
«aquella
regló, quedant acordada la
a V. E. se serveixi declarar, si, cota
esperen seran inunteliatament reyes.. constitució del Comité integrat per les

C0h0115 Ah PIISTEIA
marea George Itownev & Co.
Vidua de Josep Solernou. Dipulacia, 174 (entre Casanova i Vi-

Ilarroel).
Amb uictiti de la inatiguracie del Casal Nacionalista do Lee Corta Dicte do
constitueió del qual publicarent 111 diari
celebri, a la tarda, un partit de
futbol entre els macuto equipe Catalunya
de Lea ('orto i C. Retad, 'melad de ;eras, el club dein bat riada, per Sal. El
Pe n i t tau iuteressaut, essent preseneint
per una gnu gennp la. Aealiat el perra
lo hague una enuncia de eartlaaes, a terne de la .eobla tatreelonina.
que torea balleiles per un gran :tambre
d'amants de la uastra densa nacional. A
uit se tielebrä la festa patriedea enunciada, carlee de y :Museos elemeate ele
la revista literäria i'luntea Noves. Un teto
ele actea reguä grau entusiasme.

[II [vals P2inti311

112 la rifa

Moset

Estan constitults a
Espanya I treballant
activarnent per nostra
Fira de Mostees, vialtant-la quan es oelebri, ola Comitès situats en les següents
localitats:
Albacete, Algeclres,
A irn cela, ‚Astorga,
Alacant, Aguilas, Arévalo, Alcoy, Burlaos,
Barbastro, Dejar, Badajoz, Bilbao, Càceres,
Cädiz, COrdoba, Conos, El Ferrol, Girona,
Gijon, Granada, Huelva, Hosca, Igualada,
J aon, Jerez de la
Frontera, Lb:51de, Lina
res, Logroño, Lugo, La
Carolina, Mahó, MOlaga, Manresa, Mataró,

Collera ARNO & MARISTANY
La Unió Madico-Farinacautica de Catalunya, Societat de Socorsos Mutus, celebrará junta general reglamentaria diemenge, dia 25, a les quatre de la tarda,
al local del Col.legi de Menees, cartee
de Santa Anua, 28 ,
El Servei Meteorológic de Cataluuya

—
Ahir van tornar de Madrid N'Enric
Torne i el doctor Girona Triue, preeidaut
i director faeultatiu reecectivunent de la
Quinta de Salut L'Aliança.
El viatge va obeir a reitenit• anea ac
crear una Quinta de Salut a Madrid en
la mateara ferina de la ele Barcelona,
n'aviene imprutialutue azul, el preeitlen: del

37, Passeig de Gräcla, 37
FIns al die 24 continuen les
preus per
rebelaos
FI DE TEMPORADA

Nota: Recomanern que no
club« de visitar aquests
gatzems dueant els dies de

rebalses per poder cbtIndre
generes do qualltat, novetat
1 bon gust a praus Increibles
41Mum-

s'

'72 uns'ea

d.

FARINGOL

a les remedes t Elda. Sant
eme, ata farnsecia Arare.
p eal:melle/o

Fabrica d'Orietreria
Ari;cles per a prasents i tenia

Vendes al detall
P reus sense camnetineia

PartaIerrissa — 4

Senyoresl Al seu tocador eta
falta un pulveritzador deis eleganta de Baacarat i Bohemia;
donin-so pressa a comprar-ne un
abans no s'esgOli a les vaixelleriea do Mufa INglada, de la Ram-

bla de les Flors, 8, i Ronda de
Sant Antoni, 5.
•iminsim.,nannee

ternaciemal la següent comunicada:

"El Comité Internacional Meteoruló,
gic insisteix sobre la iniportane i e i
urgència de l'edició, per a cada país,
d'una Guia meteorológica per a la navegació aéria.
La forma d'aquestes gules seeä delgada provisionalment a la iniciativa de
cada lials•
Comite recomana que a cada pais
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AUDIELa TEROAL
tia.• »Mora Mensa So la. centra 14,
Mensa Vila.
Sala gegona.—Falset. Declinan, ltes
de Loreto, contra Josep Maria latan
Sala semita—Vea Menor niu,
Josep Magrane, contra Pere Estere,
una altres.

CRONI CA DE
CULTURA

SEGURA

ha rebut del Comitè Meteorológic

Reunida la Junta de la Somete« Econema , . Bareelonina d'Actúes del l'ala,
sota la prealdencia d'En le rameac Puag
Alfonso, aeordä, cutre altres nesumpteir
de träinit, emaerrer a lea Inforimecions
obertee pel minieterl de Grecia I Juntlein refereuts a la reforma del vigent reglament previaional per a I organitaauló

desasir

Conferencia d'En Vallia
Pujels
La tercera de les conferencia
President, Excita Sr. Ferran Jäurede caràcter universitari tee
gui, president de la Excma. Diautacieí
aquest cura ve organitzant
Provincial.
Vice-president, 'Ilustre senyor Angel sociació Catalana d'Estudiault
es encomanada al conseller
de Jausoro, president de la Cambra de
la Mancomunitat de Catalina
Corncre, Indústria i Navegació.
Vocals: Excne Sr. Frederk Eche- En Joan Valles i Pujals, i versa.
verria, senador i president de la Lliga rä sobre el terna: "La /Julia pa
Biscaina de Productors i de l'Económi- la cultura catalana".
L'acte, que seria públic,
ca d'Amics del Pala.
Mustie senyor Jaume Ligarte, pece lloc a l'Ateneu Barceloní (Caes.
sident del Circol de la Unió Mere-mina da, 6) el proper dissabte, dia 2t
Excm. scnyor Joan T. Gandidas, a les set de la tarda.
senador vitalici.
• •
Cavallers de Sant 'leed
Excm. senyor Victor Chavarri, enarDiumenge, dia 25 de febrera
ques de Triaren, diputat a Corts.
la tarda, els Cavallers de Sal
11.1ustre senyor Enric Ociaran, con- Jordi aniran a Caletea d'Estrach,
seller del Harte de Biscaia.
on, al Casal Català. En _Matad
ILlustre senyor Ferran de 7tabiria, Thio i Rodea donarä una atea
conecller del Banc de Bilbao.
renda sobre "Nacionalisme rae,
Ilaustre senyor Venanci Echevarria,
tic".
director general del Banc de. Biscaia.
A l'Instltut frena
ILlustre senyor Josep Manuel FiEl director de l'Inatituh Fra.
gueres, director general del Bare de cés ens fa saver que a compte
de demä hi haurà a llasti
¡Ilustro senyor Isaac Viciarme, dele(338, Consell de Cent) un cal
gat de la Direeció de la Eire Oicial
elemental de llengua franrea.
de Mostees de Barcelona.
Aquest curs, reservat als phi.
Secretad: 11.1ustre senyor Rarel ;•fu- cipiants da gratuit i tiadrä lis
f.oc, advocat i secretari general del
el dilluns, divendres i disabte
Circol de la Unió afercantiL
cada setnatnt, de set a vol
Demä, dijous, Ladra
una conferencia a cärrec del 54
nyor J. J. ek.. Bertrand, que dele
enroUlarä el terna: -Rodiy et
Sculpture Française".
Com de consuetud, ovil&
MAGATZEI,15
conferencia serà pública.
NOVETATS BORRAS
Universitat de &miel

4
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seglients personalitats:

Madrid, Orlola,

Palencia, Pamplona,
Palma de Mallorca,
Pontevedra, Rivadeo,
Reus, Ronda, Sabadell, Segòvia, Sevilla,
Sarrià (Lino),
Salamanca, Unta n d er, Can Sebastiä,
Tarragona, Terrassa,
l'a p reso, Toledo, Tortosa, Valladolid, Vigo,
Valla, Vich, Villagarcla de Arosa, Valéncla,
Zamora 1 aragossa.
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-GAFES-LENTES - MIGRES

GRANS ESTOCS EXECUCIO RAPIDA I
ECONORIICA DE LES FORM ES DELS SENYORS METGES OCULISTES
ES GRADUADA GRATUITAMENT LA VISTA

NI T RO N — Plaça de Catalunya, 17

Han conferenciat amb el Becar 11
dega de la Facultat de Medicina, &el
Martínez Vargas, i el nou catedrete
Medicina doctor Safortada.
— El doctor Carulla ha delegat
ce-rector doctor Metí l'Atelana rail
&asistís al banquet que /une De &el
en el iRtz CO honor a l'azzabaeaidcrlP
sPea.
— Il• pera posarsaié de l'estela a
Masboguera (Sandalias) la mestressa
Delfina Relea
ExposIcli

La Secció de Propaganda i Etcursions do l'Ateneu Obrer del
Districte segon (Mercaders,
mero 38 i 40), avui a les Id
de la vetlla, obrirä una aspa:.
ció de fotografíes de visites i
cursions per l'esmentada Seccä.
A l'ensemps inaugurarä,
cada any, el curs de vetlladri
selectes al match' dia.
El presiden t de la Secrie fart
el parlament de gräcies.
Curset sobre el Segil
d'Administrad() local
Demà, dijous, de vuit a nou
matf, En Manuel •Alcäntars
sart, llicenciat en Administra.'
ció pública, donarà a l'Esc,9
d'Administració de la Martroni,
nitat (carrer del Bisbe), 1 Cl'
zena conferencia del curs soba
"Regims d'Administració
a l'estranger", tractant de
reforma de l'Administrad (' 10':a
anglesa en el segle XIX".
Conferencia lanceen,'
Demä, dijous, a dos quarts
set de la tarda, l'on. avv.
tenzo Cappa, diputat per M.•
i delegat de la Eire de mostr"
d'aquella ciutat, donará al
ment del Treball Raciona l uni
conferencia, versant sobre el
ma següent: ` La Fira de AIM
tres de Milä i la fraternitat Ralo'
espanyula",

al. Preso 11;a

El dia 24, a les set de la
lia, al propi estatge do
(Mendez-Nüfiez, 3, pral.).41
ta del camp de Tarragona,
J. M. Prons Vila, llegirä lg;
Ilibre de poemas de publicacl"

t'emiten,' "luNnläulenti'a
•
-

pireecres, 21

de teme

1328

Notes d'Esports
Es fa avinent J, corredors,
es
i ndispensable la presentació deque
la Ilicaricia de reza.

FUTROL

L'I/OMENATGE A EN GAMFER
ceatusaeme que ha . despertat arree

LA V VOLTA A CATALUNYA
Seguaixen arnb gran entusiasme els

festa que diumenge einent tindra
are al camp del Barcelona en henar
&I seu fundador i actual president seCampee, es enorme, fent esperar
mar.
f e constituird im exit sense precedent.
El concurs de la Banda municipal i
de FOricó Gracienc donaran a racte un
jn solemnial, i extraordinariament
wpaaie, que no dubtem que el penara
entra amb vivissima satisfacció.
e'equP de selecció catalana eme Huitara contra el primer, complete del
pareelona, l'integraran, segurunent, els
segiients jugadors: Bota (Espanya). Cabed° (Sabadell), Welter (U. E. de Fiere), Roca (Avene), Sancho (Unió
eportiva de Saii), Mauricio (Badalona\ Roig (Terraea), Borne (C. d'E. de
Vanresa). Mauri (Júpiter), Barrach.na
(Martinenc) i Galofré (Atktic de Sabadell).
Arbitrara En Roma Forns, rantic
jugador.
Com es pot observar, dels Clubs de
primera Categoria de Catalunya, crups
A i B, mames dos deixen crestathi representats: rEspanyol i l'Europa.
La comissió orcauitzadora de l'acta,
Crea en el deure de fer públic qee
zquesta abstenció obeeix. exclusivament,
a la decisii d'aquests clubs de no adhesir-s e a rhornenatge al senyar Garnper,
ja que el convit a prendre-hi part ton
dirigit a tots, sense excepció.
Fer a la fundó de gala que es farà
2 Ir, nie ti teatre Eldorado, bern compta e mb valuosa cooperació de Na Mercè
Planee:a i el pnpalar tenor seayor

treballs per a la celebració d'aquesta

gran prova, ha v ent-se ja rebat valuo-

sos oferiments d'Artesa de Segre, Igualada i Vich„ cas de tornar-se a aquestes pehlacions. Tamba sabem que s'Im
oftet la delegació per a Tarragona, al
Club Gimndstic, i per a Lleida, al Club
d'Esports.
A mes a mes de la subvenció de l'Ajuntament, slan rebut eis donatius següents: de Anbei S am-orna, de Josep
Salvatella i de R. C. Bergougnan, ton
pessetes de cadasenai; de l'Agrupació
Garredors ciclistas, so pessetes. Les
impressions condonen essent exceLlents
i permeten f onatnentadament tenir esperances que la V Volta a Catalunya
sera un grandiós esdeveniment esportia per a la nostra estimada terra.

PliLOTA VASCA
AL FRONTO COMTAL
Amb assistene.ia ele norabrós públic.
s'hi feren els acostumats partits entre
socis de la S. d'E. B., danant ele següents resultats:
Larramendi-García Navarro perderen,
correa Thomas-Amat, per dos puras.
El segon partit de concurs no es va
jugar, per malaltia del senyor fontagut, adjudicant-se eis punts a la parella Cuchy-Esctedero. El de campionat
tampoc se celebrara. per hacer-se reta.
rot la parella Rigau-Paltnada.
En suhstitue:6 es fau un partit d'entrenament entre Pons García i Jaumagnanyant aquests darrers per cinc
pures d'aennettge.

Ye:,

EL BANQUET A • EN PfERA
dijens, a des quarts de nau
se rAleará a ¡'Hotel F-spanya ei battat ele ergamitzen en sea bote, diver e -s ate/en:dore del notable jugaJor
kene!-Msta: !era une car 1 ' ene ma115:7.7.i5 dr sinseatia per la setet adItCrabe acneeció en el temen que MI.
ta en cl Club.
la 'disla d'adhes l ens es saneara atan,
add ai a I-, vaisdciveepre. Poda d
rir enes fins a l'endentada hora, al
Cent7C de Localitats de la Plana de
Grale.iya i a les ofk.n.e.s del F. C. Barcelen.
TIACING CLUB DE CATALliNVA
. SceMnt els elecnents directins del
Rac'eg Club de Catalutrya el pragrapa a profit de rednencie iís.ca
del nostre roble, ha quedas car.stimida
la Secció tic Ena bol siel de Club. a
qual cernenearà a actuar malt aviat,
figurant entre els socis adherits a resmentada secer5 alguna etitheiastes do
TeSlinen:at espnrt, que es propesen dos: gran impuls a les mtninestazions
ibolistes del Racing Cleb.
El nombre de socis adscrits a la
de Futbol és ei l'actualitat més
de cien:tarea, permetert aix5 crear imardiartment tres equipe, ele mula seran eanvenientmeat sekerlanats. a lobjale de reunir el primer eme del Club.
Confirmen arr,b activitat les geetiens
encaminades a dotar el Raen; dun
Magnific terrena- d'eaporta, por:ere-se
afirmar que abans del ‚sinnt e3tiu hanran ecrneneet les obres. De tetes maceres, tos el ternos que durin els treballa s'habilitarà amb caracter provi5mal un camp dc j'e situat en un
indret cèntric d'aquesta ciutat.
S'estan portant a cap les <Tortures
gestione per a obtenir l'ingrés chi Racinc Club a la Federte:6 Catalana de
Clubs de futbol, premie ht he el pr .aiecte de debutar oficial/mea: et, el t . :mipionat dc Catalun a corre:pe-mera a la
temperada 1723-1724.

rete.*
LA REUNIO DE DEMA
Deni tindra Roe, a l'Iris Park, nna
important vedlaett internaciemal l'igmen en el prograsm els attereessora
combais amb en ein atan de qua: anta
qua , re rounds, eia gneis seran ‘le tres
m ; tints cada un, en *Me fa que atoe'
la nteeFfestació ele bona mes enteass
que s'Inei dona: a tlareelana.
En quatre rnaude de :lec misiles, Aznar sera posa< elneatn de Talall, del
i pes masca. i co ,;4 Fz„,.,1*e..-.--./ ¿a vale de

1

Re-en. del enes

1:,na.

En SS rounds de tre s ; iniet . i. ii• veterà Arrecricance 1 Van Ni:4c, de Fa rearing sueca; en vuit, Lis l'allesrin,
; davant de Ynteng Bia , ee, pes mosca
francés que al sen país és conaiderat
' eran el re:/lor despees del campié; di
den rounds, Gastan G. Asiles-son, el ri•
val de Ricard Alls, será posas datei-lt
del sets patea Luigi Rappi, batallador.
welter, que té una decisió sobre Fra
del, i en deu rounde remite Frank
Iloche sera' posat davant de l'Alax Fr' te, de Marsella. vencedor ele Makade,rd
i de Lyneel. al qual Meche tan mole
va guanyar per peras.

1

L'últim record mundial de velocitzt
Els motors "Hispano-Solees"
acaben (hl hatee un nou record
mundial de vedoeitat, en el dual
l'aviador frbnees Sah i Leeointe
ha superat l'anterior on 20 k m .
per hora, assolint una velocitat
mitja de 375'132 km., cosa que
supose franquejar la distància
de Brest a Paris en 10 /lores i
donar la volta al neón sobre el
parallel de París en 3 (Bes.

y
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Del F. C. Barcelona
•

II VETLLADA TEATRAL

^mIre3 vinent, dia 23, tireal Tealre CaLalä Romea,
de les vetllades organitLeles pel "F. C. Banelona",
posa7, n -., a l'escena les obres:

Xrle ,

,La Perastera i

Per no desee trotes

repe, sontedes amb èxit extraorda-,, a !a \alnada seleeta cele11! n r.

Fets Di versos
ACCIDENT DEL Trzrre.u.r.,
Treballant a les cetreras ele- 9mns deis
Tramvies Juan Loni Antat, de 49 mera.
•aietia d'una estala, treneunt-ae el Lee,:
eealacrre.
MORTA PER UN AUTO
Ant5nia Perla Melle, de ne anys, fou
atropellada al Parc per l'auto 72.1el, el
du a l lí ‘alts;e toma feriales tan : v eas ene
mara cap de pq es instants d'Assar a la
Casa de Soeors del l'asseig de Co'tonel).

io,eilitals sereA despatxator

le t)flemes del Club. Pin-

1.

CICLI3r1.:1
AL VELODP.OM DE SANS
Un c,aeníllc progeania ens prepara la
secc .e, e i.0 de la Unió Espnrtiea de
21 ditur..za3c a la tarda. ReSan a
elite Tren.erres, Alegre, Llopis,
Cabe ea. en h...a dues hoces individuala
Per I tris, Gfereixen la maxitna garant 'a d'laterels i enlució. Regnar,
trille t vencedor en les últimes sis hores i 1 re5SCIT29, que porta me/anees
atatre primers seguits, senablen talinrnt ser els afaverits. Perú ni
aqueS..rS cies hmes es presenta una inreta: Ltt Jame. El gran coneixedor
de la p:-.1a de Seas reapareix alevant
de l sen pArc beis preparas i rrsposat
a no dei xar-se prendre per ninga la inva f.:tu de gran corredor. Quant a
4Alegr e, Molde i Cabrera, pels seus
gran.> en trettements hem pogut anrec:ar
llar forma estupenda, el que fa que els
eareiderem en condició de peder asentir una e xectlent classificació i petate
donar alguna sorpresa.
EI c e ntra del que en l
arinc; sluwia
anunciat de que la carrera esP ifuria
al
.tut e se celebrara a la tarda, comen114 a dos quarts de quatre, en punt.

ACAFAT PER UNA MAQUINA DEL
TREN
m t,ceelt joreM Noguera, de anime anys,
ret ele Matatd, atrneessava la Unja ferrita
en neetteie, del i una mäquina
nue tela maniehres l's:oi ffe, la qual
dl fa:des g.-ets a la tuca.

. ›*
EL S TEATRE S
PATIIE CINEMA
Davant la impossibilnat de sestear
Inés dits a la pantalla la grandiosa pellicela "La dona del Faraó", que andi
el mateix exit que el dia de l'estrena
fa quince dies que ve projectant-se a;
Pathé Cinema, la sala predilecta del
púbIic distingit aue sap apreciar tot el
confort (Inc s'hi gaudeix, com apreda
el selecte dele scus programes, aval
dintecres, eeran definitiva:litera les Ultimes exhibie:ons d'aquest meravellZu
film.
Dijoue s'estrenara una meravella
la cinemategrafia: "La tomba
emncionant descripció dels misteris
quest enigmatie país, en el qual ele fa•
quías exerceixen un poder sobrehuned El

hoce de presentar:16 de detaUs amb que

está desenrotnarla aquesta intcressant
narrad..., oriental, supera . tota poddera-

ció.

L'Escota del

Anit passada es reuniren al Centre de
Reunió del Comitb
Dependents del Comere i de la IndúsAbano d'AM va manir-se el
tria els representante d'un bon nombre
erentitats barcelonines per a tractar de la Comité execulau de l'Exposició
I nternacional del Moble 1 Decoiniciativa de la classe erIlistória ele Catalunya l'esmentat Centre- ele cittlocar ració d'Interiors, prenent poseesles nobles &apunes del cosiste Jofre el tió de la presidencia el tinent
Pilón, en' una sepultura definitiva, el d'alcalde senyor Joaquim Maria de Nadal, designat a l'afeete
mate= Monestir de Ripoll.
Presidia la reunió el senyor Cardo- per l'Alcaldia a conseqüeneia ele
ner, president de la Sección de Propa- la dimissió presentada per En Joganda del Centre, que és l'encarregada sep Barbey. Amb aquest motiu,
de portar a cap la idea. El senyor Cae- varan fer-se en aquesta reunió
doner llegí unes quartilles del senyur diverses manifestacions de simJeroni Martorell, cap de la Secció de patia envers l senyor Barbey,
Catalogació i Canservació de Monuments aixf com tambd all nou president
de l'I. ti E. C., en les quals s'estudia cla- senyor Nadal, el qual va expresrament la figura d'aquest gran conne, sar el seu agraiment en eloqüents
paraules possant de rellea l'entufundador de la Nacionalitat Catalana,
cada vegada mis poéticament Regencia- siasme amb el qub es dispuse a
r:a i mcnys histórica-mera clara. Despees, collaborar a l'èxit dei cartameat
el senyor Cardoner cedí la presiden- des del etvrec que se li ha con-,
cia al diputat per Figueres, senyor No- ferit.
guer i Cornee representara de la ManA contintració el Comite recomunitat.
Colgué diferents assumptes d'inLe y es relatius a l'organització del
El senyor Noguer i Comet
com el Centre de Dependents havia 'hu- certamen, la qual es vé realitzant
rra la idea a la Mancomunitat, la qual amb remarcable intensitat, tota
ercgiria un magnific mansuleo, construit Negada que han cl a comenear
amb un bloc de p6rfid, en vist de no tre pocs dies les installaeions de
trabar cap sepulcre romó en bon estat. lea cases expositores.
El projecte del musolcu és del senyor
Es prengue entre Mires record
Puig i Cadafalch, i els treballs seran por- de posar a la venda unos abonatan: a cap per l'arquitecte senyor Link
ments que donaran dret a ',entrar
Planee
a FExposició durara els dies que
El senyor Ruiz Porta, representant de estigui °bulet al públic.
l'Associació Protectora de l'EnsenyanS'aprovà tamhd el projecte deça Catalana, dermanä que taniteé es poses¡in en una stpul ura digna les restes finitiu d'ornamentació d'espais a
l'aire
!Hure que quedaran entra
del Rei En Jaume el Conquistadar i altres reis i reines i els prínceps, que estan els dos Palaus de l'Exposició i
barrejats i menjats per les [-ates en unes que cataran preferentment dedicaixes indignes, co un reca de la Sto Tala a extensió del restaurant inde Tarragona. Cael—sliiivi—ter-ho de- terior, a Qihib!c;6 de rnohles de
prava urqud l'Est2t erwanyol co ho jardi i restes uda caràcter especial,
faci atetes. El Senyor Enric Cubas, pro- tals cota concerts, audicions artist.:ques, te.
fessor dl l . tOria dei Cata:tuna-a, del CenTenint en comple el nombre
tre de Dependmts del Comerç i de. la
Indtistria, li contes t a que distara la seva ereetut-de 104, itrt fatigues i .'surrintaosa habilacimas que exisleiparreda ene lt sCgUit crlasver-T p a rtat a cap el nenholen de Jofre el Pi- , mes) en diversos resitléneises par165 es da: pa-Fui:id/ els sepulcres 1, Is reia lieMars d'Esepleya, s'acat,Jä convoear
taneeurs de tul ogra Des
entera-ab a Tarregnna.
Lit' heriors en premis en meUseés es nerm.T.5 la Cnretissia orgati..Fc. de les guata s'exhibiran PR
nitrads7-1 ediC realrtrara 1022 cis
tu nuel ceta ferinida p e r I..eria r f.t1C>P1, i,c.i6 las quo re sultin proCabos, (estire ele Dopendises, Cona*n- : asiadies. La entsvucatória i les hari dek Elentals, Aeadion:51 le &tes : lene d el cl;1 e:neme es faran
preoumaneent.
Lletres. Aen , ei.ei3 d'ArsuMuctes, Ateneo Bareeloriea Centre Exetirialelesta
Aixf nreterx l'oren aprovades
Catal guva,
, 0.6.3 Cs,«14. Acció Catalaretaimes a que hauna. Liga Regionalion.
Cansti,aa. eSst de aubjeclar-se oil arlisles
Boguen-a Cetakei JiirtInieliS, ASeie,TACió devorador; que estigia esposar
Preste-cuera de l'Elorsaraaca C.: >e laaa, Unes ¡tropeles a la Siecetó espeMiga ta• Noettea »sea de
que' a mietest efecte figuraliantserr-t. Foda n l fleeh lizrcelmaa, Ae- 1N -a. l'Ezac.s:ció. La ennerirrneia
eociaciU de la Premien Catalana i As,a- dale dita artistes sera completaciaci6 Cetaiana d'Estudiante.
:neta granula.
1-*

Crònica
PER L'INDULT D'EN 1.1,UIS
VERDAGUER
Ha estat adreamt al ministre de /a
Guerra el segiient telegrama:
"Sindicat Professienal Barcelona i
Federada, provincial industrials flequers
a maiistre de la Guerra. aladrica—Supliquern V. E. es digni acceptar petició
Meten taverner Latís Verdaguer, per
considerar-lo innacent de responsabileat
fallament tribenai que el va condernnar. — President Sima:cae Carbonen;
Federad& Segren,"

Segona.—Dernariar a les autoritats
ene facin desistir als patrona de ceniinnar el locaut
Tereera.--Dirigir-se tot rl poble a
prnestar-ne a rRjuntarnent.
Tot segun, tots els assistents al mi.
Cree es dirigiren cro manifestació a !hatear Ice bases a l'Ajuntament, ajontants'hi gran leer del noble. No hi va haver cap incidente

Fín'tk."

"Exems. Srs. President Consell IT!;n;stres, maiistre de la Guerra, ministie
Gracia i Jus • ízia.-3,fadriel.—Greini de
Onadrns i Motnures ha acordat r.t
unanirnitat demanar VV. EE. preposin
:n.lult d'En . ',luís Verdeguee. Atendie
tal petició. M'e; que per huir:mil-te es
, ustída.—Els saluda, Bargallú, siedle,"
F.I.S OBRERS DE LA CA.
SA MERO I TRIITAT
iU obrers que is casa ;airó i Trepat té empiezas en les obres de la Cornpanyia le Trainvies, han dentanat augment de jornal, arnenaeant declarar-se
en vaga cas de no éster atesa la dita
demanda.

EL CONFLICTE DE CALELLA
Se celebró a Calella, al Centre Obrer,
un mitin per tractar del conflicte que
a aquella població els patrens i
Jaeces. Lacte va tenir un e:sed sateltós,
regnant un gran entusiasme. Hi ansiatiren represemacions dc totes les enti-

ta',1' obreros de la localitat.
S'aprovaren les següents conclusions:
Primera—Toles lee societats o'reres
de Calella refundes al eniUng per protestar del locaut, protesten energieantent
del procedir dele fabricents de génerte
de punt, culpables de la fam que pate:3a tot un pele.

matricular-5e en aquellos reas
feries que li interessin, en Lote(
lee que desitgi, deixant les que
no tinguin utilitat per ell.
cementar, perd, que hi ha grujeR,
de matèries afins que és repei
manable estudiarles plegaAftetil
per treure'n un majen profit da!!
conjunt. 'remite es pessiblt:

anor-se matriculant successives
ment de totes les assignatureee'
amb la qual cose ad9
quirirä un quadro general
coneixements agrfeoles.
e'
Les assignatures amb que o&
menea la Secció d'ensenyamenll
postal eón aquelles els texted
de les quals són ja publicatsd
Des del primer de mere s'obre
la matricula de les segilents ma-.
teries: "Fabricaeid d'olis", "L'art
de fer bon vi", "L'antetner",.
"Anälisi d'adobs", "Alimentaeid
del bestiar", "itepreducció i he-u
rènria en el bestias 'I, "La vaca
lletera", i "Les llets i llur apre4
Meció - . A mesura que vagin ea.
sent publicats nous textes, s'anA
pliarä el relumbre trassignaturod;..
El primer d'abril s'obrirà la late
cripció per a dues neves matb4
res: "L'olivera" i "Els Sin.dicatd'
Agrleoles 1 el seu gufatge", be.1.
guint després a continuacit5
textes correspenentS a "Fabrica-,

Boceló d'ensenyament postal agrícola

Responent a les demandes rebudes repetidament de gran
nombre d'agricultora catalans,
l'Escota Superior d'Agricultura
ha organitzat una Seocid d'ensenyament postal, començant per
Pedició de Textes de materies
d'interes per a la nostra agricultura, escrits expressament
per les persones mds enteses
en les respeetives materias a
la riostra terna i iLlustrats amb
non:huesos gravats. Essent
aquesta la tasca orientada a la
mejor difüsió de la Cultura agrfcola, els textos publicats es vendran separadament a les principals Ilibreries, la qual cosa fa
prevenre la seva ràpida generalització entre els nostres agrieulters.
Però és evident que el que vol
saber mes a fono una materia,
no en te prou amb la senzilla lectura del llibre, en desitja els eomentaris, les explicacions complerne.ntäries que li aclareixin
els pitase obscura i dubtosos,
el saber si lea entes prou lai les
rraestions cabdals i les correoMona dels errors de concepte que
bagi pogut sufrir. Per als intereesals en profunditzar una materia establert la Secció
d'ensenyament postal, la qual,
amb la revisió i correcció de
qüestionaris, evactiacii de consultes, plantejament do problemes, etc., esturä en constant
contacte amb l'alumne, i guiarä,
eontrolaiä i corregriä els coneixernents que vagi adquirint.
L'Escota Superior d'Agricultura no te pas intent, amb aquesta
secció, de crear una nova carrera
ni donar thols; vol nomee de-

P E

L.

I._

"T"

E

Cid

de conserves

vegetal?','

"Anàlisi de vins", ntiterenest,
agricoles", "Fertilització de tare
renys", publicant-se seguida-e
ment i Censo interrupeid altree
volums de gran interès que
oportunament s'anunciaran.
El preu de la matricula, come
prenent l'envio del text 1 aitrea
impresos necessaris per a l'en-,
senyarrient, és de 20 pessetes
per les assiguatures: "Patulea-,
cid d'olis", "L'art de fer boa vi",
"Malalties del liesbiar" i "La va-u
ca Hetera"; de 15 pesantes per
les assignatures "L'amenice',
"Alimentazie del beiettee", "Rae
producció i herencia en el bes.
Liar" 1 'Les Reta i Ilur Atleta -,
cid"; i de 10 pessetes per te de

"Anidisi d'atiebs".
Els que vulguin inscriure's o
demanar més detatis, poden t'ere
ho a la Secretaria de I'llseela Sne
perior d'Agricultura (Urgen, 197,
Barcelona).
-••••.••••nii

;: äziiga da

Putswee hesics

Rateeles de Valinelat arti cles de construccil5

Catintir ens
le , spatx: Tallers, 72
Telefon A. 6•90
Fabrica: Caerse laenavent (prei
xlm a la Traves sera de Siene)

BARCELONA

R 1 A

ERIA

E

• • •

"Excm. Sr. ministre d'Instritecia Píe.
bm.—Madrid.—Crceni de nuadros i
MnIlures per unanimitat prega a V.
influeixi percutí com mes aviat
s:a donat itr...ult a favcr d'En Lleis
Verdaguer, recenegut innocent 'o'r tetes
les elasree sedals. Atendre tal peticia
Barcelona unen és mes que hl:manitaria : justissima.—F.1 saluda, Barealld,

nar un'« possibilitat d'apTendrá
agriculters desitjases de sa.
ben i que no peden traslladar-se
a la ciutat. Pee aislo l'alumno poli
als

l'any 1920-21 .

El Creced de Quadros i Motllures ha
rames els erg-tiente telegrames, interessant-se per nulult d'En Unís. Verlaguer
lau Re•al—Madrid.—Grerni de Quaaros i Motllures fa el prcc a V. E. prooue interceden i (lavara S. M. el kei
eia concedit a En Lluis Verdaguer
dult de la pena que esta con/plan, retonenut per totes les classes seesais
com a invocrra. — EI saluda, Bargarae

Treball

L'EsCOla del Treball ha organitzat dins el seu ensenyament
d'Anàlisi i Fahrioacid òo Teixits
de la seva PeCeid d'Indústries
Textils a càrrec del professor senyor Pau Rodea, una sèrie de sis
conferencies sobre fabricació
panes. Aquestes conferencies
tindan Itioc els dissabtes, de set a
nou de la valla, al local de l'Escola (Urgell, 187), corneneant
dia 24 del corrent. °nada oberta
la inscripeió gratuita per a les
persones que es considerin amb
la preparaci6 neeestäria, a la
Secretaria de l'Escota, de set a
vuit del vespre.
C=Issló Provinoial
La Comissió provincial ha despatxat els seüents assurnples de
la secció de Con-entes municipals:
Dictamen proposant l'aprovació i finiquit dels cumples municipals de sant Climent de Llobregal, corresponents a l'any 191819; Id. de Id., fd. 1919-20; Matadepera, Odena, Rubí, Sant Aciscle de Vallalta, Sant Hipòlit, de
Voltregà, Santa Coloma de Cervelló i Torciera, corresponents a

/11•n•••••n

"F-NCITI. Sr. Majordem major del Pa-

MINO

Palau de la Generalitat

Per a la collocació de Exposkió Internaciofinitiva de les despu- nal del Moble i DeileS de Jofre el Pilós
coració d'Interiors

RArett3La GATZLUNYA, 15

CORTS CATALANES, 824

TuzrzeseursisummLavielinguzszwesizmineer,4232siruggimumalsaisionmasisit

Ade te
11

q

iris rehaixes

x., oraela

En i?s iCS clüccius 1 arioì

aup

50
Eii is kJ3 miezci g ns de skungs
25 lo
En tah clas
o u-mutis
29 lo
En tAs (313 Aics 1 jaqadcs
26
E: is eis aflres articir cerres 1 ti q grifi reciam 15 oto
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i

r.s curteinn i tenyeiv.ri testa mena de pel:s
Especinlitat en renards de totes classes
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rlefieleislaffe
WIE Es LO euE KNEGITAN
tus FATIGADOS
aquellos que tienen ddb:les los PUI NI CE S y los BROPINIC3?
Un ANTISÉPTICO Y U12 RECONSTITUYENTE
Los DEBILITADOS,

Para vasos; tales, nada como la
SI

a

al

.sr

que, en terrena apropiada, reúne el anticSptioo y el reconstituyente inäti
poderase g , la Ceeosota y el Clothitirekeiato de Cal.
Comeeituye el rsteodlo cebe-rano contra los CATi. n nozoas
anorieums crónicas, la QOIPE, el FLAQUITI.-.elet y la
ESCROPULA. Aumenta el apetito y las itterrus, azota
las secreciones y previsao la
C.,,,
u,

44.4 &

TV aE FIC U LO S I 0
en t-

sur'

e-re.

Gr

e

ay

9111ffir

PUBLIC1TA11

LA

ESPECTAC L ES
Ecrran
Nte g lres, Blay I Contl
dimencs, :I de febrer de 1013
Toll al Victeria•
Veritables .brits d'interpretació
A dos quarts de cinc: 1:14 reine Mora,
per Josefina Chane, Huertas, Conti, Tortlantira, l'erran Valle», AcuavIVa. 110.10.
Alcalä, etc. 2. lan Juan de Luz, per Marta
Chafer, Huertas Tornamlra,
(E.), Francesc Vidal, A/masiva, Pradair
etc. 3. El cedan JoaquIn. Exit ute Salut
RodrIguez, Ferran Valle», etc.
Si?, a tres Cuarto de den. f. El seflor
sn
Joaquin, etit Se Salut tiodrIgnez, I
Vallejo, etc. 2. Ealt creixent veiltat,
EL NUMERO 10
Du e s llores de broma continua. Eall
broma de Penan Valle/o. Ariere anib cl

aire Cela Romea
Telefon, 3,500 A.
Avui, dimecres, tarda, a les
cinc:

SANTS I DIABLES
Nit, a les deu:
Gran Zxit!
LA FORASTERA

i

1

PASTILLAS VALDA

Frutó Principal' Palace

Malaner, 96: Teléf. 2911

ANTISÉPTICAS
Conservad sanos vuestros
CON

LLevaNDO El. NOMBRE

i. dos quarts de den.
Primer concert pel genial pianista Emil Sauer. Obres de Bach,
.$tradal, Beethoven, Schumann,
ehopin, Sauer, Smetana, Wagner Listz.—Diumen , e, tarda, a
les cine. Según concert Sauer
Muja a la tarda). Es despaIxa
a comptaduria.

•1111111,131111BUSEllittESOCOIN
;
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1-1VOLIE

FZuside

1\1<,4,01 5002
t1,a1, ,51 00005
Aaucar•Gw••

0

e

Tealre C•4114C
rd
Gran eempanyia drama:lea caste-

El d'una dona, 7
El tiitre, per

LA EE.GORIA f511' DE P.ItY31:3

Hart;

Ralla

Dissabte, 2 de febrer, nit
FEST MAL Mi-canErm

veaUts

Concurs .lo bellesa. Maceta de la
Regina de la Bellesa. Artistica
eavalcada. Lof.slitata, Fernando,
53, Casa Aurigernma, i a la taquilla del teatre.

TOREANZNI'..5 fflaDZI2 EIRCEntifl

Joeelyn,

L'alegre

MUSIC-H

IN

G'ompanyla de comedia

EDEN CONCERT
10. Director arlistic, Francesc Pernr.ort. Tetaron, 3332 A. — Tarda, a Un
o/lar% do quatre; nit, a les deu. Presentarió de les mes beIlIssImes arUste• 1 mlllora nilmeros de variezats. Cada dia,

e

E 1\ E S

",..14erillt-satEMMOGirstaCidersirilk
ti
111
Saló Catalenya •
es
te Notable elntet Jorela I tercas Torw rents. Avul, dimeeres, grandiosa estrenn, la millor perlicula del Pro- •

QUELL - TUDELA - ASQiJERINO - CORTES

(Teltifon 4134 A)

de todo el menda
dicen gas la

ecia•

CAUNE LÍQUIDA

desinuntable Enrabie, aliastat de nou amb patent I la-

del Dr. 11 1 1e1 SiFICii de thetinäti

preu su.
maineot recua'. Ronda Sant
Pece, !lun. 43, Cespatx,
12 a t 1 de 5 a 7.

'bueno, verte a

Os Insubllitelble para nutrir a las
dediles y para combatir al pool.
aga,aia, idecercelesis y ya.
ra convalecencias _

Tisis-Tos

L

A s alto,

2

LOS MÉDICOS

g Ak i,las-kalto.liti

rrienttdar, &andel' gallard I
ca>avora. — dijous,
4 eetrenes de L'epopo!,a d'una
e, dora, PI 10; lvonne, L'ovan
Id en apariencia, Fatty entre
bastidors, i altres.
urzmißcelszysigLiaZ6altetilim.

Aurigemma Cariad6

Gran ball de

i 8 episodio;
William S.

tI

TEA'i RE NOVE fATS

Gran companyia d'opereta

la
:1

artanOameat

ritaxt

a Avui, dirneeres, L'epopaia

grandiós exit

ISIN4EMIAIfflaellttIZZONSINN2119'

.111.110.12i1.37.4211•11.11~....12r161MitrYtt

PUBLICITAT

Cui . a rápida

h-11111YE.4

Cada nit

/lana Rojas-caparn. Aval, tliMoores.
lb ni:, a dos quarts de den. extraordlnaria l'unció. Programa de sorollós
t'ad: f. El retebrat drama en cine
alles El sol de la humanidad. 2.
L'elateet drama rn tres OMPO Ortmenee del fanatismo o la Inquisil. alón por dentro. — Peina. dijous, ?;
fle rclassal „alle,'.': La Tosca 1 La torg nada d'En Novio. NIE Maracrita de
Barnoña 1 La tararea d'En Nandu.
— itissalste Luis Candelas o El Nd
gi bandido de Madrid. — Ola 28, be- id
nefici de Aliquel Rolas.

tt

LA

fil/3 ':rnat 25 al It 21 or m leen it a 23

Gizui l't tre E.tpnayol

Sil

Avui, dimecres, nit,

Venia o

Tectre Non

BeliD41PG

VOS, NACIONALISTA
sou suez v niT A

Jr.

clos minar coure, argent, /aboco, le hm., bona canalera
estacM Robledo Chaveta, *arendat Periarroga, es disposaya explotar-he (Plan va
dismInuir n e gocis. N. Perp andea. Llista nimias, Alaar.d, acuse corndOrs.

VAL DA

Espadad es Iris - Palmer

eapeolai per a Hotela, Xalets I Glinlques

ßereel

CaGtIllo i Garagarza.

F.mpresa S-errana

GRAN TEATRE DEL EiC;-.11

I

VALDA

que comprareis
solamente
en CAJAS a 1 .75 pesetas

Avui. dirneeres, tarda, a les
cine. i nil, a les deu. Estrena de
Scheberazade, La Chariotte i
Kreckov. Exil gramlide deis Germans Ferronis.

BARCELONA

Avui, dimecres, tarda, a un
quart de cinc. Dos grandiosos
partits de pilota a cistella. Nit, a
un quart d'onze. Extraordinaris
partits de pilota. Primer, a 'pala.
Quintana 1 i Jaurogul contra Araquistain i Arrarto. Según, a cistalla. Jaime i Elgolbar contra

Bronquios

LAS VERDADERAS PASTILLAS

wat.

1T' Ti T•7 11T

ESPkRANCA iRIS

J. Roca, S. en C.

Aumentad la resistencia de vuestros Pulmones
'att

revista Vaya calor!

Els dies 20, 27 i 28 d'aquest mes, tres úniques
funoions per Gen0.2r.
despaixa a comptaduria.

Nacionals I Estrangers
al per ril ajor
Despatx 1 magatzem e

"TM del paquete". — Notes: fleme, di-

Demh, dijous, tarda
Espectacle per a ininnts
Les aventures d'En Massagran. Nit: Tertúlia Catelanbta: La forastera i Par no
esser tretze.

Mintali 1 (31(!

TE,VIII'd a casa SON.
TEMPS. Restaurant macla/
Yen, ()airea 1 Marisco. Quintana, Y.
DE

--ESPORTS--

en

-

gg

Preserväos — Defendeos
con cl uso habitual de las

ez>

etl'ast,

India tatin

RESTAURANTS
SURTIDA

NO OS DEJEIS SORPRENDER POR ELLA

lons, vermut especial. Per primera veFada
funchi de tarda.
EL NUMERO 10
A rturt ami/ En l'anejo. — Molt aviat,

PER NO ESSER TRETZE

1

acecha
La GRIPPE estä en el aire
os

Pire:TIC%
Verle» I Francesc Vidal

emb•nnn...e.w "4,

i

LA GRIPPE

Teatre Victörin,

—TEATRES---

•••
Se les Set a un quart da dem, Aperitlf
Dancing a Felegald "Foyer", I (FI a
de la ¡m'Untada Gran Tsbtrin Amsrica. Talgane Tyndall.

Curan) radical de la toa
1 otee pel l/ençament, curantent de la tist, bronquitis.
asma, debilitat pe] sistema
artficent. Visita económica;
de 3 a 4 I 00 7 a 8. Feztes, de 10 a II. Pelai, 7, pilmar. Consulta especial, de
los quarts d'una a dos quarts
de dora , restes, de 12 a 1.

noventa: en todos las Farmacias y Centros
de Especifica.

GR ANS MAGATZEMS

FI grama AJI/fin: L'usurpador, la lela ti
Ei

ìl compaficro cl ladrón
Nit, estrena de la comedia
en tres actos i en prosa, de
la

Esperança Iris

10

aquesta emocionan t oel.lieuin. Tomas« tot un homo, gran brema ri
,ont nnuv. Aoja!, el micas mes so e oIli/s a tols els palios: La paredia
In d'Ele tres mosqueters, 11cr 1las

el

don Manuel Linares Rivas,

.71n•n•n•nn••nnnn

za

3

Corupanyia
andcvli al Ion
ealtectaties de
0A5TPER1E I BZR0F.3
2
Pruner a art;,':,
AOSLIMPC!• CASALS
Avul, dimecres, 21 febrero Tarda. ‘11
a les cine, invertit vermut /501Mlar.
Entrada 1 butaca. una pessetn.
Inarrera do Apuna... Currutaco. — a
Nit, a les 10. La tte 5011 1 rit de nii- d
v i s. — Diana, Monas, tsrila, dan, ea
ra de El meu nano. !Cit. I toles leo fi
tila, el aran (Lit, La /nona alt de •
navis.
I

TO21 al Saló Calaba/Va P er ä
admirar el millor programa de Darcelona. Preus tour/uta.

(Aquesta (lira s'estrena el
ti mateix dia al teatre Lara,
de Madrid.)
la

IX al tIrwarlattaug ariv rs-3

3

Avui, dimecres, trrs scssions,
!Tarda, a dos quarts de quatre i
.a les sis. Nit, a dos quarts de
Aeu. L'Axil del dia, projecció de
'Iá grandiusa jsei.lírula 1[Wierica,
CESAR ISSNOIA
En el transcurs d'aquest gran
;film s'emporta l'espectador la
•.ins completa realitat de la vida
wels Borgias.

4-z:u [ere Esfr.7.nyel

Illae.-atsren-r-: =alai lid tralredE Creral
2
PI
EllbeRADO
sei
le

Collseu de varletate

14

e

3
Ri

i a les deu de la nit

1

Projecció de notables pellf- C.
entes. La famosa Treupo El
Méndez. El celehrat artista

BALDER

SI

lf2

La eminent bailarina

3

e

ha

9
lti

PI

L'AROCl2TINA
artiva. Mol del P l. 1

genial

glille,

LAURA SANTELMO
XN Itissable:
lienefiei BALDER i
ti

* (181 Teatro, 214

Telgons, 5125 i 4736
tbeeMSAMMIlfflnnnn

NIT, A LES DEU

A

e

Trae.

de la rtístio espectacle de gra n presentar ió

CRIE0CRI
ZiGim AG
Integral pels quadros quo obtingueren ma Axil a les
dilos esmentades revistes, figurant - tii els titulats
SIMPLICISSIMUS ESPAGMDLADE - IDILIO DE MUÑECOS
LA PiEVUE QUE APRIVZ - SILUETAS, LUCES Y DOLORES
A LA LUZ BE LA LATAPARA - LAS CAMPANAS DE PASINJA
Direeció esennii . a i eoreograf lea de .1. \V, Jaricson

•

Aviti, La sonyorcta sense por,
La n'Ana musical, Pols oposets,
Sil sentit de l'honor, Indiscrocitmas
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Tallers i despatx ünic: Escudellers Blancs, S (Darrera Plaça Reial)
Telefon 3328 - Barcelona

Especialitat en la construzció de la

COTILLA Ortopédica Moderna
per corregir i guarir les escoliosis o desviacions de la
columna vertebral en tots
els seus graus
Model especial de la casa
Braguer articulat regulador,
model especial de la casa; per

a la retenció absoluta de

Esquino o punta Genus yalgum, interior o exterior
Aparells especials per a paFaixas ventrals de totes clasrälisi infantil—COXALGIES
ses, per recluir el volum del Carnes, mans braços artiventre
.
ficials
Faixa cotilla, de. • •.
Embenats de goma
Aparells ortopèdics i expresper als recent nascuts
sos per a cada malaltia. Per- Elàstics ontoplictics per evifeccionats i Ileugers per gua- tar el carregament d'espatrir o corregir els peus, Varas
lles
l'hèrnia

Ms de 50 anys de peca son la millor garantia

