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LLETRES
"MEDEIA"
La trägica dissort de l'esposa abandonada que sacrifica els seus filio a la
veujanea, és el tetna de la darrera obra
d'En Pujols. Aquella figura femenina
que Euripides va fer flamejar arnh cl
foc de la passió amorosa és el mutilo
vell que recull l'estil i la imatgeria d'En
Pujols. El nostre poeta, que totjust acaba de publicar la seva vivíssima rscreani; del Llibre de lob, escena ara la
tragedia de Medeia.
Algú ha dit, i és veritat, el difícil que
tira de recopilar una autologia de la
nostra literatura draiMtlica. Agafen lee
obres cabdals de l'escena catalana i venreu que pocs fragments resisteixen l'exämen seré que els atorgui qualitat de
pura creació artística. En la Medeta
d'En Pujols cal reconèixer que aquest
examen no fóra desfavorable. Aixi que
us endiosen en la lectura de la tragedia dtx,. cobriu, a treves de l'habitual enfarfegament pujolia, el fil d'or de la
imatge. A mis a mes, la prosa que diuen
els protagonistes te una noble ampatositat declamatória.„ gaitebe sempre una
mica continguda, com cal. La imatgeria
raja, salta, lluu, cominuament. Aixó no
ens ve de nou. Peró arriben a l'escena IV de l'acte primer, i d'un top d'ull
se us acut que és una escena perfecta,
'ben tallada. Les paraules de Medeia i de
la Dida brod,n una lletania dels fills.
Quan la veo e'apaga a la boca de Medeis, la Dida reprèn, cum un ressó, l'e-

Un t'Id literat i coratjós patriota, En Joan Santamaria, ha
fet s;n :j i' el seu cierra de pietat pels monuments histórica de Catas'ensonen davant els noetres ulls, per culpa de la deimoya,
ej .' l'Estat espanyol i per culpa de la inconsciència catalina 1V 0121 reebllir aquest noble crit, i ajuntar-hi la nostra veu
&mane° 1 a tots els catalans la pietat, amorosa per aquestes
ies construccions, que són un tros de la nostra nació i un as socea de In nestra glória.
ele; grans monuments fa al.lusió En Santamaría: el cenobi ole lobtet i la Seu antiga de Lleyda. Poblet es desfà, a dos> deis edebs i eis pegata amb qué es vol simular ai,su.,
por la conservació d'aquelles ruines. Cada dia hi ha més perill
d'enfon e ame n ts que facin ràpida i irreparable la desaparició del
eonestir torturat. Ultra aquest-perill, existeix el fet de l'abandó
en qu:: les ruines es troben. Les sales, els claustros, les dependen des j els voltants, com ha explicat no fa gaire un col.laborador
del nestre diari, es converteixen en clipósit d'escombraries i en
iletjos herbeis, i els bocins de lee pedres medievals fan de caus
als cOflilS i als Iluerts.
La Seu vella de Lleyda ha estat objecte, per part de l'Estat,
cuna altra espècie de profanació. Se la fa servir de caserna, i
sota les venerables voltes ressonen, com el poeta ha recordat amb
mots roents, trompeta i timbal. Sort encara que algún militar
piadós ha tingut miraments per aquelles parets, per aquelles
partes, per aquells carreus que el Poder públic d'Espanya no ha
salad honorar ni estimar.
Cal dur a tots els catalans l sentiment de pietat pels nostres
monuments en agonía o en enviliment. Mentre l'Estat espanyol
legi.
posseeixi la jurisdicció sobre aquests monuments, no podem tenir
Aquesta Mcdela d'En Pujol, d'un
fe ni eeperanea en la salvació dels records monumentals del passat
to liric molt erices, ombrejada, a ende Catalunya. Sembla que aquests monuments siguin objecte de
tones, d'un misteriós simbolisme quasi
la mateixa tirria manifestada contra la llengua, contra el dret,
maeterlinka, ha estat un nou expericontra el caràcter, contra la llibertat dels catalans. Les comis- ment. Un nou experiment de resultats
de
vetllar
per
la
molt satisfactoris. Sobre tot, qttan l'ausions burocràtiques oficialment encarregades
conservació dels monuments artístics i histórico, no volen, o no tor del Conerpte general de la cien..
nabo, o no poden complir degudament llur comes. Sovint els da catalana atura i poleix el doll paorós
acorde que prenen serveixen només per precipitar l'obra impia de les seves paradoxes i no duu les semblances a les últimes conseqüències, é3
temps i de la ignorància.
quan el diàleg de Medeia esdevé correha
de
reclamar
imperativament
el
dret
de
salvar
Catalunya
gat d'imatgeria, peró no passant de farles restes glorioses de la seva história. Sabem que la Mancomunicimento.
it de Catalunya preparà temps • enrera un pla vast on ocupava
Les imatges d'En Pujols ski de les
preferent el monestir de Poblet, que hauríem vist restaurat coses més Iluminoses i mis vives. En
lament. Peró avui els catalans ens trobem que se'ns priva de reproduiríem una colla que proclamen
¡val alió que l'Estat deixa perdre. No existeix altre recurs de la fecunda fantasia del poeta. Pecó caldria subratllar tants passatges de Meiraci5 per als monuments amenaçats sinó l'encarregar Ilur cus- deja! Tot el llibre resplendeix d'imati llur conservació a alguna corporació catalana, qué hauria geria, corn un cel constel.lat.
ker, naturalment, la Mancomunitat.
Ship-boy
No demanaríem tes a l'Estat espanyol. Amb els recursos
— D'aquí a pocs dies apareixerà una
Propis podriem refer els monuments en ruines. Molts dels nostres
edició del ¡libre Vint cançons,
minuments histórics, en ésser restaurats, podrien ésser objecte segona
de
Tomas Carees.
tr utilitzacions adequades i respectuoses amb llur caràcter. Ni
tquesta llibertat tenim: ni la llibertat de dedicar els diners cata— El primer número de Paraules, en
lans i l'emor de Catalunya a les pedres velles que són elements la seva nonaz época, conté un sumari foro interessant. Unes secciono de crítica
Oe la costra história i senyals de la nostra ànima.
d'art i de literatura, junt amb alpistes
Quan una nació cau, els seus monumerts també caven. Ara col.laboracions selectes, taostren la bella
Pe ele patriotes alcem novament la nostra nació, harem d'alçar valor d'aquesta jove revista literaria.
les pobres pedres caigudes. Els catalans havem de sentir la pietat dels nostres monuments histórics. En l'esforç per salvar la
— A la revista I libri del giorno, Cesare Giardini fractura periadicarnent de
nostra nació, salvarem també aquestes ruines sagrades.
....ffierararrisenwiena ¡libres catalans. Per ara ha estat creaeemenui.
da -una secció expressa.

Full de dietari

VARIA

RELACIONS DE LA BOTAEL CLUB I ELS CLUBAUCA AMB LA TIPOGRAFIA
MEN
La Universitat de Barcelona ha estat
Cent.mplava amb plaer les reformes
istroduides en un vell Club barceloni.
teatre de motte a escanes extraordinaries. Els seus patis i les seves aules
Les trobava discretes, plenes de seny i
te dignrat. Se'm va acudir: —Ara non'han vistes de seques i de verdes. L'anecdotari pintoresc hi té molta mes imDar caldrà que els socis es reformin.
portancia que la tradició científica. Pero
corn mis hi penso, mes just trobo
blu est acudit. Caldrà que els socis re- qui podia esperar que el laboratori de

Mineralogia i Botánica que dirigeix el
doctor Vilä i Nadal es transformes en
Posär-se a to amb el decorat i amb el
tochlatge. Les negligències i incorrec- un obrador tipogràfic?
Reconeguem que no era legic esperar
citas que abano passaven impercebudes,
O el nou ambient destacaran amb una
una transformació semblant. Pecó el cert
l otea! Retirar les escupidores liza una es que fa un parell de dies el pati de la
Facultat de Dret es vele invadit per
mesura elegant; les escupidores sin banunes maquinafees enormes, que hi lores
'H ad es de tots els estatges q ue s'esti hissades mitjançant un joc , de corrioles
• On e , cupir, aleshores? Enlloc. La
Per sona com cal, o lié domina aquesta
i palenques.
stcessitat, com en domina moltes d'altres,
Fets els esbrinaments oportuns, resol •
ti que lc maquinasses que ocipaven e,
' té ten va a un lloc reservat i ..mapati de Dret sin inaquinasses d'imprernrat Per alliberar-s'en.
Iço Poden prescindir de l'odiosa haci- ta, destinades al laboratori de Minerana de porcelana? Lloat sia Liéis! 'Pecó logia i Botanica. En portaran mes encara. Trates pertanyen al catedràtic de l'asalln Ys uses-la exclusivament Per als
signatura.
Atetes que el seu nom indica. Es inHi ha una curiositat molt desvetllada
•
fareir-la de papers, de calases de
(tr illes buides, de café sobrer, etc.
al voltant d'aquesta feta. Es -que el doctor Vilà i Nadal, ex-director del " Jazz1 el que diem de les escupidores, cale,ei a tornarlo a dir d'altres entres re- han-Universitary", estä a punt de deslari anats amb la vida animal. Esgarrila cobrir una relació trancendental entre
Per ventu71 1Prwar la falta de propietat amb la Botänica i la Tipograiia?
ene avuen persones fetes i dretes, aixi ra el distingit botànic musical ens pree s t roben entre les quatre parets del para la sorpresa d'un nou procediment
co ass
d'impressió sobre tulles fresques dc paenyalat amb les misterioses
W. C.! Quanta desconsideraeió per pyrus, obtingudes mitjançant un cultiu
que hi vindran després! ()llanta poe- imaginat per ?
Ja sabcm que tots els catedràtics soitati brutalitat! Quanta indecencia!
len trobar, en un ea/tito l especial del
L Z-1 fi, no cm veig amb cor de trac- llur 'libre de test, que l'assignatura que
r a ci n ,,am,nt aquest tema erissat
expliquen té relacions nombroses i insosnrils Deixcm-lo.
pide:. Tanmateix entre la Impremta i la
En canvi, no verg inconvenient a re- Ilistória Natural no poden' endevinat
tarda, que eis eixuga-mans
quin vincle existeix.„
no han de
SIC
Demanem a la Facultat de Ciencies
Per treure Ilustre a le! sabates
nn estä be que el soci s'emporti dins que vulgui llevar-nos aviat aquest dupUllaPa lteritia rl sabó en pols dels lavabos; te que ens neguiteja. No eis amaguin
rrae la
res. Si. el senyor Vill i Nadal ha descendra del cigar no ha desearal'2"ss sobre els pupitres destinats a es- cobert alguna cosa, volem a.sabentar:lre: que només es podeu ter senyals nos de seguida. Si solament vol exercir,
rs ;libres p
• dins el clos universitari, la noble
ropis, etc., etc.
rant -de-ba la reforma del Club cosa- tria tipogratica, el.lustrada per Elzevir
la r eforma dels clubmen I
i Ald Manuci, tambe ho volem ..saber.
Polser tintaron a fer-li una comanda.

lamia una mica els seus costums per a

Carlea SoldevIla

— La "Editorial Catalana" acaba de
publicar El meo amic Pellini i altres contes, de Prudenci Bertrana. El cerní errat, de Josep Lleonart, esta a paint de
sortir.

L'ENIGMÁ

M U GUERRA

---Qnuoe? crei eu? lli haurä guer,
ta0
Aquesta pregunta se la fan actualment tois els poloneses. En
Is salmo. , durant els tes; en els
aills de maecares, en els cercles

—

ha el propósit d'editar aplegats

França Suissa
Després del tratat de Versaa e
lies, el Govern francés va sostenir la tesi que quedara derogat
l'establiment de zones franques
a la frontera juissa, les quals

Que signifiquen aquests tediscussiú sobre
Is projeetes de deuda; en els • moto i aquestes amenaces dels
ates, a les bibiliotequ.ns i en els
bo llsevistes? Es el desig de la
retas, els uits als ,ultres es fan
pau o be el desig do la guerra?
eui a-etal :meten lo la mateixa preLa Ideialtat envers Alemanya o
bé l'esperança de la revolució
a—
o Qatiaé? crele.u? Hi haura guise- mundial?
Em sembla que el to mejor
Però seria equivocat de supo- que usen actualment els politice
i els periodistes bolxevistes está,
n que apesta frase es p
únela aquí amb acoent, d'ih- destinat a Alemanya. Si criden
uietud. Aquests darrers -anTg- tant es perque sets senti ea Beri ha hagut massa 'moments en lin. Bis boixevistes han Tontret
Is quals la guerra semblava in- meras deutes econämics i espivitable i que els pessimistes 1 rituals amb els alemanys. A Inés
a mis, l'abril paasat signaren
a eSpeculladors d'e vwlutes aprolaven per ter circular rumoro amb ells a Itapalllo un tractat del
iiarmants sobre la imminencia
qual s'ha dit que no es mes que
* ‘ 'un conflicte militar. La gent un eonveni econòmic, però que
J'a sla acostumat a les situa- ha de tenir, segons tots els indiemes insegures i no vol inquie- cis, una prolongació natural en
tar-se prematurament. Si d'un un acord pO1ítid. Els bdIxevistes
tenen, dones, moltes obligacions
Pregunta a l'altre la seva opinió
amb Alemanya i estan pagantsobre la possibi-litat d'una conflagració" europea ho fa com si les en la moneda de les paraules.
preguntds a la criada dl temps Aixe . té ,lavatibatga de no costar
res i poder servir un dia de proque fa i si lli cal agafar el paraigües per sortir. Això és cumple- va de Ileialtat. 1 aixi ho compretament natural en un pala on no nen també a Berlín. Segons els
ha acabat la guerra' sind des de informes qué hi arriben d'ella,
els ademanys no creuen en la
fa dos anys i que ha passat despre.s..j)er situacions eh les quals possibiilitat d'una ajuda de part
sot-molt be el soroll de les ar- de Russia.
Els manifestos, els discursos
mes. .
Tambe it Rússia es parla malt i els articles en els quals els bolde, la guerra. Però mentre a Poxevistes parlen tant de la guerra, poden bombé tenir un altre
länea ,eils elements govername_e
objecte. Els bobtevistes intervintala .1 la Premsa mostren una
'art.:ates, a cada

calma impertorbable, a Moscou

s.,'si contrari, els estadistes mes
influents i els pedales mes representatius són els que es preocupen públicament del perill.
Ja el 13 del mes passat Kalinin, es1 president del Comité Central, publieä un manifest en el
qual deia, dirigint-se a tots els
poblos del nión, que callen espantes perilloses damunt dels
polvorins que el Tractat de Versaltes ha fet sorgir a tots els recons d'Europa. Dos dice després,
Dukherin, el celebre economista

heixevista, en un discurs pronunciat a da reunió del Soviet de
Moscou, afirme, que Rúseia es
troha davant la possibifilat d'una
inlervenciét militar a 'la qual l'obliga la burgesia francesa. A
tots aquests manifestos 1"di5cursos hi ha amenaces contral

Polemia. Els polítics bolxevistes
tracten de convencer el poble que
en ces d'una guerra franco-alemanya Polònia prestarlo una lipiria militar a Franca i que ales-.
llores Rússia es veurä obligada
a intervenir, 'estä dar
que al

La Política

"LA FORJA"
Amb molla satisfacció assenyalem l'aels diversos agredes de la vida espiri- parició del periadic mensual La Forja,
portaves de la Lliga Nacionalista de
tual d'Holanda.
Santa Colonia de Gramanet.
aemsamostmonnilliensmismAIIIII
1 corresponem a la salutació que adreca "d'una manera especial i efusiva ab
periódica que des deis diferents camba
del naciotudisme imanen per la 'liberta
de Catalunya", amb una salutació tamben efusiva i sincera.
CANDIDAT PER VI LADEMULS
•
"El redactor diplomátic de l'AgènEls elements calalanitsonts del discia Ha yas esta autoritzat per a posar
tricte de Vilademuls han /trae/amar cana acuestes noticies el mentís més catedidat per a les vinents eleccions legislagöric i formal."
Cines a En Narcís Pla i Carreres.
Ben inadvertidament deu haver pas..Abans da/sir, el Centre Cittalanista
sat al traductor el mot espanyol mentís. de Girona prenytte l'acord de fer tumbé
En una traduccití Seta volant, pot fäseva la candidatura del senyor
eilment passar com a bo un mot que
"LA PROTECCIO DE LES
cap tret exterior delata immediatament
MINORIES NACIONALS"
I,
no
gens
menys,
Pis
espanyol.
com a
El conegut periodista En Jaime Carde mentís és una terminació verbal abrera ha recollit en un volum els acords
solutament estranya al catan, que li
referents o "La protecció de les minooposa in. Mentís a mentir;. Es clar que
ries nacionals", postas t'el rata° i armecap catalä no usarä mai per iafluéncia
panyant-los d'un l'ele r,:ncntari.
espanyola una forma verbal en la en
Aquest volum apareixerà un d'in d'alloc de in; per& els espanyols havent questr, corrent les despeses di +ressi6
fet de mentís On nom, el traductor ca- per comPtenle la Joventut de la Lliga
Cali, que ja no veu en aquest una forRegiotmlista. •
ma del verb mentir, el deixa pastar
EL MESTRE VIVES, "ES'-.
inadvertidament.
PAÑOL" Sense nccessitat de refer el passatge,
el traductor podia evitar el mot mentís
En un deis <Jarrees números que
arriben del diari, Je buenas, Aires, La
reernplaça nt - lo per desmentida, que Es
l'acció de desmentir, ço es, de dir a algú Nación, trobem una correspond.'net,3
d'En Rafe' Mosquito, redador-corresque ha mentit, que ha faltat a la veponsal flirt mateix de La Veta de Cataritat.
P. Fabra
tat de la .qual corresPandtinlunya,
cía fa dedicada a he .prox n in viidge del
(Queda prohibida la reproducció sen‚fiestee Amadeu Vives 0
se citar-ne la procodencia4

en un follet els artides que ve publicase
!con Sacs a LA PUBLICITAT sobre

Converses filo-

lógiques

i

'

l'äliga blanca. Amb tot, això
no succeira sind després de calamitats horroroses. El govern
polones serlo responsabl e dels
seus actes davant de tota la hu•
manitat.

costat d'Alemanya.
•
• El diari de Moscou "Pravda"
escrivia fa poc: "Si Polònia inLene al costat de França serlo
.inevifable una tempesta general
a Europa. I en aquesta tempesta
— Aquest vcspre, a dos quart,s de deu, es rompran les ales sagnants de
el poeta Ventura Gassol, col.laborador
de la "Fundació Bernat Metge", donara una conferència a l'entitat cultural de
Malora, "La B:rretirta l'entrena", sobre d següent tema: El nostre Renaixement: Els clàssics a Catalunya.

UN PLEBISCIT HELVETIC

DES DE POLONIA

drien a la guerra solament en el
cas que esolatés una revolució

comunista a Alemanya o be si
paguessin comptar amb aquesta
revolució . En aquest cas, b'exèrviL es dirigiria contra
Pobenia per implantar aquí el
régím sovietie i ajudar des «aquí als comunistes alemanys. Es
tractaria efe donar altra vegada actualitat a la idea fle la
revolució europea. Les trompetes guerreres que estan sonant
actualment a Moscou han de preparan ed poble rus per a una even
Mal intervenció, no sdlament
militar, sine lambe revolucionäria. M'abstinc de fer auguris sobre el curs que prendrà el conflicte franco-alemany. N'hi ha
rnolts que ereuen en complicacions molt sedosos. Entre elles
trobem també certs reaccionaris russos. Tinc informes que
asseguren que les "guärdies

Manques" estan preparant-se
per a una guerra entre Polònia
i els Soviets.per posar-se al costat d"aquelda. Cal Lambe que
Moscou hi compti amb aquest
peral. Els boIxevistes tenen esperance i tenen por. Heu's aquí
perquè estan parlant de la guerra amb tanta gravetat i vehe-

mencia.
T. Pelper

Cracòvia, febre.-

En aquest article, el zedactor-corresponsal de La Veu diu, entre altres coses: Vives representa, en la música española, un sentido de lo popular, de lo
nacionalmente español... Con Vives irá,
pues, a la Argentina, la música española... En el repertorio de Amadeo Vives se da el caso, poco frecuente, de registrarse obras de carácter regional muy
diverso. Así, al lado de la música valenciana, "Doloretes", se encuentra la gallega "Maruxa",- la andaluza, multitud
de títulos, etc.
Molt bi. Anem a dir, per& que estaria millar que En Marquina no poo l:
un ton gran inten,: a no deirar ni respirar en tot el seu article que el mestrr

Vives is carda i autor d'alguna con:posició com, per exemple, L'emigrant.
"PATRIA LLIURE"

havien estat imposades a Franca després de la derrota napoleb.
nica. Per resoldre el conflicto

que aquesta tesi plantejava,
s'havia arribat entre els Governs
de París i de Berna a una con-,
venció, que fou signada el dia 7
d'agost de l'any 1921, i que posa

teriorment fou estat aprovada
pels Parlaments de la Confedea

ració helvética i de la República
francesa.
Però ha calgut sotmetre
aquest conveni a un referèndum
popular. -L'escrutini ha estat des-e
favorable. La majoria conträria
resulta enorme. I es dóna e cas
que els cantons de Ilenina ger,•
mänica, que no estan "directament interessats en la qüestió de
les zones tranques, han decidit
la votació amb majories hostils
a l'arranjament, mentre que els
cantons Ilatins, més afectats per
la qüestió debatuda, han donat
uns 30,000 vots de majoria en
favor del conveni. Aquest afecta
directament al cantó de Ginebra:
I per bé que allí hi ha hagut una
majoria contrària, ha esiht molt •
poc considerable: 8,601 voto en
pro i 8,979 en contra.

A que es deguda l'actitud de le
majoria dels cantons suissos?
Una gran part de la Premsa
francesa hi veu mebils polítics.
Suposa que els suïssos de llengua gennänica han volgut manifestar llur disgust contra França
per l'ocupació de la Ruhr. M.
Charles Maurras es qui amb més
claredat manifesta aquesta con,

"Es notori — eseriu a
"L'Action Française"—que l'arranjament que convenia als cantons veins de la nostra Saboia ha. .
estat rehutjat en son principi,
perque era una arranjament
francés, i els habitants de llengua alemanya desaproven que
hom s'avingui, que hom estigui
en bones relacions amb - el país que ocupa la Ruhr. Es l'evacua,

ció de la Ruhr allá que han "piebiscitat" els nostres ',emita. La
propaganda alemanya ha de sena
tir-se orgullosa d'aquest resula
tat, i els pangermanistes poden
concebre vivíssimes esperances.
La idea alemanya unitaria ha fet
un pas a la lliure Helvécial Jo no
die que la Confederació queelf

dissolta. Dic elle que veig: l'interés ètnic. i lingüístic s'imposa
a l'interès confedera'. La Histäa
na i el Dret perden el que guanya la idea gerrnänica. No serem
els únics a lamentar-ho. Els du-,
tadans de la Suissa alemanya se
n'hauran de penedir. Si no s'hi
posa esmena, llurs llibertats sea
ran sacrificades a aquest enlata
siesme de mal concebuda tratara
nitat."
Com ja es podia esperar, Mau-n
rras aprofita el resultat desagradable que als franceses ha
tingut el darrer referéndum sute,
per assenyalar els perills del réa
gim plebiseitari, profundament
'democràtic. Per?) es difícil qua
serveixi de criteri per jutjar una
institució política com el refe,
réndum, el resultat concret que
hagi pogut donar en tal' o tal
ocasió. Si els suissos de Mengua
alemanya eón avui hostils a
Erario, es possible que dins un
regim silfo monärquic i autoria
tan ihostiliLa fos encara mes
feria i sebretot més perillosa.
A. Rovira i VirgIll
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La situació a Europa

A Iss reglons ocupados contiUn grup de catalanistes de l'esquer- nua tot Igual; segueixen les exra de l'E•svrolo,
amb ets
rector: d'Acció Catalana, oryanitzen en pulsions i detencions I les vaguea
¡bar barriada una entitae,'"Patria Lija- parcIals, que ban estat augmenre", que send una llar d'amor a Catalutades amb la dala ferrovlarls de
nya i una avancada en la Bulto per la • la línla de Duren, ericentment ce¡liberta.
dida pols anglesos a Franca.
Tate els patriotes que tmlguin
padran saber-ne detalle i apuntar-s'hi Corren rumors que el Govern
cada dijous i dissabte, a les deu del vesalemany prepara una nova orden
pre, al bar "El Prado" (caree de les
de vaga general I por nitre part
Cetis Catalanes, 5oo), que és on es .rees dlu que té intenció de comen.
„ s ei l en prov'sionelmem els errniirt car unes negoclaclobs Internadors.
olonaIs sobre l'ocupació.
CONFERENCIA, :4
A Orient es noten tendenaies a
El primer de marc, el diputa de la la crncillació, I una prova en són
Maneomunitat, En Manuel Mass6 i L t. vis vio l ents E.tecs del diari de
ren g , dAeció Catalar” rearenelt ä l'ex
Wloscou "Pravda" contra Musenlació de L'obra cultural de la ManeeInusitat de Catalunya.
tara !Comal, al qua! rsoorflunloa •
elquesta conferlacia del nosire
I retira l'ajut quo els bolsevictes
arme senyor Massa (estío del ciclo unII havien prestat, per haver-se
geilq441 per la Ifven'tift Nacionalista da
aliat en* ala capitaPstes °tirria.
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Avui, dijeras, podrcu admirar al

PATHE-C1NEMA

la primera jornada del grandiós espectacle cinema.
tográfic interpretat per Mb M3y, en dues jornades,

LA* TONTA INDIA
Extraordinäria i emocionant narració oriental basada en l'enigmatic poder dels faquirs indis. Degut
al gran metratge d'aquesta meravellosa
l'Empresa es val ob:igada a dividir—la en dues
, jornades

9

particularitato de la vida local, ciad tamein ensenyftMenta deis eOstuma de tota
•• el. altres paleas. Calina molt de temps
. , - encara perqUe tete els entrene es enarca Muleles
"Ah; ein deis avantatgea que l'horari fixat per
tiran torea
.
[cinta lau de reportar al ro1
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transcendental alle.stió (dudada de la deCornetst Tormo
pendäncia i dele patrono de reeny, que
EE. UU. roe
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Dial de moro 1111011 ven).
de toles les sórdides resistneies, que
• not 3025
solo poden asser defensades per un criteri
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enderrerit o per up Mismo feroç disfresOral
eat d'hipocresia.
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Rambla de! centre, número 8
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Els Anals de la -Comissió 'Mixta del treball en
el Comerç -de ‚Barcelona

Ginebra.

dtquest illustre Idenie omisa tums quants
dios a Barcelona, per ea *odiar -les nos-

iuslituelons sorbido, ,per eneärcee del
Bureau International. In Travail,
rector qual.. 111r. Aibert Thomas, e a pressa en atenta .carta el. president de la
Cornissid Mixta Ja anea ••aiva • eatialacci0
P e r In di s 91139'0 Ti c el sois .en,:btrerader.
11. Beyler, havta estat objecte (per part
de .la Gocuisal0 mixta •de:Ltarcslona. .
La Comissi6 mixta, en.rlrtud d'una po.:
tineia•soemesa.a la Peva consideraci6, ostudiä la-magna qüestj ö , de la participaeid en els beneficio, i litArIPZIA una Pottnvia encarremulaerrecollir en el movell camp taperimeatal ¡hl dret
modera lea dades i ala ;informes ateossaris.
Tumbe ha intereinent la •Comisfrl
mixta ca la qüestió ele Fimpost d'utilitats, per tal de rallar ein 3Int303 que es
dime en aqueot 1 inateri 1 , ja que mal/
aorint obrera mandato que , eabren sima
molt superiers als deis depeodeats
paguen mi:in menys per aque-it concepte.
I, finalment, la Cel/litieti6 mixta durant
tany a AIA con re f erim en molestes notes
envestí la qüestió de la shrlicaci0 profesalosa!, sejr,trament la mío -árdua de totes
i que en el fono tala l'aetnaoló de la Coisa, i3 mixta te per base m'urea elassii neoblainent ore-atie del treball,
Pt que essent el sindielt el canal p e r o:1
han de edrrer i prendre forma totes les
aspiracions 17l'instrtuncrt amb el cual
han. de formular-se totes-l r s reelamaeions,
II; 'COMiSSió mixta neees.sariament ha de
trabar el canal mes planer per la seva se(unció si en 'loe, dliaNer• dluirmoaitzar
panes i voluatots clisgregades pot tractor amb entitsts.rim representin el total
de •soluntats i d'inberesoo • de cada banIres

da.
In simple . enurrierreciewde les matèries
trieetades. de ball:ala el ter:In-Tolmo dels

1.:000te

de

Banc,

titulan

259000,000 ÐE PESSETES

CAPITAL:

AGENCIES: Número 1, Creu (loberta, tutiMero 8, Sans.--118.
mero 2, Sant Andven, , número 116, .2ant -..Aadrete.—Número
3, . Salmeron„rnImeco 111, (.,4-täeJa
. SUCURSAL A GINIONA
Placa de l'OH,. núm. 1

BlietINSAL A LLEIDA
Rarrib:a-Fernando,
t

BALANÇ tancat el 30 de desembre -1822,'ajustat rj
model establert per R. O. de 21 setembre de 1322, aprovig
per la Junta general d'Acolan lates celebrada el dia 17

corrent.
Ptes;Cts.
CaItta Unamos:
..........
5.818.(102:n
Causo i Banc. erEsjaanya
Monedes i Bitllets estrangers....
• 68.927,11
4:315:955; 87
Bancs i Banquers
81 ',Cartera:
Efectes de 'comerc uns Et:r 90, d'OS -.... 9.09k.189i113
207.699, 00
Erectos de corner9 -a mejor-len:1212i. ..
111 Tit•Ols:
54
,...,...
1.021.634 79
Funs.
1.340.101 93
Altres valors
3:864.020
Accions Banca .Associats
IV Cräd/fs:
Crèðits arnb garettia-d ! -penyeres ..... • 4,.418.898 03
la- vista -....
11.358.125 12
Deutors diversos
,.3.39.5.988 67
Deutors:.en Moneda Est2angera
V
Imittobles
. 11'8.64.993 04
..970.235 18
.b.. ...........
-VI fdobillari I Acetatlarairó
... A.3.500.060
.1/I1 Aocions -en Cartera ...
.181.05'2 12
Erectos
al
Cotrarnent
11111 311:479 94
IX Desposes de Constltució
611585 56
X Diversas Comptes deutores
345.000
• VI Dividend a compte
91.375.491. 27

V A LO-RS NOMI4NALS
XII

Ditsqssits

80.266.313 45

........

97.541.834 72

.P

A sit

' retes. £111.

59.430.000 •
11 -*Fons de- resenta
•
III Creditors:
.. .12.667.994 56
'
Creditors ..a la visla
72-Z50 77
'C.r-ditors :fins :pi -termini-' d'un mes ..
„
"C3.112.,351 65
Credttors 'a majcrrs ternrinis
Creditors en tionerfri Estrairgera . .
3.1382.563
1E3:756 '07
4V .Efeotes 1 ttres:0111Igaolons-AvaPagar.-11 Manes i ,13aOquers — . 1 3i10109.520 48
Vi Creditors per-ieficotes al cobramant
440,11228 i07
VII Diversos .croroptras ncredLierea
' .21‘666 13
.
I íci w:d iexcznici 1822
VIII Benef
.. .L07.715641

Anals en dóna compte detallat, basta per
donar una idea de la vastedat d'arde de
irt Comiski6 mima (le '3v/rellena i de la
oprit eficacia vote a inetitml6 d'ordre i de
justicia, de la qual el comerç de Barcelona i de tat Catalunya u'ha ole treure un
Constituida la Comissió Mixta del Tus- prdfit 'material considerable i. un' be mo•
t
• , ball; so.. tel Comerç de BareeMna, d'una •ritl extraordinati.
Aaceg ,organica i reooneguda ,pel , poder
'NI. S. El.
eentraL eoin a representaild sera, comen
d'actuar com reguladora de les relacious
LaTa.11)
entre el capital i el traban en el eomerg,
i la seca .arturreie, efiosg i justa, fou
%PAVO S 'N O MI NALS
seclunt en aquella momento en que una
IX DIr.osttants
.45kß69.993 46
follia assolava la indOtrtr i a eintaratea
•dana, stmeuttñant envair l'esfera de!l rac:En la. darrera sessió celebrada per da':
tivilat comen:vial,
' Jenta directiva de la Societat 'd'Atrac-1
ya dependencia mercantil es trobava ció de Forasters, sota la ,presidhnc'a
en enunció diflicii, degut ,a' l'etioarimént Aran 'Marian Rubió, es va donar compte
dio ta vida en Iota eta seas rispeetes ; los per -la Secretaria Whaver-se complimenRe y es reiterades ,peticions de milloreamten , t'U -record adoptat per la junta genere;
rebutjades gairebé sistentaticameat has 1dr 'recabar l'apoi' de les entitats econc52
que inicien d'eseoltsr-les i atendredes.
:Migues de Barcelona per a aconseguir
malestar qne sanano apode.rant d o la dtls Poders públics l'abolició sido drets
colaste la eoncertia en terreny propiei a ,de desembare que s'exigeixen dels vabeis els gArinens de dissolueib que amb pors que arriben a ports espanyols proIacripteris 1 M e galiams
tont abundor se sembraven a Barcelona
cedents d'alees transoceanics o que suri la violdn, • ia semblava l'arde mitjà posi- ten envers aquells des de les nostres ai-;
ktIMED,A
tivament efirag per fer penetrar un raig
de limo i de juthleia a la •-onseienei% dels
; La mateixa oficina comunicà
,que•es tapasen les oides a qualsevol reciade les gestiono que porta realitzades
meció. La tranquillitat i el Iliure desple- per -a la celebració a Barcelona
d'una
S'ofereix ala lodtistria Catalana som Agent
gament ole les labialices comercials ca- Conferacia 'Nacional
de Turismc, l'obda din eran anianacades per perilla mes jecte principal de la qual .és la creaciú
Dipositarper a Antlataiia i
,IPosaut
inerniasats.
d'un organisme que curi dc l'augment
a
la seia ckzi»sicij els seus atatiVes/, 11viagatLa crearle, i 'el funcionament de la 'Co- •cle costra . immigració turística. Tamlb:
mlosid ruixta es pot dir que els cocal toto, •donä compte dliaver-se interessat deis
zetas, sVtrats a la part mes cältrica d2 In Cacreant normes que permeteksin harmi • nit- delegats de la Societat a Espanya i
pital 1. prenirris al Port
zar tants interesaos en pugna.
l'estranger la realització de gestions per
La qnestid dele sons mininas era•dr
a procurar la concurrència a la próxiFrefuäul as Ca pri nur Oft1 19
.Strilhs grades
pital importani • ia. Finalment, poro, des- Ana Exposició del Noble deis industrials
pm% de liara debat, et paete fea signat, d r dit rare, establerts en les respectices
establint el san fulana de 300 pessetes. ' localitats; d'hairer estat «reiterada a l'ACert que aquest tipos no satisfeia a una juntament la instf.nciarqueli havia estat
bona part de la dependepoia, pero tan- dirigida respecte a l'obertura del correr
enzzaos==minummilacuranammurinsomg
matrix era una minora positiva,. e j eS 16 de Näpols, davant festació del Nord,
en (simple que co equrlla data eren nii-, amb l'objecte de facilitanda comunicad()
loro els que cobraren coas entre eent not tr•meihria •mli aquesta: dihaver-se re14ine I dues entes pessetes mensuals. 1.a Mis Material de. propaganda , a ?AmaCmnissid mixta, taig0na els informes dels Dala Ibcro-Americ,,na d'Hamburg, a !a
diferoots Camita Paritario, trobà una Fecdració de Sindicats dllticiiatiya de
E3
N .Q UE R 5'
fdrinula, que per la sola avinença de les Provoca, i col,leccions (de fotografies:
parts es cancertt en l'el, que solucionara de Bareekma a la revista danesa V Or (
RAIKEI A DELS ESTLI DIS,
ben eeitativantent el gre l l conflicte fine Demer, per a ésa« publiceileo a eque:es congriara entre pa -l roas 1 depenta, i als scnyors Estdrich i hdarquina,.
dento.
respectivament, per A llur reproducció
D'ultra banda. la Comissió [nieta, per
en Ares -durs publicncions alemartya i
aeord de 2.1 d'abril de 1921, gamntia el ,americana, respectiva:n:1n; d'haverie
dret de da dependèneia a denunciar les 'feo .el repartiment de cinc muto tartas
infraenitans contases pels patrono, auto- .de propaganda dels partits -del-F. 8. C.
ritzant l'aplicació de satutions als impri- ..Barrelona, i.de tnnir en vies de
.pablicamasen. [leus aauf, dones, la ConliaaiS ció un prospecte de propaganda de l'Ex-,
m'intitule/ en funrions legiolatives• ;90, ició del Molde, redactat -rn espanyol,
ereant amb la primera disposiele, 3n, drei. '',francès i
anglés, vital La
▪
itt i amb la sepia/1 el dretadjec-, 'tiratge
total .de za000.excmplars.
tiu atub un procediment especial.
La Junta quedä enterada, arnés a trté,,. •413=179=38=2762issimliziazi=7274
A mea d'aire, la Comisslä mixta died'ha y er-se anunciat a .les • oficines de la,
tä regles 1 sancione enearninnies a evi- Societat l'arribada d'una caraltaaa del
Viga wriadrics. Rmrda Universitat,
tnr les eonfabulations dels patrons rece!. Círcol Mercantil i Industrial de Sunt
CANUS PUNTAS principal, ele 3 a 5. Económica, de
eltrants amb aquella dependents 'que es' :Sabasta dial) motiu de la ,prórrima•Fira
resignen o cobrar sous inferlors km qoe 'de Mostres.cloBencelona, i.dn-la
ola pertoquen. • ria presentada pel director de l'Ofici-a
Un altre pnnt importnntisaim tel'ho - 1 lde la ..Serietat a París, ressenyant els
.Eatga X. Radiografia instan! änia visceral;
3an l de treball. La Cemiss16 mista:11W
treballs efectuats per . dita . dependència.,
esterececópica. Radieteritpia: g randa, 46, de 4 8.6
Saat tenint en compte no 801111Dee1 les diris 'rally 1922.
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LA' PUBLICITAT

E1 dret català a la Universität
de Lovaina
premsa 'de Delgica dóna
iceepte amb gran elogi de la cone
feréncia que hi donä fa pace dies
ree-president de l'Academia de
Jurispru dencia de Barcelona i
ex-degä del CoLlegi d'Advocats
seeyer Maluquer i Niladot, sobre el regim juridic de Cata--

n

tunea.
La dita conferencia, extraordinäriame nt documentada, constituei x una visió de eonjunt de les
nostr e s institucions jurídiques,
precedid a d'una sratesi histeriea
ee la vida i evolueie del nostre
pret, en la grial queda perfeseament palesada la personalitat
catalana i la impreseriptibilaal
tle les seves facultats auto-legise
latives.
La Universitat de Lovaina estä
preeedint a la seva impressie;
M entrestant, betas aquí alguns
'deis seus parägrafs:
• "El nostre Dret es la nostra
vida; el que som ho devem al
nostre Som els eatalans,
pocs en nombre, mes perçue es
t'era! que encaira amb la riostra
manera d'esser corn cap altre,
l'hern defensat braument; ens

distingeix tant, i te per a nosaltree tan alta valor que, malgrat
esser-nns privat de legislar-nos
a nosaltres inateixos des de 1716,
aval encara pedem salisfer les
nostres necessitats secials i jurfdiques. Tan profundarnent estä
arrelat en ränima del nostre peale, que ha pogut resistir dos seeles d'immobilitat."
"El Dret catalä es mente viu,
Inalgrat esser constantment enfeebancat pel reflexe de costums,
i de Ileis que ens sera exeliques;
la qua' cosa no ha d'estranyar
perquä a causa de fets histerics
ja citats (el predomini de la influencia castellana) ha una
baca en que certs estaments cae
>lana fan excessiu acatarnent a
tot el que li es estranger. Una
bona part de la noblesa catalana,
per acostar-se a la residencia del
Rei se'n va de Catalunya a establir-se a Madrid; buscant la matera d'esser agradables al llenar
ea, obliden la seva 'lengua na' Monee i de miea en mica, en eta
contraetes i en els seus testarnent fan abstraccra de la seva catalanitat, acceptant el
yorazg,o e casteilä. El poble, peró, resta fidel a les seves institui a les seves aras, que a
Madrid s'apreesen a qualificar de
fueros" o privilegis, com si no
:osera mes que concessions

reial Iliberalitat 1 no una legise
lacra que Catalunya slievia donat a si mateixa en els dies de la
eeva independencia.
........................ .........
Un Dret constituit durant vuit
segles d'independència politice,
des dels temps del Comte Jofre
fins als de Felip d'Espanya, i
que se coste vivent fins als dies
presente amb tot i esser ronfinal a la vella compilació de
170e; es quelcom essential en la
consciencia del peral°, 1 te per a
ell una valor social de tan indestructrale Nigeria que es impossible anorrear-lo encara que se'l
torturi amb la seguida de desnate. ralitzacions i mral7fieacions
que se'ns imposen.
Sense la seva Ribertat raye,
Catalunya batirla more asfixiada pel legalisme, el miel, impedint-li l'elasticitat de les caves
institueiona, Ii batirla barrat
pas a tot progrés. S'assemblaria
a aquells pobles que tenint un
passat glories, han anat a raure, malmenats per l'adversitat, a
confondre's amb massa arracima.
Si no hagues sabut conservar
el seu patrimoni juridic, el poble
entallt ja hauria desaparegut, cosa que el Deu no he ha permes, es
cense dubte, perquè no te pas
encara finida la seva missió
la histeria.
Un poble que posseeix, com el
nostre, mea tan gran llibertat jurídica, es per natural instint freturós de- la seva Ilibertat política, perquè ta quotidiana aplicació del seu Dret, el record de les
seves famoses Corts, la topada
constant amb els funcionaris
oficials a causa de llur Mengua,
li ser' fibladors esperons de cada
hora, de cada maula que li recorden el que fou, i l'empenyen
adaleradament a reconquerir les
llibertats perdudes; aquelles Ihbertats a les qual deu la seva
vida, la seva furea, i que no eón
pas incompatibles amb una solució crharetionia amb l'Espanya;
avui aquesta llibertat es una esperança, pele, no hi ha cap mena

La sessió d'ahir a l'Ajuntament

EL BON HOSTA
.:Q.A.TALUNYA

SERVEI DE CONSULTA
DE

n.•

'COMISSIÓ D'EDUCACIÓ GENERAL,

PALAU DE LA GENERALITAT BARCELONA'
Atenta la Gernissra d'Educaran Xerl en l'anumeratua cunea Unt General al Millerament de toles versal, adulterats, i amb noms
les manifestaeions de la vida del extravagante.
nostre poble, posà, d'un bon
Igualment invitem als tiestaprincipi, singular estilen', en el
lers a adreçar-se a la Comissió
que es refereix a la bella presen- deznanant aquest servei per al
tació i confortable assisteneia millorament de la cuina; el qual,
dels [Instala de Catalunya.
com l'anterior, "es absolutament
gratuit".
La casa
La Granissió d'Educació GeneUn hostal bonic no vol dir pes ral es tindrà per ben pagada si
un hostal amb col-rasos Ilarn- amb aleó pot contribuir a la mes
pants • empaperats "de moda", bona presentació i rnes conforque, sovint, amb Inés bona inten- table assistència dels hostals de
eh') que no pas encoet, se n am- Catalunya.
tals quan tiom tracta de "fer
Els eollaboradors que &han
millores".
()t'ere a aquest servei, sien:
Cal distinguir entre l'hostal
Antoni Puig Galralt, Josep
deis grans !luces de poblada i Goday, Antoni Pisas, J. Puig
l'hostal de la vira mes aviat cataBoada, Liras Monee Joan Berperola. En el primer, aniran th5.. ges, Francesc Pulguera, Ignasi
tal vegada, unes arquitectacee i Adroer, Jaume Llongueras, Jandecoracions pomposos; peeò
de dubte que serä una realitat."
me Marco, Adolf Florensa, RaLa conferencia, esceltada per aleó Im portem, acuse mes ni mon Reventas.
un públic nombrosissim i seleed mes, als hostals des fora,
Per al servei dels menjars la
te, fou aplaudida amb calor per cops, en comptes de resultar-ne senyora Bonnemaison, s'atila de
una casa \estera., en resulta un Verdeguee, amb distingides colwalons i flamencs; a aquests,
cu:enjunt II:estimes i desagrade. lahoradors i En Miquel Regäs,
i
peree els impressionis especialment pels punts de contacte que
s'han ofert a la. Comissra.
En canvi, fora deis grans'eüe. catalanes
te
la causa uacional
cha
de
població,
a
les
envistes
flantingants.amb tes aspiracions
del camp, pot ésser mult honra d Declaracions
Goi atractivel un hostal ami) una
galeria d'arcades simplement
vernador
emblanquinades, un wenjador
ELS INGRESSOS DE BEelar — amb sostre de bignes, si
NEFICENCIA.—LES ELECvoleu,--unes cumbres anib
CIONS.—ELS PARTITS DE
ASS.00IACIO INTIMA DE bles "s'use pretensions", de Ul'UTBOL
CONCERTS
rda elegant; tot ben net i polla
Altir al mate en l'exprés, va arribar
ha
dubte
que,
molla
de Madrid el governador civil senyor
No Id
Denle, divendres, a dos guares de deu
de la vetlla, tindrà efecte al Coliseu ceps, neuelles imilacions de la Ilaventós. Des de l'estació de França

del

El lector diu... La MtiSiCd
Sr. Director:
Es parla molt de la retolecte da les
boegues en catete, pecó sense proposar
res per al bon resultat d'aquesta prottaganda. Hi ha molts inconvenients que
s'hi upasen, i aquests inconvenients salan
reoldre. Un dels principals és que
eolts botiguers retolarima en carate si
eta trobessim al començament de la nostra iibtaelació o en moments de releerabrumen! la de.spesa Es massa gro. Porser si trolrevem ajar serian molts
eis betieuers que immediamenant repintariem h costra botiga i relances els
Sostres impresos, etc., etc.

Un bctiguer

TASCA INTERNA DEL CATelLANISME
Sr. Director:

Lela de les coses que ha de preocupar
mes el: que integren els renales del catalaniane és el propi decórum.
' Die( muera, des derquasta mateix
recele, Llais Dacs ens parlava de la ta-tea de,7adfflalitrant de mants centres
dits nesionalieres, de les barriades barcelonines.
Si fa no fa, el =teta s'esdevé ame
bona part d'aquestee estirats comarcan»
aree, el nestre—nostre?—movim ent naden:d.
Quan una societat nacionalista lumia
t'l entre impolsiu de l'estor; ini cellectiu dels patriotes d'una
vile d una cititat, (Jis trobem amb que
lCr IrS, (!a ICS vea:eles co ei 111:, que
ei tea e muLlació de tors eis nostres esprostitucid club scitiments
patzli;:ics. Dad que s'imposi, ultra raeció e .7,-;1z.2i.1.2 dintre les calces
ticu-e.e » els de la lmstra terca, una saeta l at c -no de depuració o de rehabilitaree 1 culdrin eiser ex igen!, enureable,
izaran eger
Ai e. e meter:re , cl revestir el nuriaflaiism es paated i dema austeritat
eme 1 s.es re,pectable a prlmer ce,
dedl.
. d'una rezada um hmzern topat amb
lea » eeit t cotalanista ara', sala de caitl:
i alea de 1)111. Es arab unes de les coses que caldria ésrer mes intransigents.
per ventura, el prolekma de Cetaiteya telta de resoldre en una salde
de cafè o al so del sh:mmy mes bol
"mecer"?
E 3 clar que el café i els ball; exótica
560 ce es compatibles ende els naricitalistes. Al cap d'avAl ro es res da l'altre
in6Q. Ça que és de blaernar a que cl
cele i el ball tinguin el lloc preferent
d i ntre els centres petrietics — aixi he
dicten Es amb &mí amb el que havem
d'acribar.
Que la tarea ineritinia, Le digna de
'leer i de secundar esti malt per laman
d'aquesta barreja indigna.
t Cal, dones , que comencem de vetllar
cl nostre &t'eruta, per la nostra digniSet.

Fornpeia el dese cor.cert de la serie oreseanitzada per rAssociació Intima de
Concerts. Tal corn verem anime:in
oportteaament, aquesta sessió anirà a
arree de l'eminent pianista camote Ale‚andre Ribó amb un programa integrar
per ubres de Rarneau, Searlatti, Schumama Oropel, Liste, Albeniz, Salen
Saens, Agustí Grau i del propi ruestre
Ribee
Com totes les sessions que «guinea,
l'Intima de Concerts, començarà pum
tualment a Ibera anunMada per acabar
abane de mitja nit.
RECITAL JAUME TORRENS
El programa que aquesta nit a les
deu exceutere en el recital anunciar el
n'atable violonceLlisea jaltatic Torrcns,
a l'Assoc i ació Catalana d'Artistes, es
com segueix:
Primera part: Sonata en la mejor i
Sonata en re Faenar, de \Veteas de

Fesch.

Seg n JC1 part: Concert en re mejor,
crl-raydre
Tercera part: "Mentiet Chotique",
Boellmann; ' efeledie", Rubinstein; "Le
FilatiSe", Dunkler; "Berceuse", Mulas i Rapsedia hengeresa, Pepper.
No cal dir, dones, que la selecció
(request programa i per altra pare
facompanyament a piano pel mestre
ed.xlest Serra. faran que sia tnee cumple! l'èxit del jure sedlonceLlis.a.

Fets Diversos
PUJANT A UN AUTOMNIBUS
Rosa Alcalà. de disset aras, volear
pujar a un :anómalas en marea, a la
Plaga de !'Angel, es va trencas' la canea dreta. Fou auxiliada al di.-pentari
de l'Ajuntament.
EL SOMETENT EN ACCIO

Abano (Fallir al veapre uns ludividus
del Semetent san fer parar un trannia
a la tambre de Ribo», prnp de In lhea
ad Nora, apuntala amb les arme el conde-ton ten/cit. :a que eis porte a fer parar
el tientria ton. diancren, peique un pestatzer ele sa fer un gest ch-spectio.
(bien ist gent que :ma ya al trenas-1a c,
done comide dels motius pele quina els
eometenhaes tutelen obra!, n'arma' un
escfindid fenomenal. Quart els somete 'Mides vol g ue r en a g otar el na o-m i:ter Que
els havia fet el gest despectiu, tot el paWie s' indigna' de tal manera, que si no
arriba a &ser per un munido") que es
cosa lujuria acabat malapres,ntä,
Pero Mas I Parora wat

-hada" de ciutat, pulsee (»beeiien, mes que a res, a la faeiliLat

que representen. Segurament ea
mes fäeit (i pulsee mes cae) de
fer aquelies imitacions ciutat, que im pas de resuelve una
serie de diticultaLs que sovint
presenten en haver de fer itt llores.
Es, dones, per resoldre aquelates dificultals, a benefici dels
Ilustras de Catalunya, que la Golaissie d'Educemie General ha esfaldera un "severa gratuit" de
consulta, d'orientació t de realitLatió, coleptant amb un eslel
triutelligents arquitectas 1 decuradurs que sima ufert a Miela,earelti generosamente
Per tal, aquesta Comissie
complau a oferir a Luis els hose
latees de Catalunya els aventate
ges d'aquest servoi.
Invitem els qui tinguin tutencid de fer reformes o mdlores a

llurs establiments, que abarra de
fer res consultin aquest servei
de la Comiese). . Sense altre requisit, sine, una eenzilia demanda (per fletes o de paraula), la
Cornissie els asseny-alarä un arquitecte que anirà a veure l'establiment per tal de resoldre tot el
que calgui. Cene ja indieevem,
- el servid es absolutament gratuita.
El manjar
‘ Observacions semblents a les
anteriors praIrtein fer en el que
als inenjars es refereix. No és,
per ventura, preferible una bona
menja easulana, que no pes
aquella farciments, pecsentats
anib noins estrangers, indigestos i mal Bervits, no per iguoreitera del cuino!', si voleu, sine
per manca de condicione, que, de
vegades, dificilment són assequibles a fora?
No obstant, cada dia san
freqüents les queixes dels viatjants, excursionistes I turistes
que es lamenten que la mina
catalana es oblidada i substituida, ainb desavantatge, per la CUÍna exòtica.
Dones, aquesta Comissió, assessorada per persones do pecetigi en l'art culinari, ha establert
tumbé un servei gratuit" per
donar conferencies i ensinistrar
fer saborosos menjars de casa
nostra. I es una cosa curiosa que
alguna d'aquests menjars, ara
deseoneguts, pasearen un dia a
.reeldeenreee e avui ens els Servei-.

va traseadar-se al Govern, fentse càrrec tot seguir del comandament de la
• - le c'e - ,- ee en el qual va cessar
el senyor Alvarez Vega, que lluvia
e. e ., ni r titualcut, I0111:111: a encartegar - se de la presidencia de l'Audiència.
El governador civil va rcbre aliir
tarda els periodistes, als quals va ma!atetar que aprofitant el seo viatge a
Madrid havia conferenciar amb el presiden del Consell i el ministre de la
Governació, tractant del.; assumptes
Inés importants referent a la provincia de Barcelona.
Va afegir que tant el president del
Consell cura el ministre de la Governacié li !serien manifestat que el Govern
guija que la licneficencia de ParceloIta atesa com pertoca a una gran
capital, per6 que no es permetre que
cls ingresos provinguin d'una sola
font
dir també que havien parlar extensament de les eleecions, la data de
les guata no Ea estat encara fixada i
que el Govern eslava molt satisfet perque en moles indre!s s'Ira Miciat ja
Lt presentació de candidato de la concentrad(' !liberal. El Govcrit—afegí:rala recontanat que estigui en bones
relacions amb tots els partits politics
i que precedeixi amb la majen correcció possible melare duri la campanya
electoral.
Referint-se als perills que ofenda el
trensit pel correr de Balares, '11 dir
que degut als accidcnts que s'hon registrat aquests ¿arder; dies a le-sinn
carro-, ha fea que siu Inés feria eme-ta
mai el seu propesit de procurar que le
Companyia del ferrocarril de Sarrie
adopti les precauciens necessàries per
garantir la seguretat deis vianants ea
els passos a nivell del dit carrer.
Finalment va manifestar el governador que estava molt satisfet per les
felicitacions» que li han estat adreçades
per haver suspes cl partit dc futbol
que tuneen de jugar el passat dientenge els clubs Europa i Barcelona. Va
prometre que en el successiu s'ocuparà
d'aquestes qüestions del futbol i Llenare ordres concretes peque els partits
es facin en una altra forma de la que
han vingut fent-se fins ara, prohiben
que als campa s'Iti perineti entrar mejor nombre d'espectadora deis que bi
càpiguen cíanedatnent.
Creu tembe que l'actual regLementa.
ció i admissió de socis en cls Clubs
dóna lloc a que en la mejor part dels
partits en surti perjudicada la Hisenda
i que per tal d'evitar que aix6 segueixi iom fins ara, un d'aquests dics s'entrevistare amb el delegat d'Ilisenda per
a cercar una solució i evitar que se sesaciar. elefraudaut el Timbre,

Es reuneix la sessió de segona con y ocatória a les sis i cine
minuta, presidint l'alcalde accidental sanyor Maynes. Al principi hi ha pocs regidora.
Es Illegeix l'acta de 4a sessió
anterior, que As, despees d'una
interrupera del senyor liará de
Viver, aprobada. Es passa al
Despatx orlc;a1
Primer. -- Ofici de l'Alcaldia,
del tenor següent: "En compile
ment del que disposa l'extrem
8 de l'acord de 6 no novembre
de 1918, tino l'honor de comunicar a V. E. poi seu coneixement,
la relacie (documents de lt al
12) delä assumptes compresos a
l'esmentat acord consistorial que
foren informats per la Comisara
de Govern en junta del le de
l'actual."
Segon. — Ofici de ('excellentessim senyor president de la
Mancomunitat, interessant la
cessió del mercat del Camp d'En
Galvany per a l'Exposició de material de les brigades sanitàries
de la dita corporació.
Tercer. — Ofici de l'illustidssirn Lineal d'alcalde senyor Bla-

Una deis senyors Rocha, Ana
glada (E.), Gabarrá i Tomàs,
demanant que es prorrogui fina
el dia 20 del pròxim mes de mere
el termini de 60 dies que es fizarza per a la presentació de
proposicions' al concursos anunciats al B. O. per a la construccra de Cases Barates. Passà a
informe de la Comiasie.
Mociona

El eenyor Quirós es plany
l'abandó del Para de la Ciutadee
la i din que dintre pec s'hi celebrarà la Fira de ilustres 1
aquest abarra ser ä una vergonya
per a Barcelona davant dels ulls
dels forestare. El senyor Tusell
li contesta que en el nou pressua
post es tindrä en compte.
El senyor Maynes aixeca la
sessió a les set i cinc minuts.

Notes Informatives

MOCIONS PRBSENTADFS A Id
COMISSIO Del FOMENT
La Comissia de Foment ha nprovat el
pla per a la prolongar:16 del (arree de
Burgas fine al pasarle paraLlel al ferrocarril de S. (Sans) i que mitjançant
jot, demanant 15 dies de Stlieenmea fritas de terreny vial dit pesarle encia,
Ilaçsr:i el canee de Burgos amb ei de
Quart. — Oled de la secreta- Badal.
ria de l'excellentessim AjuntaDasent resmentada Conaisei6 Lao eamentent, remetent per a la seva tat fOrMIII/Iden les srgüents moeions:
aproveche l'extracte d'ella acorde
Dels t'enyeses Santamaria i Escote: perpresos per V. E. a les sessions Qt1è es destinin 2000
, pessetes a redquicelebrades durant el darrer mes ¡deje de rigolea mire% per a l'empedrat
de gener als efectes de l'artidie del carrer de França ; &tres 3,090 des1011 de la vigent 'ley municipal. tinadea al del carrer del Telefon; &tres
Cinquè. — Ofici da l'Adminis- 2,000 per al l'asaetee d'Orient, i igual
traci6 de Propietats e Impostos quantitat per a la Rambla de Muntanya.
Del senyor Nonell: penare es destinin
de Barcelona traselarlant una comunicaehe que la Direcció Ge- 2,050 pessetes a l'empedrat del carrer
neral de Propietats i Ingenios de Torrija,' í que es aunar' convenientdirigí a • la Delegacite de Finali- ment el de JoriU.
1)el senyor Degollada: perqnk es destlces referent iii recurs d'alçada
interposat per aquest Ajunta- niu 2,000 peasetes a l'arranjantent de rerinari installat al Sald de Sant Jordi,
ment.
davant la Ronda de Sant l'ere.
L'ordre del dia
Dele eenyors Floja i Torcäs interesEs llegeix un dictamen de la sant que m'eluda el sistema d'evitar
Comissi6 d'Escorladors i Mere rembassamen d'aigiiea a la font ene
cate referent al termini que te- hi ha a l'enerenament deis carrers /le Panen els venedors per canviar els rta 1 Travessera; intereseent la instal-laarticles de venda. E/ sanyor Oli- eie de la ilion/intuid coneetzient nl earvella despees d'una discussió arnb rer de Parta, cantonada al de Vilamaels senyors Plaja i Sabater, de-a 11, 1 perqu¡e es col.loquin cairells a la
mana que continui restant da- riera d'Escuders.
munt la tenla.
DeLe senyors Cararaeli, Focolh i IgleDespees d'aprovar-se sense sias: pesqué es coLloquia rigoles a
discussió -un gran nombre de vinguda de La Vente de Monteen-Id en ei
clietämens, c.s negree el de la trajeete de de la Turre dele Pordals al
nova divisió de districtes, el Pasaeig de lIttragall; que ea forandi el
qual quedé damunt la taula, ande pressupost per a la constrneeló sie l'cmcaräcter preferent, a peces del pedrat del correr de Cbapt i el de Sunt
Viver.
eetivor baró
Andreu, entre el de ¡'atinar i el TorContinua la lectura de dicté- ren de Campanya, 1 per a l'empedrat del
mena, que sea aprovats 'sexis% Passeig de Campoanior.
discussid,
De/ BeDyOr None'd, intereasant que es
Un del Negociat d'Obres Pie- regularitzin lea altiliaeions del carrer que
buques que. demana: "a) Que s'U de construir damuut la riera de Cass'aprovin les actes de da subhas- solea.
ta celebrada per a ea conetrucDel senyor Tusell: prrque s'instal.li
cid de Vempedrat de diverses un fanal deetrie a. la Plaça de Santa

carrers de la ciutat pet tipus da
13,779.55050 pessetes; b) Que
corn a resulució de la :ranura
es converteixi en definitiva l'adjudicació provisional a favor del
senyor Francese Sele Miró com
a representant legal de la "Constructora Urbana, S. A.", per la
quantitat de 10,6139.006 pessetes,
per ésser la .seva proposició la
mes avantatjosa de les presentades; e) Que (record al que preve
l'article 21 de. la Instrucció vigent per a la eeetraetacie de
serveis provisionales i municipals
es requereixi a la dita entitat
perque dins el termini de deu
dies . presenti el document que
acrediti haver constituil la flanea definitive, i d) QiI3 Os rotor/en els resguarde de dipòsit als
restants licitadora i es procedeixi a ea redaecisi de la corresponent escriptura de centrarte,
suscitant un deba: entre -As seluyere bare de Viver, ßantamaria
i Marial. Per fi sis aprovat."

Proposlcions
Se'n presenten diverses ¿eneanant que es concede:era subveneions, fa mes ereequda de 500
peseetes, per a feetivals. Sen
aprovades.
Una demanant que es permili

installar en lee Cararies del Sale Central del Patee de Beiles
Arte l'Exposició GräliPa del Primer Congres Nacional del Comere lespanyeil a Ultramar. Passé a la Junta de Museus.
1-ore- ui aprovades les següents
proposicions:

Beta senyore Maynee, Domenec, Jenyent, 'eueed, Anglada
(E.) i Tomäs: Primer. Que fent
ús ute ea facultat que conceden
a l'Ajuntament l'Ea:atet de la
Pira de Mostees, s'ampliin en dos
vocals di Consdll directiu de la
Fira. Segon. Que s'as:toril& a la
Cambra d'adherits a les Fires
:tome= els dits y oeals sial com
dos .suplents. Tercer. Dits y unta fermaran part del Consell
melare l'Ajuntament no revoqui
el present acord.
Dels senyors Nadzil, Degollada
da i Palau, porque l'Ajuntame,nt
en corporació aseisteixi a jacte
inaugura/ del Grup Escolar Maiseres, faeteltant a l'Alcaldia parque organitzi Vesmentat acto en
la forma que cregui mes convenient.
Deis senyos Nadal, Degollada
i Palau, perquä s'acordi edherir-se al Tercer Congres d'1Usteria de la Corona 'd'Aragó, que
sp celabyarä a Yálthcia.

Tiztencia d'Ales/hila del el lstilete IX
avisa que 111 assenyalat totsels dijons,
no festino, de quaL•st a cinc de !a tarda,
per roture el mildie en el drepa:x sie resmentada Tinenda.
De conformitat amh el proposat per la
llamare Ceirtimia de Fumerd ea junta
del dia fi del que sosa, al Negociat d'Urbanitzatid i Reforma de la SecciG de Fomeut de la 'secretaria tunuicipal i durant
les Seres d'oficina, pel termini de Out
dies hebils, a comptar des de Itudeata de
la ineereie d'aeuest anutai ea el RutileV Oficial de la A-milicia, eera:a ertiosat
el projecte tic rieres &interiores del darrer de Campruany formulat en 15 de gr.
ner pase& per l'arquiteete encurregat del
grup primer de la Servia primera de l'Oficina alta Secos "Unic-s.
I.a qual coca es fa pilla,- perque arribant a conei getnent deis Serenaseis pugula formular, dintre l'expresar tereiini, ke reelainations que cregula del cas.
LA COMISLIO DE FOMENT
• eeata Comissió ha acordar e:Toser
al pelaje el peojecte de rethiecie d'ampiada del Passeig d'En Prat de la Riba, de la barriada de La Salut, i ordenar a la Comim...ny:a de Trannees que
colloqui baranetes als cotxes del neodel nou ene fan el servei de Lt linia
de Sant Andreu.
Ademes, va prosere en consideeati6
les següents mocione:
Dcl senyor Tusen: Perque s'encarece
gui a les oficines facuhatives un projeme de resguard a la Porta de l'Angel
que privi el perill al vianant des del carrer de Funianella a la vararla de la
Flaea de Catalunya.
Del scnyor Tornes: verme es forrmili el pressupost d'empedrat dels carrers de Fernendez Duro i Miguel Ale
gel.
Dels senyors alome i Degollada: perque se substitueixi len: Mari fet malteé
que hi ha a la Plaça de Rovira.
Dels senyors Cararach i Iglesias e parque es (omita: el pressnpost per a empedrar el trajecte que fa/ta del Passeig
de Joan Maraeall i que es fermuli aixi
mateix el fcr un jardi de l'espai de la
per/tongada» de la Gran via elereltana,
des

de la carretera de Comellä fins el

final.
Del senyor Santamarea: perita s'instal.lin 7 (anals electrias a la carretera
de Sant Andreu en el trog, compres des
del starrer fins cl lluc conegut per Can
Calan.
Del scnyor Nonell: que per la De»
mece') general dels Serveis Valses es
procedeixi a valorar els terrenys que,
hagin d'esdevenrr via peblica en la re.
gularització d'aliniar els carrera ?done-,

)paquim i rcrp Sera& ,

AGENCIA HAVAS
AGENCIA RADIO

TELEOR AMES

Els bolxevistes de
Moscou abandonen
la defensa de la causa
de Mustalà Kemal
Moscou, diari "Pravda" dirigeix violentíssims ataca contra Mustafa Kemaa al qual acusa Irhaver-se
aliat amb els capitalistes europeus. Diu
que per congraciar-se amb ells, Mustafa Kemal no recula davant de res com
ho demostra el procés dels comunistes
turcs. Caldra dones que Mustafä Remal deixi de comptar amb l'ajut de la
classe obrera, que ja no el secundara
en la seca obra com fina ara.-Radio.
L'ASSEMBLEA

D'ANGORA

Londres, 21.-Segons tclegrames de
Censtantinoble, s'ha reunit l'Assemblea
d'Angora amb assistència d'Ismet Paixà i Mustafa Kemal per a discutir el
projecte de Tractat de Lausana.-Radio.
Gonstantinoble, 27.-En els cercles
ben informats es creu que l'Assemblea
aprovarà la solució acceptada a Lausana per Ismct Paixà i després formulara un contraprojecte sobre les qüestions financieres i económiques. Aquest
contraprojecte sera tramas a la secretaria de la Conferencia de Lausana.Radio.
LA GRAN ASSEMBLEA APRDVARA ELS ACORDS SIGNATS
PER ISMET PAIXA A LAUSANA
Angora, 21.-Es creu que la Gran Assemblea, que es reunir-a dintre de por,
aprovarà els acords signats per Isnaztpaixi a Lausana.
En quant a les gestions económiques i
financieres, hi ha la convicció que Angora proposara acords suplementaris
que comunicara al secretariat de la Conferencia de Lausarra.-Havas.
REUNID DEL CONSELL DE COMISSARS D'ANGORA
Constantinoble, 21. - Comuniquen
d'Angora que Mustaa. Kemal paixà i
Tmet-paixà han arribat a aquella capital.
lmmediatament se celebra una reunió
del Consell de Comissaris, en la qual
Ismet-paixà comença a fer una capaaleló de les negociacions portades a cap
a Lausana i sobre la situació política
exterior a Europa.
Avui tornara a reunir-se el dit Con-

sea per a oir el final de les referides
explicacions.-Havas.
TROPES ANGLESES CAP A
CONSTANTINOBLE
Gibraltar, 21.-E1 primer batalló del
regiment del Duc de Wellington ha erabarcat en el transpon "Roland" arub desti a Constantinoble.-Iladio.

EL CARVI DE PRESONERS
TURCS I GRECS
Coastantinoble, 21.-Avui han sortit
del port del Pireu els primero transports
de presoners que han d'ésser canviats
Esmirna per presoners grecs. El canvi,
que durarä prat» d'un mes, començarà
pela presoners civils.-Redio.

PER A LA DEFENSA DELS VINS
FRANCESOS

París, 21.. - El grua vitícola
de la Carnbra de Diputats presentà ahir un projecte per a defensar el mercat nacional de vias
contra la concurrència de vins
estrangers. - Hayas.
Ha y as.
,
UNA NOVA ERIIMO DE BONS
DE TRESOR FRANGES
París, 21. - El Senat ha votat
el projeste de hei autoritzant el
Govern per a l'emissió de Boris
per valor de tretas mil inil:oes.-Hayas.
NONIEfeterfiLeITS D'ALTS CAL..
RECE
París, 21.-E1 Consell dc ministres ha
nomenat el senyor Merlin governador
general de la Indo Xina.
L'actual governador del Camerun ha
estat nomenat governador de l'Af rica
occidental francesa.
A propo ta del ministre de l'Intlarar,
le. estar nomenat director de la Seguretar general en el ministeri de listeriur, el director del Gabinet de la Prekmura de Pulida, senyor Merlier, (mi
reemplaça el senyor Durand, que ha estat tiom enat per a exercir altres funcions.-Havas.
ELS Merla: 1 E:1 FRANCESOS RErtREPIJN EL TREBALL EXCEPTE A LA :zeta DE NIOSELA
París, 21.-EI Consell nacional de la
Federad() Unitaria de rninaires ha decidit la reprera del trcball, excepte
la regló del akesela.-Radio.

INCENDI D'UN VAIXELL CARPEGAT DE DE:Kit:YA 1 PETROLI
Argel, 21. - 'Sliaincendiat a
causa duna explosió, el vpor "Dirandelle", d'Oran, que portava un
carregarnent de benzina i petroli.
Va haver d'ésser tira!, a fans.
S'han registrat tres ferits.- Radio.
Argel, 21. - El vapor sirirondelle" que a causa d'una explosiú s'incend:ä 1 va llevar desser
tirat a foros, contenia un carregament de h,000 caixes, 2,000 pipes
1 1000 bidons d'essImcia o petral!, de la Societat Italo-Americana d'Argel.
Moriren en l'explosiö dos tripulants. -

1
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Sembla que el Govern alemany prepara altre cop la

vaga general a la Ruhr
Els mariners del port de Londres organitzen una manifestació a favor
del manteniment de l'Entesa
Dusseldorf, 21. - La situació
no ha canviat. Circulen entre el
poble rumors que es declarara
la vaga generad ,.,3n el moment
escollit pel Govern, el qual - es
diu - s'ha'.eornpronads a pagar,
el noranta per cent de les despeses que ocasioni la vaga i els industrials de la cogió pagarien el
neu per cent restant.
Sembla que no cal prendre seriosament aquests rumoro, puix
des del començament le d'ocupació és la quinta o sexta vegada que es parla de vaga geneal.
-Radio.
EL GOVERN ALEMANY
POSA INTENTAR NEGOZIA-.

Malgrat
sembla que els
esmentats rurnors no deuen
fi -se en compte.-Havas.

OIONS JPITERNADJONALS

Gelrenkirdteu, 2L-Els empiema tle la
Reichabank s'han deetarat en vaga dan
protesta per la detenció del seta director.
El cap de pedida hs estat detingut per
les autoritats d'ocupada, per hacer erdenat als seas sutiordinats que no saludessin els oficials (ralaesos-liaras.

Londres, 21. - Telegrafien de
Berlin ad "Daily Express" que
segons noticies de bon origen el
Govern alemany es proposa intentar el començament d'unes

neg,ortacions internacionaIs a la
Ruhr.-Ilavas.
MES DETENCIONS I VAGUES
ELS FRANCESOS S'INCAUTEN
DE MES DELS 100 MILIGie
AMB QUE HAY/EN MULTAT
GELSENKIRCHEN
Dusseldurf, 2 1. - El director

de Correas i Telégrafos de Mag,úncia ha estat detingut i 21 per
sonal Ola declarat ea vaga.
A Gelsenkirchen els en:picata
del Banc de l'Imperi s'han declarar en vaga per protestar
contra la detenció de llur director. Els fonds qua incautat
l'autoritat, francesa excedeixen
dels 100 milions de mares a qué
havia estat condemnada la dutat.
Ila estat detingut el cap de po
tirria de Recklinghausen, acusat

d'haver ordenat als setis subordinats que no saludessin els oficials francesos.-Radio.
Dusseldorf, 1. - A Brachen
el cap de policia i dos oficials
estaven coaccionant els comerMatas que venien als francesas;
han estat detinguts.
També ha estat detingut PallcaIde d 2 Dur e , el qual es neah
a facilitar illuminació elèctrica.
Aquesta cactenció ha motivat una

vaga de protesta de 24 llores.
A Essen i a Bredeny els comerciants han decidit trincar
Ilur establiments per peotes!art
contra la detenció i la wad:runa
de l'alcalde i del sindic dula comerciants.
En els darrers registres efectuats en el quarler de policia
d'Essen han estat omitas 300
revalectira, 300 sabres, 2 ametralladores, 100 fusells i 2 pistoles

les ametralladores.
El comandant militar d'Essen
ha disolt, la noticia de seguretat.
Aquesta serä reemplbveada per
reo hemos de paisä proveits de
braçals.
Ea iusti e irt militar ha reclamat
els culpables de, l'incident de Bochum on foren ferits a gavinetades dos soldats francesas, pecó
e! jutjat s'ha negat a inhibirse de l'assumpte i preten judiear per si mater ia (s is culpables.
-Radio.
EL MINI5TR2E PRUSSIA DE
L'INTERI1R PROHIBEIX A LA
POLICIA QUE VAGI SENSE UNIFORME
Berlín, 21. - El ministre
prussiä de l'Interior ha prohiba a la pulida alemanya de la
Ruhr que presti els seus serveis
sense uniforme.
Aquesta disposició est?! -destinada a fer ineficae les mesures
que es disposaven a adoptar les
autoritats d'ocupada, amb el fi
de crear una milicia sense armes ni uniforme.-Havas.
LA SITUACIO A DUSSELDORF

Dusseldorf, 21. - Ahirs, a la
tarda, l'oren tancades montes
tendes i magatzems, cona a protesta per la detenció i expulsió
portada a cap per les autoritats
franceses de l'alcalde d'aquesta
ciutat.
S'esperava que a primera hora
ca declaris la vaga generad corn
a protesta tambd contra la dita
detenció, però no arribä a plantejar-se.
Els tranivies circulen ami; tata normalitat.-IIavas.
Dusseddorf, 21. - No ha canviat la situació, però circulen
rumors que es plantejarä la vaga general.
-S'afegeix que el Govern alamany ha promés suportar el noranla per cent che les despeses
que s'originin, 1 que ells grans
industriado aportaraa el deu per
eent uptqn,I.

L'EXPULSIO DE L'ALCALDE pE
DUSDELDORF
Dussehlorf, 21. - L'expulsió del barmestre d'aquesta capital s'efectuä ahir al
obeint la dita mesura a haverse negat a transmetre a la Oremos letal
i a llursadminis trata les notifieaeions de
les autoritats d'ocupació.
Una delegad(' del Munielpi protestä
proa del general comandant contra Parrest del burmestre.-Havas.

Dueaeldorf, 21.-La informarle de tont
tectrangera segons la qual França i Betgica kaurien obtingut l'as de la Ifnia
ferroviaria de Duren, per hacer fet constar davaat el Govern angla la possibili•
hit duta aixecarnent general de l a Ruhr
estä eimpletament desprovista de follament.
Un argument semblant en cap manera
correspunirin a la realitat, tota vegada
que eLe mateixos alemanys, ädtine els mea
desesperats, reconeixera que /a resistencia
armada ea impossible i resultaçia nefasta, per la desigualtat de la lluita.-Havaa.

VAGA'' A GELSENKIRCHEN
DETENCIO DEI. CAP DE POLI-

UNA EMISSIO DE BONS

CIA

Berlin, 21.-El ministre de Finances
i els delegats d'algunes banques her'Mese, i estrangeres han arribat a un
acord per a la col.laboraci6 d'aquestes
Banques en una emissió de dos cents
milions de mares or en bons del Tresor -Hacas,

LA RESISTENCIA EN ELS FERBROCA MI U
Perlfn, 21.-El ministre de Transporta
ha invitat a l'adminietraci6 dels fernaaralls a eessar en el subministre d'aigua,
gas i electrieitat eu tota mis locals ase ses a la ascua deis pulsos ocupats.-IIavas.
FERRDVIA.1.Z3 CONIDERINATS
Magancia, 21.--EI tribunal militar ha
coudetanat a penes que varien entre deu
anys i seixanta dies de preso detartninat
nombre de funcionaria, mpleats i obrera
tarroearrits, per negar-se a °latir les er.
tires de les autoritats d'ecupaeiú, i excitactions a la vaga.
Tots els Mines s'han tancat, en senyal
de protesta, durant 24 horca-Havaa

VAGA E E C3FIREUS, TELEGKAFS I TELEFONS A RIAGUTtlCIA
3fagclacia, C.1.-Com se sap, el dirietor
dr Correus, Teldgrafs 1 Telefons ha estat
detingut, i com a protesta contra la de:onda sCa declarat ert vaga tot el personal de les esmentades dependSneles.
Teta els edificis i estafetes dels dits
scrveis han estat ocupats
tiaras.
EL SABOTATGE A TELEGRAFS
Dusseliorf, 21.-Pel personal de la
central de Dusseldorf alma reata:ter
nona aetes de sabotatge a les lisies telegràfiques.
En vista d'ala les antaritats militars
'can fet evacuar la Central, en copeepte
de eästig per les esmentatles acudes.Hayas.

L'INO:DENT CE LA MENA PRIPICEP FIECENT -:- EL QUE DEJ
111.1 FErlIT
DDusseldorf, 21.-Dosprea de dial sieht esdevingut a la mina Princep Itagent, un deis mimares ferits ha deeltuat
que els soldats trancaos no feren tia: tiriO tulipa despres de donar els tres
toca Satenes, de manera q ue el s obrero
tingueren temps de sobres de retirar-se.
Aquesta declarada destrueix comi do
de l'Agencift Wolff-tamenlsrcio
i deis periediera alemanys, els qusls van
dir quo els francesas havien disparat
seise molla-Ilusas,

LES NEGOCIAD:CM; FRANCOER/TANiQUES
Londres, 21.--Les negociacions reteroes al träfee ferroviari a través (le lea
antes principals de la zona a rtg lesa crocut
pació prossegueixen cutre els generals
aliats.
El Gavera franca no ha fet ca p nuca
gestió.
La impressia dominant •, s que aviat
s'arribarà a un acord.-11avas.

LA RESISTENCIA ALEMANYA A
LES LINEES l'INGLESES CEDIDES
•

Dusseldorf, 21.-Els anglesos evacuaren alar la itnia férria le Larda! a Growenbreiek, octipant-la el personal franca.
Els funcionaria alernanys que hi preslaven servei es negaren a seguir treballant.
Ahir sortiren cap a FM/10 t1 I) tren
de carbó i nitres sis cap a Holanda.
La flota que presta servei al M'in es
compon de 30 unitats.-Ilattus.

ELS FRANCESOS OCUPEN LA
LIARA FERREA DE DUREN A
GNRWENB ROICH, QUE EVA-

CUEN E!.S ANG'LESOS
ELS
FERROVIARIS ES DECLAREN
EN VAGA
Dusseldort, 21.-Els anatema han evacual la Itnia (arria de Duren a Grawenbroich, que ha estat ocupada pel personal
frane's. Ele ferroviaria de la Fnia no.
vament ocupada s'han negat a prestar
:ervei a les ordres de les autoritats mi:arca i lata abandonat el treball.
En quant a la qüestie general del tränalt ferroviari per les Malea principal» de
a zona britanlea cantina& lea negadaches entre ela Retumbe atleta-e/149 .

ALEMANYS

L'OCUPACIO DE LA RUHR ES
L'ESDEVENIMENT QUE HA
PORTAT NIES BENEFICI A LA
GRAN BRETANYA
Londres, 2I.-Durant una reunió de
censellers d'una Companyia de ferrocarrils, un deis oradora declara que la
minara que des de fa un quan tcmps
es ve notant a la indústria, sha accentuat en aquests darrers temps, a conseqiincia de racció empresa per Frame'
ça a la Ruhr.
Aeuest esdeveniment afegi entre
grans aplaudiments, és el que ha afeetat mes beneficiosament al poble anglas, des de la signatura de l'armietica-Havas.
UNA MANIFESTACIO EN PRO
DEL MANTENIMENT DE LEN TE A I DE LA PARTICIPA CIG
r..EL GOVERN BRITANIC A L'OCUPACIO DE LA RUHR
Londres, 21.-Uls inarincrs del port
de Londres organitzen per dipmenge
vatent una manifestació a favor del
manteniment de rEntesa i en pro de la
participació de la Gran Bretanya a rocupació de la Ruhr.-Radio.

FINS A LA DATA S'HAPI DEOfIETAT 4.57 EXPULSIONS
('oblenza, 21. -1).1 día 14 al 10 de febrer les autoritats militars franceses han
dreretat 123 expulsions, cutre elles O subprefectes, 5 burgmestres. El total d'exptilsitas * fino a la data s'eleva a 407.-Itadio.

EL CONSELL DE MINISTRES
APROVA L'ODERTURA DE CRE..
DIT PER A L'OCUPACID DE LA
RUHR
Paris, 21. - En el Consell de
ministres celebren alije s'aprovä
projecte del ministre de Umnarices obrint crèdits per a l'oeupació de la Rular, projecte que
fou presentat a la Cambra ahir
el

a la tarda.
El ministre d'Agricultura va
sotmetre a la signatura del president -de 'la República un decret
creant un Consell superior de la
pesca yluvial i comités departamentals encarregats d'estudiar
.els mitjans d'augmentar la riquesa de la pesca Pluvial i de la
piscicultura a Erario. - Radio.
EL SERVEI MILITAR A FRANÇA
París, 21.-Durant la discussió al
Senat, de la hei dc reclutament de l'exercit, l'ex-ministre de la Guerra, senyor Lebrun, president de la Comissió
dc l'exercit de la Cambra, declara que
seria molt fácil reprotxar a França que
ta baionetes que vetllen la Ruhr, oblidant les poderoses flotes qtte s'amaguen
en alguns ports militars.
Ens trobem, va dir, davant de dues
proposicions: una que estableix el servei militar d'un any, i una abra da
divuit rnesos.
La primera és la del servei militar
del Tractat de pan executat, la segona és la del servei de la pau per exeerutar.
Potser arribarra el dia, acaba dient,
que Alemanya, convençuda de la nostra resolució inquebrantable, es decidira
a executar el Tractat de pau i aleshores, aquest dia, és quan feliçment pera
sarem en alleugerir la càrrega del servel militar.
Esperant a j a& com sempre, rexareit
francas no té altre objecte uqc el manteniment de la pau a Europa.-Havas.

EL GAIIINET MINAR LAW NO
PENSA DIMITIR
París, 21. - El corresponsal
a Londres d'un diari parisenc,
despres d'examinar la situació
politices derivada del darrer debat a la Cambra de Comuna respecte de l'ecupacid de la Ruhr i
de la velaold que ho ha sancionat, creu poder desmentir els
reamors circulats aquests dies
que Donar Law eski disposat
resignar beis aoves funciona.
101 bloc conservador, escriu en,
• Dorreepgem aludi 13» roepnia-
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titilit i lluny de pensar en dimitir, el primer ministre es preocupa de reforçar el seu Govern,
fent una crida ql conceas dala
que s'havien exclas a si mateixos quan s'encarregà del peder.
CREIXEN LES BONES RELACIONS ENTRE HABITANTS I
OCUPANTS
Dusseldorf, 21.-Les demandts
sació dels trena militara tratarme, que
no existien en un principi, han aconseguit tals proporcions que la Direecia de
ferrocarrils d'Elberfeld ha cregut ner-sari dirigir una proclama a la poblada
invitanala a no utilitzar els esmentats
trena franceses.
'Pamba ha augmentat el nombre de pebres que acudeixen a recollir lea !sopee
populars, i iguahnent augmenten les peticions de treball, tins a l'extrem que nomas a l'oficina de Dusseldorf es contraebaren avui cinquanta ala obrera especia.
litzats.-Havas.

ELS PRIMERS MINISTRES BELGA I FRANCES
Paria, 21.-El president del
Consell de ministres belga, senyor Theunis, ha assistit afanes,
La tarda al banquet ofert en honor seu pel president del Consell
francés senyor Poincard.
Ambdós primers primen ministres celebraren després una
Ilarga entrevista en el Quay d'Orsay, en la qual tractaren de la
situació general a la Ruhr i de
les mesures oportunes que han
de prendre's a les regions ocupades.-Rad jo.
AUGMENTEN LES TENDENCIES
G'INTEL.LIGENCIA
HUGO
STINNES PARTIDARI DE NEGOCIAR
Londres, 12I.-Cornuniquen d'Amsterdam als perhídics que segons informes
rcbuts de Dormund, s'ha celebrat a Berlín una reunió entre els caps de les indústries del Rhin i aVestfälia i els representants de la Hisenda.
La majoria deis esmentats caps
la indastria insistí en el manteniment de
les mesures de resistencia a la Ruhr,
pecó vis financiera acausellaren vivamera que es tractés d'arribar a un acord
amb les autoritats darcupació.
Hugo Stinnes compartí el punt ele vista dels financiers.-Havas.
Dusseldorf, 2I.-EI conseller municipal socialista senyor Sellara exposä durant la darrera sessió celebrada pel
Consell ropini6 de que el Govern alemany hauria de buscar tus krreny d'intel.ligencia i fer gestiona encaminades
a resoldre el conflicte actual.
La prernsa socialista de Dusseldorf,
per altra part, no ha parat de acatenir la mateixa tesi.-Havas.

DESPRES DE LA SOLUCIO DEL
PROBLEMA DE MENI EL
Roano, 21.-La Comissió extraordiliara ha notificat al president del Consell el lliurament de klemel a LituaMa.
La dita Comissió extraordinaria embarcara a bord d'un creuer.
Les tropes franceses han tornat a
bord del cuirassat "Voltaire".-Havas.
Merma vaixells aliats salparan dilluns.-Ifavas.

ELS VAIXELLS DE GUERRA
ALIATS HAN SORTIT DE ME.
MEL
EL GOVERN ACCEPTA
LA DECISIO DE LA C. DA. REFERENT AL TERRITORI DE
LITUANIA

Menta 21.-Els vaixells de
guerra aliats han sortit de Memel.

El Govern de Mernel ha comunicat a la Conferència d'Ambaixadors que acceptava la decisió
per la qual es concedeix el seu
territori a Lituänia, i trarneträ
delegaba a París per discutir amb
els representants polonesos l'organització del tränsit maritim
fluvial.-Radio.
LA RESIDENCIA DEL GENERAL
FRENCH A DRUMDCE SAQUEJADA PER UNA BANDA DE

LLADRES
Londre s , 21.-La residencia del mariscal French a Drutudoe, comtat
Rosemoon, fou invad ida i saquejada
per una banda de Iladregots, dilluns a
la nit.
Els assaltants s'emportaren la quasi
totalitat del mobiliari i objectes d'importancia que iii havia a la casa.
, Sembla que els autors del saqueig
perteneixen a les forces rebels.-Havas.

SVEJEWSKY CONDEMNAT A
MORT
Riga, 2I.-Segons un ¿espata de Mascota el Tribunal Suprem beIxeviata ha
condentnat a mort el coronel Svejcwsky,
acuiat de complicitat en una temptati-

va. d'a,s_sassinat coalla Leattes-„Hayas.

• -Es pj
roecta aprofif,
les Catarates del Nj
gara per produir eitc
tricitat

eh

Washington, 21. - Una e
panyia nordamericana ha les,
nat autoritzacid per construir
les cataratas del Niagara
enorme fabrica d'electricitat
tinada a suministrar (a to,
motriu a Nova York i regid es
cuA
ndqaunets.t projecte,
que és slm
important coneebut fins at
consisteix en la produccid
força total de . 1,000.000 de
valls i el cost de la install
no baixarà de 212,000.000 de
lars.-Radi•
A LA CAMBRA DELS COA
ES APROVA0A LA RESPONT
AL DISCURS DE LA CORONA
Londres, 2f. - A la Caes
Comuns, després d'esser rebuti
da per 307 vota tentra 176
altra esmena presentada pels
boristes, fou aprovada per me,
mita!. la resposta al d iscute de
Carona. - Ilavas
L'ASSASSI DEL MIN ISTRE N
FINANCES RASIN
Praga, 21. - L'estudiant S:a5
pal, assassf del Ministre eh.
nances Rasin, Penterrament
qual s'ha efectuat avui solerese,
ment, s'ha retractat de les tres
anteriors declaracions, negaal
premeditacid, que aleshores
ma y a. - Radio.
DETENCIO D'UN LLADRE
GRAN A ON
Berlín, 21. - Ha estat deringui
d
qual en cls darrers dos anys ba real.
cal extraordinaris robatoris. Na tina

iaventurer anomenat Ludwig Ld,,

que vint-i-un anys i viatjava sam
amb passaports a nom de diplocail
i de correus d'Ambaixada.
Les seves victimes sam d i ploma:le i
famílies de l'alta societat berrrnesa
les que havia aconseguit irle-cata-a
Ultimament s'havia apoderat de tea
fortuna de l'advocat perui seeet la.
rano -Radio.

M °NUMEN TS COMMEIROID.
TIUS DE LA GRAu GUERRA
Washington, 21.-Sla trae alta
tata Unas una Comissió per a
mar els campa de batalla de Fraa
Bélgica en tia guata han déme es
gits anoduments commemoranua-b
dio.
UNA CAUSA CONTRA SET HON
GARESOS PER HAVER ATEN.
T.107 CONTRA LA VIDA EL EI
Bucarest; 21. - ha comença: darat
cl Consell de guerra la vasta de la aa
sa seguida contra set hongaresne lar
sats d'haver volgut atentar extra b
vida del Rei.
Els acusara han eonfessat que le
macen part dd la societat "Hougria
es desperta", la qual manta rtladat
intimes amb els feixistes i argafeal''
dona secretes alernanyes.-Havas.

PALAU DE LA
GENERALITAT
COIIISSIO PROVINCIAL
La Comissió Provincial ha despatat
cha següents assumptes:
Informe en l'expedient relatas a Tzt
torització solaren:Ida per Maria
Roca per augmentar Yabastiment exgiies potables dc la vila de Sant fea
de Torellaa
Idcm en l'expedient incoat Per
segona Divisió de ferrocarrils, eur
cant que s'imposi urna stul.a de Ka
pessetes a la Companyia dels dcl Nect,
per la topada ocorreguda a Scgaii
dia 17 de gener últim entre t5 553
números 122 i 1235.
Recurs d'alçada interposat per
nuela Borräs, contra una multa ter
;raposa la tinència d'alcaldia del 4i'"
trkte quart d'aquesta ciutat, e l 11 t15'.
tubre ültim, per MI racció del R./ la"
rient de Tracció Urbana.
Idem d'alçada interposat per IagP
Alvarez contra la ¡providencia dc
tinencia d'alcaldia del districte
(atesta ciutat, de 17 de flameare alraa
per la qual s'imposa la multa de 19
pessetes per infracció de les Galera.°
municipals.
Aquest matí el senvor Puig i
dafalch ha estat al seu desma ta ra121
nombroses visites.
Ha estas' a visitar la finca Torra
Marimont, adquirida per a Esc ala, tr"juntament i Zootecnica de la Maneare
nitat, el cap dels serveis de rateado%
scnyor Rosell Vda.
L'Ambaixador britanic, Sir F-0,
Iloward va visitar ahir al inledia
president de la Mancomuni tat, solc«
Puig i Cadafalch.
Per invitar-los a rhomenat ge Sof
futboFstes .de tot Catalan a W141:
diumenge vinent al senyor Ilan s GO'
per, president del F. C. Barce lena 0
visitar als presidenta de la Molar
nitat i Diputació, els senyors eue
gres la Comissió_2rgnajtsadoraildr
4CIlb
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CON FEREN
D'ESPANYA
E!s problema militar

Manifestacions del president del Consell

1

Tam p oc avui no sha parlar dance
assum pte que d la publicació del domment dels artillers i de les seves possibles derivacions.
Els periodistes han acudir a Thora
de costum a visitar el president.
Aquest ha manifestar que havia asSistit als funerals organitzats per l'Académia de Jurisprudència en sufragi
de la vídua de Montero Ríos.
Reierint-se despres a l'assumpte del
dia, ha manifestat el cap del Govern:
—No hi ha cap noticia, perque els
parió:tics ho han publicat tot i la qüestió ha sortit de l'esfera del Govern,
lkr dit, no hi ha entra:, i está al de les
autoritats militars, les quals practiquen
les indagacions que els vaig parlar ahir.
Aquesta tarda celebrarem Consell, a
dos quarts de sis, com estava anunciar,
i no passarä res, fracassant una vegada mes els alarmistes que es dediquen
a profetitzar grans successos.
Ila afegit president que en sortir
ds1 Palau de despatxar amb el Rei, sha
trobat amb el capita. general de Casulla la Nona, el qual assistia a la recepció
i h ha dit que no hi havia
cap novetat a la guarnició.
Preguntar sobre el nomenament de secretari de l'Alta Comissaria, el cap clel
Govern ha dit que no s'havia acordat
o ro-a sobre aquest extrem.
co
Ha anunciat que demà socia cap
Sant Sebastià el ministre d'Instrucció
pública, invitar per TAjuntament, per a
imposar la tren d'Alfons XII a l'esculter Marin.
El senyor Salvatella tornará a Madrld a la tarda.
Ha confirmat el president que dem5
Sortirà cap al Marroc comissari.
Será acomiadat pel president i els ministres de la Guerra, Estat i Marina.
CAPS I OFICIALS D'ARTILLERIA
AL PALAU
Aras, com dimccres, ha estar al Palo:. camplimentant el rei el capita general de la regió.
L'estada del general Orozco al regi•
alcasier ha estat molt curta.
Després el sobirä ha rebut audiencia
militar, en la qual hi figuraven el tinent coronel d'artilleria dan Josep Mirelli, amb una comissió de caps i oficials del grup d'instrucció de la dita
arma.
L'OP1N10

L'OSS'ORIO 1 GItLLAZDO

El senyor Ossorio i Gallardo publica
en El Dcl,ale un article elogiant el dotuatent deis artillers, per estimar-lo noble i dierct i en res atemptatori a la
dl-o t aliaa i a les Ileie ; i afegeix
"L'enorme alcans de Pacte dels artill.rs csia en foreusa ropercussi6 amb tots
eis aspectes de la vida naeional. Quan
grup d'espanyols renuncia a la co:ciitats
lestat possessori i Miura
el seu esdevenidor i la seta tranquil:t'ad con: a (bina per a la constitució
den poble millor, han de sentir en el
äairn cl viril-y enérgic cop els que ara
es diososen a comprar actes o a falsificar-les, eis que inventen alcaldes i jutges per a forjar unes Corts artificials,
els emplcats venals o ganduls, els jutges supeditare a la pressiú política, els
traf canta que s'enriqueixen amb la fam
pública, els advocats que no serveixen
causes morals, els metges que fan del
seu alt ministeri degradada grangeria...
A tots alcanea la crida. Per a tots va
l'autorizar incomparable de Texemple. A
tos afecten les paraules austeres i sóboes amb qué invita al compliment
Si no responen molts i molts aviat,
Peda creure's que no sent les necessiteas d'Espanya, sinó una petita minoria
dots seus fills."

CONSELL DE MINISTPIES
COVERN TEM DIFICULTATS
PER PART DELS SEUS ADVERSARIS
EL

EL

A tres quarts do sis han quedat reunits els ministres a la
Preeidencia, per celebrar Patean-

clat Cuneen.
El principal assumpte sobre el
qe., liavien de deliberar els ministres i que es refereix al suposat doeument dels artillers, ha
fet que el Consell despertes la
natural expectació, essent molts
els periodistes que han acudit a
la Presidencia per escoltar les
In allifeslacions que els minis-

tres fessin a l'entrada.
El primer ministre que ha arribat ha estat el d'Estat.
. —Ea vosie el primer—li han
da els periodistes—i pot. voste
fer declaracions.
--No Une res que dir. Dintre
al g ans dies tindran vostès altre
c o nfin:te, puix no es necessita
easar rnolt profeta per suposarI,, ja que sortim a un per diAra, que si Iota els que sorgeixeo
Sin com l'actual, no passarà re.,
.i els nostres conciutadans ens
faran justicia.
El senyor Gasset portava uns
exp ediente de tràmit.
' El ministre de Finances por.
lava expedients tic: credit per a
Guerra.
5.
lfa dit que acabava de saludar-lo a la porta una nombrosa
. e omissid de subalterne, que li
I
havien remes una nota referent
'
A les millares que sol.liciten.
. t
ministre de la Guerra ha

manifestat que no passava res,
ja que el sexi ministeri no dóna
cap disgust.
Finalment, ha arribat el president del Consell, el qual ha manifestat que els Reis havien estat
a casa seva per donar-li el condol amb motiu de la mort de la
so y a mare política, la vidua de
Montero Rius.
LA NOTA OFICIOSA

El Consell ha acabat a un
quart de deu, facilitant-se'n
aquesta neta:
"El ministre de la Guerra donb
compte de la instrucció de diligencies amb motiu dels documente relatius a l'exercit publicats ahir per la Premisa.
El Consell mostrà la seva conformitat amb les resolucions
adoptades.
Es nomenà una ponencia deis
ministres de Finances, Foment i
Treball per proposar mesures
enearninades a protegir el cultiu
del colé a Espanya.
S'aprovaren diversas projectes de R11. DD.: ereant el Consell Penit onciari, sota la dependencia del ministeri de Gràcia i
Justicia i suprimint altres juntes del propi ministeri; sobre estudi de les defenses submarinos;
nornenant inspector farmacéutic honorari del ces de Sanitat

militar a Josep Rodríguez Garracido, rector de la Universitat
central; i autoritzant al ministre
d'Instrueció pública per regularitzar els efectes que en les dependencies del dit ministeri ha
de produir el Decret de la, presidencia determinant les noves tarifes de honoraris deis arquitectes.
Es concediren un suplement
de credit i un eredit extraordinari per contribuir a la subscripcié per erigir a Panamä un monument a Núñez de Balboa.
S'acordaren cinc expediente
d'indult del ministeri de Gràcia
i Justicia i s'autoritzà l'entrega de mantes sense càrrec
individus del reernplag de 1019
que es Ilicencien a l'Africa.
Es despatxaren tres expedients
de Foment; un proposant subhasta per construir o reconstruir
ponte a les carreteros de l'Estat;
altre de cencurs per a la Cona1I'lleCiÓ d'un sifü al canal d'Isabel II, i altre de subhasta de les
obl'es del ferrocarril de Val de
Zafan al Mediterrani."
AMPLIACi0 DEL CONSELL
Un top aprova t s ola expedients que
figuren en la nota oficiosa, abordà el
Comen la gestació i desenrotilo del
conflicte militar motivar per documeat
atribuir als artulers.
Tots ele ministres, al apreciar la
qüestió, coincidlaen en qué les notes
oficiases facilitades ahir pel president
del Cont.ell i el ministre de la Guerra,
reflexaven el veritable sentir del Govem.
Pel que respecta a les diligencies Metruides a Madrid, el jutge especial encarregat de dirurar l'origen i cls nom:
dels signats, ha topar amb la dificultar de que segons el testimoni dels directora deis diaris que publicaren el document, aquest va aparèixer sense signatures, confirmant el mateix el president del Consell i el ministre de la Guerra que a ella no arriba pur conduele oficial el document original, cas dc quä
hagi arribar a existir.
Es comentaren les inexactituds publicades en alguna diaris, atribuint diálegs entre el ministre de la Guerra i
el capitä general, que no existiren, porque la conducta a observar pel ministre solament la coneixia el president.
Quelcom llague de parlar - se per lestransa coincidencia que cópies d'aquests
documents haguessin arribat a poder
d'algunes personalitats polítiques.
Creiem saber que a la consciencia de
molts ministres hi ha la sospita que
aviat el Govern topara mil dificulta:3
d'aquesta o altra índole, totes fraguades a Tornbra.
No salsera si s'avaneara la data de
les eleccions; peró no seria dificil que
si es logra vencer tos dificultats de
l'encascllat, es publiqui el decret de
solució a mitjans de mitre.

La qüestió del Marroc

Declaracions del

l'Ah

Comissari
Aquest mar' ha complimentat el Rei,
l'Alt Comissari d'Espanya al Marroc,
senyor Silvela, cl qual ha passat mes
de dues hores a la cambra regia, conferenciant amb el Monarca.
A la sortida els periodistes li han dit:
—Sembla que la sera entrevista anib
el Monarca ha estat molt extensa?
—No--ha contestat el senyor Sine la—; nocorregut As que primer han despatxat els ministres i després, un cop
acabada l'entrevista rneva amb el Rei,
he passat a complimentar la Reina.
Per aquesta causa he remis més
temps al Palau.
Aixó—ha afegit—ha estar una audiencia d'acomiadament, puix marzo densa
amb l'exprés cap al Alarme, amb l'objecte de passar la nit a Algecires dicendres i sortir dissabte al matí, a primera hora, a fi d'arribar a les dotze a
Tetuán.
—He rebut—ha continuar dient el
senyor Silvela—moltissims telegramcs,
afectuosos tots, i entre ells, aquest del
comandant general de Ceuta:
"Ceuta.—En non' meu i generals i
oficials i trepes d'aquesta Comandimcia
general agrairrt V. E. laudatóries frases que ens deehea, honrant-nos ésser
dirigits per V. E., els alts dots de la
qual estimem, en la tasca del proseetoral que S. M. el Rei i purria li han
encomanat, saludant-lo respectuosament."
—En iguals termes — ha cornintrat
dient—m'han telegrafiar el comandant
general de Melilla i els senyors Gómez
Jordana, Souza, Castro Girona, Vallejo, Despujol, i altres oficials de Melilla i de Ceuta.
Estaré dotze dies a la zona occidental; després aniré a l'oriental, on segurament hateé de romandre de vint a
vint-i-cinc dies, i passat aquest temps
vindré a Madrid arnb l'objecte de conferenciar amb el Govern, perque cree
que s'avança molt n/h anda dues hores
de conferencia que en rambrnsos tolegramcs i
CONFERENCIA SOBRE LES RESPONSZErrLITATS

En Fanjul, diputar maurista, dallará
dissabte una conferencia, sobre el 'a'nd
de les responsabilitats pe! ' I
Marroc.
EL GCVERN OBRI-ISA AL MARROO D'Al-JORO Ali73 FRA NA
L'Agència Ha yas publica el següent
("espata:
"El nota Alt Comissari d'Espanya al
Marroc, censor SlIsela, wic sortira el
dijous cap al set: destí, en rebre un
redactor de l'Agencia Fabra va dir que
no polia ni hacia de fer cap declaracié sobre el arree que se fi havia confiat, pecó si hacia de manifestar que el
Govera espanyol te el ferm propósit

d'obrar al Marroc de cornplet acord

PREMSA ASSOCIADA
: CORRESPONSALS

eit colonial, el dels Ajuntaments de
DE CATALUNYA
Ceuta i Melilla i altres, els quals co
proposa estudiar ami.) tot interès i deVILAFRANCA DE LPENEDES
tingudarnent sobre el mateix terreny per
Varia
Un míting rabarralre
p ropasar-los al Govern.
Es fa canee de l'estat actual del pro, Diumenge pamat, a les orine del matt,
blema del Marroc, el qual exigeix que 7.tri celebras--se al teatre Tívoli l'anuaelat mfting rabaesaire.
no es prescindeixi ni es deixi de banda
Ili parlaren En Pere Cartró, que abrí
el concurs de l'acció militar.
lacte, En Ventas, En 't'out i Marte, N'ADedica paraules d'elogi a l'exèrcit,
peró crea ha dc modificar-se el regim ragay, ele diputats de Catalunya Ea
Guaayabens i lin Clumaeves i el dipude pocions, segnint la supressió d'aquestes i dotant les que quedin de con- tat a les Corte espanyoles Ea Llufs Companya
diciono de seguretat.
'l'eta els oradors foren aplaudits en
Al seo judicr, les posicions fixes han
manta passatgee de Iltirs parlamente pel
d'emplaçar-se lora dels poblats moruna,
palp ite que ele eacoltava.
amb aigua dintre d'elles, substituint el3
Ea clogué racte amb un "Viera la
campaments per les parets, i l'exercit
Unid de Rabassaires de Catalunya", que
ha d'erganitzar-se en columnes volants
fou ehorejat pels concurrents, en la seva
de gran mobilitat que vagin d'una poimmensa majoria gent del camp.
sició a l'altra, excrcint alai un enllaç
Cal esmentar que tota la propaganda
constant i una premió espiritual sobre
fon feta en eatalá.
el cabileny.
— La Societat choral "El Penedéss
Es mostea molt animat per l'exercici
del seu canee, proposant-se visitar to- bu constituit el segfient Consell Directin:
Salvador Casanoves, president; Fecund
tes les zones i atendre les necessitats
Via, vice-president; Josep ilarnata treele les mateixes posant la vista en l'insorer; Josep Mora, secretari; Pere Fertires nacional.
rer, sots-seeretari; Josep Cerrillo i Cristófol Cuscó,
LES GESTIONS DELS REBAS— Entre els elements naeionalistes
es nota gran entusiasme per tal d'omisSAIRES
as al nalting que l'Agrupació NacionaUna comissió de rabassaires, presilista Democrática, de Vendrell, ha oiga
dida pel diputar a Corts Lluis Com-nitzapelcmd25,strela
panys, ha visitat al ministre del Tre- tarda.
ball per parlar-li del problema de la
— Han estat nomenats adjunta de la
redendei de la terra a Catalunya.
Calza d'Estalvis del Penedés ele senyora
— La comissió d'apareen i rabassaiJeep Maria de Fahregues i Soler, Railres ha visitar el ministre del Treball,
rimad Serda I Morgadea i Fratioese 011essent presentada per En Companys.
verea i Ocas.
Han celebrar una 'larga conferencia,
— Al Casino Unió i teatre Principal
exposant al ministre la inquietud exisha debutat la companyia italo-espanyola
tent en els campa de Cataltarya i la
d'opereta amb "la principcma delta
seva resolució d'obtenir solucione jur í diCzarda", t al Casal de "La Prineinal"
s
que la companyia catalana-espanyola, amb
que millorin la situació social dels
cultivadors de la terra.
"S. 51. el Dólar".
En Chapaprieta els hi ha recordar
Totes aquestes taurinos s'han vist forles scves campanyes agaries i ha pro- ca coneórregwies.
mis ocupar-se un!) gran interès del
a •v
problema, que té estudiat i preparar.
-- PALMA DE MALLORCA
En Companys ha presentar també la
Notes funer'àr'ies
DIsouss16
comissió al director d'Agricultura i al
sors-secretari de Foment.
del presupost municipal
Demà será rebuda per president del
ha mort Na Margarida Masca, gerConsell i el ministre de Fornent.
mana gran de rex-president del Consell.
Els rabassaires han rebut telegrames
L'enterrament ha estat una gran manide salutació d'organismes agraris de Gafestació, essent presidida per totes les au.
licia i Castella.
toritats i la fandlia.
— Sluin eelebrat els funerals del rio
EL PRESUPOST MUNiG/PAL
fahricant de teixits En afiliad Joan
has, q ue ha luan repentinament.
MADRID
L'Ajuntament aloa reunit en sessió perHa començat a l'Ajuntament la diemanent, per discutir els pressupostos de
cussió dels pressupostos municipals.
1923-21, no havent esdevingut cap ineiLes despeses es fixen en 56.179,433
dent i amb una manea general de papessetes.
1.lie.
Els ingressos es calculen en la mateixa quantitat.
GIRONA
Els socialistes censuraren l'augment
La
Cooperativa
de Fluit &bario
de personal.
Conferenoia d'En Nicelau d'O'.

POLITWA ELESTORAL
El Partit Social Popular loa publicar
aquesta neta:
" "Alguns secrctaris d'Ajuntaments,
suspesos en el seu cauce amb fins exclusivainent electorals i contravenint
les Ileis, s'han presentar al partir en
,demanda d'ajur. Aquest, conseqüent
amb les seves normes, ha protestar de
l'atropad del caries davant el Mnistre
de la Governació, demanant-li que es
reparin els desafurs comesos, castiga:1r
els culpables i que s'eviti en el sttecessita"

amb França.
— Per entendre - ho així — a fegt el senyor Silvela—te conferenciar ja atril)
l'Ambaixador de Frana a Madrid i en
arribar al Marroc immediatainent adreçaré un telegrama de salutació al ma- LA TASCA DELS PAINIZTRES
riscal Lyautey, al qual rifle el ferio proAl ministeri de Foment ho facilitat
pósit de saludar personalment quan tor- 1
i a la Premsa la següent nota oficiosa:
ni a la zona francesa.
Pel que toca als meus sentiments I La campanya d'hivern s'ha enllestit,
personals i actitud envers França—ma- sanejant pur roturació i escariiicació,
un nombre d'hectärces extraonlinaci.
Infesta en acabar l'Ah Comissari esAra s'encarrega, pel ministeri de Fopanyal—nti ha prou amb recordar que
ment, que es compleixi la Hei en quant
el tiren pare nasqué en el veí pais i
a les sancions, amb tot rigor.
que sense exagerar es pot dir ben be
No es pos, i així ho digueren, raid el
que ell parlava millor el francés que
Consell d'Estat, com el de ministres, al
el castellà, i per últim, que exercint el
concedir el credite demanar consta:Aarree d'Ambaixador d'Espanya a Pana:al recursos considerables i deixar
rís i en el comes del set, arree, es
sense cästig els iufractors.
van posar de manifest els seus sentiDe Reial ordre sha dirigir el minisments (l'afecte i d'admiració envero
tre de Foment al de Gracia i Justicia,
França."
ponderant la necessitat que els jutges cooperin a aquesta tasca, fent efectives
EL PENSANSEITT D'EN SILVELA
les multes.
Per a la campanya de primavera, tot
Demä sortirà cap Algeciras amb
está preparar ando anticipació suficient,
¡cae d'embarcar per a Ceuta i Tetuán, no esperant-se, com ha succeit alguns
el nou Alt Comissari.
anys, al mes de mare o abril, aixtä és,
Aquests dies En Silvela ha estat molt guau resulta inútil i ineiicae, l'estor;
circumspecte en referir-se als plano que es procuri que el credit sigui distrique pugui portar, que no són airees que
buir aplicant quant és possible al mael reflex de l'opinió del Govern.
terial i reduint les despeses de persoLA LLEI D'AUXILIS A LES INSolament en cl &col dels setas amics nal.
DUSTRIES
particulars
ha
exposat
part
del
seu
penDe 1.3o0stoo pessetes que s'e/verte'.
En la reunió plenária del Censen
d'Estat s'itlforma per unanimitat l'expe- sament tenint especial cura en fer cons- xen ara, amb destinació a material n'Id
dient de prórroga de la Ilei d'auxilis a tar que mai ell aspira al cárrec i que van 1.2 00.000, i a personal 73.000.
D'estesa de zenc solament se n'adquiles indústries, en el sentir de que no l'ha acceptat per creure que posant en
reixen rs0000 metres.
procedeix la prórroga en virtud de la la tasca que se li imposa rota la seva
Anda aquesta suma d'estesa de zenc i
base novena de la lief, per quant ha ca- voluntat i bon desig, podrá fer tul servei al país.
la que ja existeix de les ahteriors camducar el 31 de desembre últim i per
Volia
que
En
López
Ferrer
continua
panye 1 , es podrà combatre ainb boa xie
tant la garantia d'interes que s'atorgad'èxit el flagell, peró no ens enganyern:
va a les exencions, reducció i apla ça- ocupant la secretaria de l'Alta ComissarW.
L'encert
que
durant
la
seva
gesacuesta es tan formidable aquest any,
ment en el pagament d'impostos comaque fins erneut gran l'esforç, no sacandits a base de dita Ilei de 2 de mare de rió demostrá i els coneixements que te
del problema del Marroc, tan estar Seguirá extingir-la.
1917, anomenada d'auxili a les indúsremite es jutgui de la intensitat,
tries, queden caducades. Solament, i se- apreciats en ço que valen per l'opinió
En Silvela volia tenir al seo costar ha prou amb assenyalar que entre (pagons la base cinquena d'aquesta lid, els
un tan competent coltaborador.
tri: p r ovincies es necessiten méis de mil
prestecs a les indústries es poden atorEn el gabinet civil que formará a
quilómetres d'estesa de une; que pel
gar durant un termo de quinze anys,
treball fet i pel qua es fa, aconseguirá
fins un total de 'so milions de pesse- Tetuán l'Alt Comissari se centralitzarecluir el mal, paró cal que no es faci
tes, mantenint-se durant tot aquest tema.; ran, anotaran i tindran forma práctica
les
iniciatives,
serveis
i
projecte
sorel que s'ha fet :times vegades; és a dir,
en vigor per a la seva aplicació la quaatits
deis
distints
ministeris
que
avui
descuidar el mal porqué rebroti ..inb més
titat total no invertida.
fo:ea.
tenen jurisdicció al Marroc.
'Tal és l'informe del Consell d'Estat.
L'arnbaixador de Enteca ha visiRespecte a l'exercici de la tasca del
El Govern tindrà que resoldre dictant
Protectorat, lógic será suposar que con- tar aquest mati cl ministre d'Estat.
les oportunes disposicions.
— En la signatura de Guerra d'avui,
tinuará en la forma iniciada pel Gofigura el plecret reorganitzant l'Estat
LE SUSPEN€N LES ACTUACIOP13 vern anterior.
Majnr Central de l'Exèrcit,
Els fets han de dir millor que els
JUDICIALS
— El ministre de Gräcia i Justfcta ha
Per ordne del capitä general, el capita programes la manera de desenrotliar
negar que f os exacta la combinació de
Ruiz litorales, que en funcions de jut- aquesta política del Protectorat.
magistrats
publicada en un (liad, aleDes dei seu nomenarnent per a l'Alge instructor incoava la sumida per a
gint que Iluny d'aix6 podio assegurar
depurar les responsabilitats per la pu- ta Comissaria, han arribat fins a ell
blicació del document atribuir als ani- opinions diverses sobre distinta proble- que no havia sorrnes cap decget a la sigmes a resoldre, tuls coxa el de l'exer-_ natura del rei.
llen, ha sopas les actuaciures.

%Y e

El conseller delegat de la "Cooperativa de !luid eleetrie", de Barcelona, Ea
Joan Pieh i Pon, ha donat una (tontoréacia al teatre Principal, exposant un
prnjeete creleetrifieació per al subininistre d'aquesta eiutat. Tumbé ha fet (la
de /a puntilla el seeretari de la Federad(' Patronal de Girona, sensor Carcia
Alvarez, explioant les gestiona de la Federada i de les Cumbres de Comerç
de la Propietat per tal que aquella C.:imperativa vingués a solucionar el problema del proveitnent de Iluso i energia eléo.
triea en les miLlors condiciona possibles.
la nombran concurréneia ha surtía
rnoit eoroplaguda d'aquest ame, la importancia del qual es palesa. la Catnbra
de la Propietat Urbana ha obsequiat
amb un espléndid banquet el senyor Pieh
i Pon i els seas actompanyants, senyors
Rutkay, Fernández 1 \Ices Pons, con.
sellers de la Cooperativa, senyors Zapet.
ti i Lozosa, enginyers; sensor Cardeltls,
seeretari de la Cambra de la Propietat
de Barcelona, i d'ultras. Ofert el bauquet pel president de l'entitat organitzadora, senyor Casadevall, el primer tiuent d'alcalde, senyor Italiola, oua ofert
per a tot el que pa4,ni5ti sser beneficia
per a la eiutat, i el senyor Pich i
ha pronuneiat un sentir discurs regesrima robsoqui I els oferiments feto. Hout
te la impressió que reementat projecte
sera una próxima renlitat.
— bll propvinent divendres, dia
celebrará tusemblen extraordinAria la
Unió Esportiva Girona.
— Dissabte, dia 3 de nutre, sMnugmrarä l'Ateneu de elirotia, amb oua comm.
fi:Tenida a eärree de l'ilaustre publicista En Linfa Nieolau d'Olwer.
— El propvinent dituneuge, din 2.),
Matra lloc a l'estadi de la U. E. Givoua
un partit da earnpionat de futbol entro
el Blanes i el Porthuu. Aquest partit
g erä repetieits del que van jugar a Manee ele mateixoe equipe I fou anutlat.
— 1:einitient eecriptor Iguusi Iglesias
donará el propvinent divendres, tila 23,
una conferéneia a l'Orfeó Germanur Enipordanesa, de Figueres, soLre el tema
Idobra racial d'En Clavé".

VALLS
La biblioteca

Obltuari

— Efa vIngut el aenyor Roseh 1 Giras
prra, de l'Institut d'Estudia Catalana,
per tal de visitar ele terrenys on atan
trobat reste: dels temps
— Ra el partit de futbol celebrar diana ...a' entre l'Atlètic %%llene I el Tarragona F. C. s'ericé squeat darrer.
— A la testa pamellista celebrada a
Tarragona lid kan amistit els Peinen-a
Yanence, que emanen quatre grane autötnnibas. Tarnbe ki mengue part la cobla "La Prinel; I del Camp", d'aquesta
cintas
REUS

Nacionalista republicana -:- Una quoixa contra
La Joventut

l'alcalde de R. O.
La Joventut Nacionalista Republicana
repartira aquest mes, entre ele sena necia,
la conferencia que el 20 d'octubre pasma va donar el Centre de Lectura sobre
"L'actuació de la Manaoumnitat" el
aenyor Valles i
També tó acordat el C. D. de l'esmentada Joventut fer reaparéizer próxima.
aneat el periGdic portaren titulat ataluaga Nació.
— ZI regidor nacionalista republicà
i cap de la minoria senyor Joan Lopereuu ha tramie al governador civil un recure de queiza contra la despótica actuacié del batlle de Reial ordre, el qual,
la (hurera &ansió del nostre Consistori,
no deizä parlar de les &Maldades come¡es durant la (terrera setmana.
— Els possibilistes celebraren l'altre
dia una vetllada d'homenatge ala posadbilistos Ilustres, consistint en col.locar
els retrate de diferents prohoms locals a
la sala. duelen del non edifici en és
instal.lat ara l'esmentat partit.
— S'ha constitult un Sindical d'II>
baniz.aci6 i M'amplia de Saloz.
— Ha quedar constituida la secció local de la "Lliga dels drets de l'home", essent elegits president En Josep Recasens
i Merendé; tresorer, N'A. Martí Bases;
seeretari, En Pere Soronellas i vocals:
N'Andreu Fargas i N'Angel Pelleja.

del Bon Mot al.
Camp de Tarragona

L'Obra

Creix de dia en dia l'entusiasme pel
míting de Reus, que se celebrarà
menge que ve, dia 25, al teatre Circ.
Com a prova de la intensa campanya
d'organització, cal remarcar que han
estat invitados totes les entitats econetmigues, culturals, recreatives,
gnu!, religiose% corporacions oficiats,
ofielnes, col.legis dels dos sexes, etc.
En les principals cantonades dels carrero s'han fixat uns grossos cartas
amb el nom del oradors; Manuel Puigrefagut, advocat i diputat de la Mancomunitat; Oriol Anguera de Sojo, president de l'Acadèmia de Jurisprudencia i Legislació, de Barcelona; Joan
de Deu Trias de Bes, catedrätic de la
Universitat ,Literäria; Bartomeu OliVer, catedràtic de la Universitat industrial; Francesc M. Masferrer, advocat i secretad de la Unió Jurídica, i
Ivon Eseop, publicista i incansable
apóstol de l'Obra del Bon Mot.
L'assenyada proclama, que en nombre de mults mils ha estat repartida i
que ha causar molt bon efecte a tots
els rcusencs, es la següent:
"El nostre camp te una tradició glorieisa. Es de les comarques catalanes
cloe espontàniament, connaturalment,
sima produit sernpre amb major civisme
i amb major cultura. No és un pobl.: an
les multituds corren cegament darrera
una minucia. El seny es patrimoni de
tots, i la nostra vida, ben própia i ben
nostra, no desdiu de la comarca millor
de Catalunya. La cultura, pende ha d'élser integral; el seny de l'home s'ha de
manifestar en tots els acres de la vida.
I una de les manifestacions, b primera,
la que el poble deu procurar per sí mateix, es la cultura de la paraula.
Les Ilengües no es dignifiquen tan sols
pel conreu literari. La cultura no es
pas solament la cultura escrita. L'eixorca blasfemia, retire grollen, sigui
qui vulgui els que el profereixin, emitíleixen a tot el poble davant els focasters ; Tendarrereixen, el degraden. La
gens del nostre camp no pot mirar amb
indiferencia la creuada empresa arreu
de Cataltuiya per la digniheació de la
nostra parattla i les tradicions de nostra sang generosa no permeten que quedon enrera en una obra comú d'alta
cintadania.
L'Obra del Bon Mot deixarä sentir
la seva ven amb lot esclat a Reos, el;
próxini diumenge, dia 25, a les onze del
mati, al teatre Circ. No hi falten. I
L'acte es palie per a tothom."
iffelaffillffler~1~1~~ 7

El viatge de 1 Embaixador britäffic
Dinasta tot el dia trahlr l'embebedor

Futbol

n a rebre visiten a l'hotel de les Quatre
Naciotet, on s'estatjava, sortint a darrera

Durnut el mes do gener la Iliblioteca
Popular lia tingut 501 ledurs: 251 humea, 30 dones i 253 infants. Dol motel
dowicili abati gaudit 4-1 bonito
tIonee.
— Dis-satte passat eontragueren atatri mani el jove Geroni Brunei i Alsius
ami) Na AtmtOiiia tiraran i
— Han paesat a niillor vida lea rem.
le: Lables sensores Na Antinia Tonta
Llarmattera, mace del ro yeren(' :nomen
l'ere Henar, i Na ItoFa Verdala
(dais d'En Pau Grau.
— En el vil palote mit Pla de Cabra
lin estat detingut Elles Baleen. Aznar, de
:to anua, atusat trbm.er dispiemt, ai loé
opuse ter Llene, contra l'ulue d'una °Asia, MI tiembla que rolla entrar,.

hora de la tarda en el nat ur "Mallorca",
de la Companyia Isleña Marítima, rap a
Patina de Maltona.
L'ambaixadori com diguPrem, vtatja
atompanyat dc la seva mallete cl seu
cretari comenta', Mr. Charlen, I el sets
gennä Eluard.
Allana de sortir el vapor van acar s
maitu:miar els 'Ilustres viatgers totes lea
autoritata de Ilarcelona, el .111~1 brit;,nic 1 nombroses representa, ions d'entitata
angleses de Car,eiona.
L'ambaizador i do ea us aconipanyants
taran una eseinsia d'una o dues tietumnes per lilIa de 3L/lorra 1 el reno n
Cap u te nazi:milla coineklirä, llegarme/1h,,
Rail, la vlaita que ha de (cc a
Jaa
diviaiú de l'esquadra aggli ea. 1

I

DIjous, 22 do fahrer da .1
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Els Pomells de Joventut
ALS POMELLS DE TORRELLES DE LLOBREGAT
Diomenge assistirem a la visita que
remo/honda pel Pomelo de Joventut
"Flors a la Moreneta" 1 amb la cooperaeje dele "Fe, Esperança I Caritat", 'Caes
crOr", "Flore Barcelonines" j "Donen].
nao les mans" es féu al Pomell de Joventut "Catequistes Torrellenes", de Torrelles de Llobregat
En el tren de les eis del wat( le nigeria m'edema els pomellistes, en cuanLre d'un centenar, en direcció a Sana
Vicens dels Horts, on es dirigiren cap a
ree.glesia, per a combregar-bi.
Després de combregar a Saca Vicens
dele Horro eraprengueren el (ami de Terarrileä a un quart de
ele
deu.
Seguidament tina COMi3Siö anä a ratadar ele senyors batlle i rector, que tingueren mote de lloança per a la jo-centrola inetitueie. Acabada la missa es praetiel la visita espiritual a Nostra Duna de
Montserrat, cantant-se pelo pomellistes
i poble tot el Virolai i la Salve Gregoriana.
Animadissinia es vele la resta patridtica que tingue lloc a la tarda a l'estatge
dele Pomells.
Començà amb un vibrant parlament
d'En Manuel Basen, del Pomell de Joventut "Flore a la aforeneta", que fou
molt aplauda. Es recitaren poesies i es
ree rese n taren obres teatrals i ea cantaren cardanes i eaneons popular«.
Les nenes Montserrat Camps 1 Merca
Roca, dels Pomells de Joventut "Catequistes Tm-rellene-ti" i "Cors d'Or" recitaren formases poesies.
ES representaren pelo eleaeaes Jels
Pomells al començament dementara, diferente eomedies i el diàleg patZeetic "Jordi Eriu", que despertà Ers,-.: d'entusiasme. Foren malt aplaudides les damieelles Na Josefa Carrete, del "Cateiptistes
Torrellencs" cantant la sardana "la
misas primera" i Na Concepeie l'unedés,
del "Donem-nos les mans", difevents
caneonetes catalanes, bavent de repetirne alguna. Tutee duea foren ncompaityades al piano per Na Teresa (le Casamaje.
Einalment parlaren el conseller del
*Flora a la moreneta" i en llaman Mas,
del Pomell de 'gorrones, que regraeiä la
visita dels Porcells barcelonins.
En sortir de l'esglesia rs repetiren els
canta patrieties i les aclamacions.
Fon una bella festa, de la que servaran una grata recordanea tote ela que Id
aasistiren, entre els (mals bi hacia molts
pemellietes dele pobres veías.
• • •

Diumenge el Pomell de Joventut "Tet
Amor" celebrà una vetllada a l'Ateneu
Obrer del districte segem
Es representaren, per l'ere= dreutätie
de l'esmentat Peinen, les obres 'Les ad
racades de la Verge" i "Moosen Janot",
essent molt actuada la seva arerputacia Hi bague una audieid de ballets imputare catalana, per l'Esbart de Dausaires del l'ornen, que dirigeix En Joan
Dial, i s'acabe la festa cm:tantee pel
nombres auditori l'himne dele PemelLs 1
"Els Segadors",
• ••

GAS'ETA LOCAL
OBSENVATORI BIETIONOLOBIC DE LA
UNIVEREBTAT DE BARCELONA

Dia 21 de febrer de 1023.
Horas

d'otervac16: 7, 13, 18

Baremetre a cero i cl nlvell de la
mar, 754'8; 7548; 754'2. -. ele
Termómetre sec, 9'2; 14'0;181.,..;,Termemetre humit, 67; 10'0; 10'4.
Humitat (centésimes de saturació.), 67;
67; OS.
Direceld del vent, N.; NNW.;
Velocitat del vent en metres per segen, 1; 4; 6.
Estat del cel, quasi tapat ; nuvolee; nuvolee.
Classe de núvols„ Aeetratus, A.,-ce/nulas; cirrus.stratus; eirrurestratus.
Ten.peraturca Intrvnes e ',amera
lUx111111, 161.
Minima, 80.
Mínima rieran de terra, 01.
Oscil.lació termométrica, S'O. Temperatura mitja, 120.
Precipitacie aquosa, des de les 7 hores
del dio anterior a leo 7 ores del dia de
la data, 00 milfmetres.
Recorregut del vent en igual temps,
138 quildmetres.

Demä passat, dissabte, la casa Amigemma tanearä el cicle anual dele sena
Iluita halla de disfresses en el teatro de
Novetats amb una Cesta fautästlea.
Se celebrará un ball Mi-Cercene a rep
-tildefamosb "qurtielatia", de Parte, amb un Iluit ball de vestits artistica, coneurs de belleees, amb
premie de välua, proclamació de la Reine de la Bellesa i gran cavalcada de carrosses artisliques, passejant triomfalment
pel pati a la reina proclamada.
RESTAURANT ROYAL
Saló de Te
cada dia te dansant de 5 a 2/4 de

8 i dinar a l'americana de 9 a 11.

En la sessid L'endémica pública que celebrará avui, rijoso, a les set del vespre,
la Societat aledice-aFrmacéutiea deis
Santa Come i Damiä, en el seu estatge
social, el doctor Riba desearotIlará el
angeent tema : "Casos Oficies de mal de
Pott".

LA PUBLICITAT
PREUS

Barcelona; Dues pessetes cada

Catalunya, E8panya i Por-tugal, 750 pessetes tres mesos;
15 els sis idem; 30 un any.
Unió Postal: 25 pessetes tres
mesos; 50 els sis; 90 un any.
mes.

Ahir al migdia va visitar l'alcalde accidental, senyor alaynes, el eapitä Vanderweil, que, con] dèiem en nostra
d'abir, fa la colla al inen en un colee
"Ford", acorupanyat de la seca muiler i
un fotegraf.
El senyor elaynes, acompanyat d'altres
regidora, va sortir a enlodar ab viatger,
signant en un llibre que porta aquel' ea
el qual Id ha les signatures de lea autoritats de totes les clarete i lloes per on
ha passat
El acopar Rayuelo, amb el ea pi tä 1 la
seva muller, van conversar una estona
junt a l'auto d'aquests, impressioaant
una pel.lfcula davant de nonabres
que desitjava veure d'aprop rintrépid
viatger.

MONTAÑA'
Vi negre 0'55 amp. litre

Cellers ARNO &

No té l'exclusiva per a la orejee016 a la seva sala de la pellicula
EL CASTIG DEL CEL
o
SODOMA I GOMORRA,
Parque, degut al llarg metratge d'aquesta obra einematogrä-

nya. Aparells cosumint un
30 per '100 manys c,ue els
simulara

Visiten l'exposició de
Gas Aphacioaes
eng,

Plaça Santa Anna, 17
BARCELONA
Sota el tito' de "Couverses socialistes
donará En Ratee Campalans tres con
feréucies públiques a l'Ateneu Reciclo
peine Popular, tenint Ilue la primera el
vinent dissabte, din 21, a les deu tle la

nit.

MARISTANY

Ha quedat constituit a La Carolina el
Comite d'Honor de la l'ira de Mostees de
Barcelona, integrat per les següents oersonalitats:
President, En Francesc calmfihger, preeident de la Cambra de esmere; vocals;
En Francesc Jiménez Cäleel, WAnldni
Espinosa Peñasco, En Joan hl. Iloreda
La Rubia, En Frncese Rubiales, En Vicens Campos Jiménez; En Joan Diez
Pintado Bellon ; secretare En J. Llana
bas, secretad de la Cumbre de Comerç.

Pastiiles Laxants Prets

Ha quedar constituida la Junta de
Diumenge que ve, al mati, el Pomell
Govern del "Gràcia Esperes Club" (Mede Joventut "Sant Jordi" visitará els
nendez ePlayo, 92), tal cota segueix: PfePomells de la barriada d'Horta, cele- sident, En Jcsep Celaré; vice-president
brant conjuntament un senzill acte de
primer, En Jordi Blanch; vlee-president
germanor.
segon, En Manuel Gustä; secretad, En
Primerament s'oirà Missa a la parNicolau Areny; vice-secretari primer, En
róquia i després s'anirà cap al pintoJoan B. Roca; vice-tecretari segon, En
resc indret on es troba l'ermita de Sant
Domenec Batalla ; comprador, En Pru
Cipria ; en havent esmorcat tindrà lloc Galindo; tresorer, En Francese Navarro;
en plena natura un petit csplai en el vocals: En Jordi Rais, lin Francesc Pla,
qual els reunits refermaran llurs co- En Francesa Folguera, En Josep Bernat,
tusiasmes per la benemérita obra dels 1 En Josep Margenat, En Frac/cese SantaPomells de Joventut
unida i En Jesep Roca .

JOIES VILANOVA no, 6

Perquè l'empresa de l'aristocràtic. saló Kursaal no tancä trac
tes amb la e:asa Gaumont.
Cedint a precs de la casa Gaumont, l'empresa del cinema Kursaal fa avinent al públic que,
contra el opio anuncià a la premsa el dia 20 del corrent,

Prooediments moderna desconeguts fina ara a Espa-

I. Saludes

Per eneärree del director general de
Constribucions el delegar d'Ilisenda d'a(Tuesta provincia ha comunicat al degä
del Col.legi d'Advocats que, Hemos telegrama d'ell, ha de considerar-se ampliat
fino a nava ordre el termini per la Cm'
sentaeie de les declaracions dele contriMienta compresos en repigraf E, número
2 de la tarifa primera d'utilitats.

A l'opinió pública:

Ilin31

Per cuina gasteu GAS
Per indústria gasfau GAS
Per calefacch guisa GAS
Per Ilums gaslau G

DE SUBSCRIPCIO

CAF2 T LJJANO

Vi blanc, 085 an)p. lit.
Cellers ARNO & MAR1STANT

Es troba invernara a Sitges, procedent
de Saragossa, el acopar marqués de
Monte-Muzo i

Gas - Gas - Gas
30 °10 mts taTat

Veta rebut el número de Lo mujer en
tu cata corresponent al darrer mee, que
conté una exceLlent seleccie de treballa
tots Interessants, que la fan molt atractiva. Entre les labore que ofereix en dibuje i mig començades hi ha pantalles,
coixine, bosses, tot molt elegant i variat

fi•,a, i a estar dividida en dues
jornades, la casa Gaumont considerava que s'havia de projectar
en dues sessions donant una jornada en cada sessió. Exeedintse, per a complaure el públic, i a
l'enseries la distingida conctirräncia q ueens 'honra amb la seva
assistència, aquesta empresa ya
tenir a bé aordar donar-la tota
sencera en una sola sessió; cosa
que augmentava el cost diari del
programa a un tipus tan exagerat, que es va haver de desistir,
amb greu sentiment, de procurar
aquest espectacle al públic
quest saló per
IMPOSSIBLE

COLORS AL PASTELL
marea .Guorge Rowmtv & Co.

alumin i extra. Gran
assortit a preus de fábrica.
Llorens G'ns. Rambla Flors, 30.

B A TER aI

Vidua de Josep Solernuu,
Diputació, 174 (entre Cash.)
ilusa i Villarroel).
El dissubte vinent, dia 21, a dos qunrts
de set, arribarä per l'estada tiel Nord un
tren militar conduint 4:30 reclutes aproximadament de lee zones de Saragossa,
Osca i Jaca. A les 917 n'arribaren 200
mes, de la mateixa procedencia.
Tete embarcaran cap a Ceuta en un
vaixell, el 110111 del qual s'assenyalarà
oportunament.
El dio 2.5, tambe per restacie del Nord,
arribaran 400 reclutes, que embarcaran
cap a Larraix.
PARAIGUS

Forran, 14, casa

r
11.;

El turre Linie Präctie, sola la direcele del mestre Vidal Nunell, celebrará.
el vinent ditunenge, a la tarda, la sessie
71, posant-se ea escena la renomenada
Ópera "II barbieri di SiviiejM".

Admetent eärrega general sortirä directe cap a Sant Joan (le
Nieva (A y ilds), el vapor SANTOFIRME, el dia 24. Consignatari:
R. Delgado, Mercä, 8; entol. reläf. 5555 A.
CACAU8

fr

XACoLATES
BOly1BONS

L'Associaciú d'Agents d'Assegurances
celebrará el propvinent diumenge, dia 25,
a dos quarts d'onze del mate al sea estatge social. Plaça de Santa Ansia, 8
bis, segon, primera, junta general erdinäria, pee donar lompte de la gestib
aprovar l'estat eionemic, renovar
la .Tunta Direetiva i airees assumptes generals.

Són pregats de passar pel Negociat
Central (Quintes), per a assabentar-los
d'un assumpte que els interessa, els senyors següents: Emili Acosta Morales,
Prancese Alíe March, Angel Alsuro
Morales, Baltasar Arnal Artigas, JosepBadia Gonzalez, Benet Balanyä Oliva,
Antoni Blanes Bernabeu, Francese CaSabate Log-ente, Vicens Castellon Montes, Enric Columbri Villena, Manuel
Costa Mateu, Gervasi Fernández Martínez, Pere Font Camera, Junte Fcnt
Pou, ‚Miguel Galian Navasal, Antoni
García Diez, Francesc Carnés Molinero, Jordana Carmen, Jere Suárez Sanz,
Daniel Iaiaz Mataró, Evarist Mansión,
Esteve Merino Fernández, Antoni
Montill Díaz, Victoria Moreno Navarro, Pasqual Monsot Verot, Aquill Ramos Población, Joan Sánchez García,
Pauli Santoläria Gómez, Lluís Serrano Ibarra, Pere Suárez Sanz, Raimond
Trilla Cuchi i Joan Vidal Bruguera.

L'homenatge a Mos
sèn Rexach
MES ADHESIONS
El Comitè org anitzador
de rhoreetel
al mestre d'estadi del segle XV
III tse
sen 13aldiri ltexach (Plaça de gase
e 4;
na, 4), ha robot les eeeüents nores
hesiores:
AJUNTAMENTS
Sabadell, Manresa, Figueroa, lleno,
Infrugell, Valls, Vilafranca del
Pene
Montblancle Sitges i Olot,
amb y /chane:3 quantitats a les desees
d'organitzaele.
ESCORES

Si Mita 110 un la !agua

cola Nacional graduada de Celda di
Montbuy; Liceu Dalmau, de Bareeleei
totaela
e°L legei el.la
S ebe alsdedileen adteraneaddeelliP
Saba ;
driegicequesen : Estela nacional de arm
da per En Miquel Parre; Patee,
cional de nene dirigida per En Josep e55
bal ; Escola nacional de nenes direei
per Na Trinitat Rins; Escola nacioej
de nenes dirigida per Na Merce Andreu,
Col.legi de l'Hospital, dirigit per les
peranea Camprubf ; CoLlegi de Sa le R4
mon, dirigit per N'Antoni Same
CoLlegi de Sant Elles, dirigir per e,'
Margarida Ballestee ; Coliegi de la 8 . ke

V LUAN 1 1 2 WAT

Eseola dadifriorigingittiess
dapeorrpl,,ErdniErp°m
ingid%a:Peee
torrSaba
Nseelf?".
ria deis Dolors Llop; Encoles
i Pes

assageu-la i l'adoptaren

Rambla Hors 26, bolea
Ele germana senyors Mariné i Molins
han donat a l'hospital de la Santa Cren
i de Sant Pan 500,000 pessetes per edificar-hi un pavell6 de dos pisas, que didiquen a la meraeria de llar germä difunt
senyor Manuel.
Pepa vota perque el lloable gest deis
senyors Marine i Molins serveixi d'estimol a tothom que pugui fer actes semblante.

s allgr á

T
pee il.a114 1712 A.

[Hieras

A la sala de juntes de la Comissió
de Cultura es va reunir la Corniss:6
Executive del Monument a Angel Guimerà, presidint el senyor Duran i Ventosa.
La Comissió )estudià la manera de
formular el projecte d'urbanització de
la plaça que s'ha de dedicar al gran
dramaturg. S'acordà reunir-se novament
dissabte que ve per arribar a una solució.
Presidit pel tinent d'alcalde senyor
Btajot, o va reunir el Patronat dc
l'Ensenyanca dc Dret Maritim que l'Ajuntament sosté. Després d'assabentarse de diversos assumptes i de la marxa de l'ensenyança, es traca del próxim Congrés Internan -anal de Dret Marítim.

10 per cent descomple
FINS EL 28 DE FEBRER
EN TOTES ELS ARTICLES
DE LA CASA, com vaixe-

porcellana, cristalleries, jocs de cafä, tä i alumini; coberts d'alpaca, objectes per a presents, ele.
CRISTALLERIA M. ESTEVA
RAMBLA CATALUNYA, 95.
líes,

L'últim dia del mes és l'últim
dia de venda de lots de vaixella
a les Vaixelleries de Lluís INglada de la Rambla de les Flors, 8,
i Ronda de Sant Antoni, 5.

B
Esco
na;cioEn alcolagraddduace
ar laiona
dantdreel 4E,
tic Republicà de primera 1 segon esa
nyanea de Borges Blanquee; Estela ti
cional de nenes de Pobla de Taller.
REPRESENTACIONS POPIIIAlle
Salvador Albert, diputat pel elite)
te de La
ENTITATS DIVERSES : PARTICR

LáltS
Ele"TITAS nivEnses
PAILTICULARS
Aead8mia Católica de S abadell; El
Roig i Pruna ; Pomell de Joventat N»
tres Amors"; T. Cortada, mestre;
sociaci6 de Medres público de la preste
cia de Tarragona; Associacie de Mesas
Naeionals del partit de Sabadell, la gil
se sotscriu a les despeses d'organiusee
El Comide organitzador, en la impoe
sibilitat d'adreear-se a rada un dels el
herils per donar-les les geäcies, es con.
plan a fer-los pfiblic testimoni del sena.
graciament.

•••••••-•••-,

Crónica judiciäria
AUDIENCIA PROVENCIAL
VISTA DE CAUfde
A la Secció s egun° ha comparen'
Jeep Moragas aluntaner, el quid !e
del 2 de novembre de 1921 va entrare
una carnisseria del tercer d'En :lira
del Moll i apoderar-se de la quatte
tat de 1715 pessetes que bi haeic al o
mix del taulell. El jurat va dictar un rt
reducte de culpabilitat i la Sala ha res
demnat el procesara (ja reincident)
tres anys i vint-i-un dies de presidi coa
reccional 1 la inclemnitzaci6 corresponet
Damita la Secció tercera filma predi
tat els processats Gerard alendez O hres,
ten i Josep Theisseu Erster, condensa'
ja per furt aquest Citias, ele quals, des
pres de les meres de treball, van fama
el pany d'un aparador de can Jorba 1
Companyia, del carrer del Call, mime
tant-se'n rellotges, anells 1 joies, ral 5
rata en 5,510 pessetes, de les quals
poder-se recobrar joies per un total dll
3,100 pessetes. El jurat ha emes un ro
redtete de culpabilitat i la Sala be ,or
demnat a Cerned hiendes i a Joeep elessien a guatee anys, non rnesos i unte Si
de presidi correccional i la indemne/5.
ció de 2,140 pessetes. El fet fou conside
rat cona a furt, amb l'agravan: de frac.
tura.

,1111:3111MMIEU

Totes les mi g ras que se celebraran avul, dijous, dia 22, de deu a dotze, a la pa rròquia major do riostra Dona de Betlem, esolesta parroqvió.I de Sant Mi g uel del Por t (altar dci Sagrament), Nostra Dona de Pornpeia (altar del Sagrat Corh Casa ProvInclal do Cantal (cr.pella leirac ulosa), Catedral de Vieh, Basílica de Santa Maria da Villafranca del Penedés, esoléstes parrogulals do Sant P.liquel d'Oterdola,
Poda Calel la, 1 a la Capella do Sant Salvador, de Masies do Roda, seran a p licadas en sufraol de l'anima da

l'Excm. Senyor

ni

;;niuI

osch 1 Alsina

Cava11er Gran Creu d'Isabel la Catóhca, ex-Alcalde de Barcelona., mort e dia 13 del corrent
HAVENT REBUT ELS ULTIMS SAGRAMENTS I LA BENEDICCIO APOSTOLICA
(

A. C. S. )

Els seus fills Alexandre, M.' dels An g els, M.' de les Mercès, M.' dels Reis (absent) i Römul, fills polítics doctor Francesc Esquerdo, marquès de l'Empar i Felip de Cruylles, Das, germana política, nebots, cosins i parents tots, els marmessors testamentaria i les corporacions i societats de
què formava pait el difunt, en recordar a llurs amics i coneguts tau irreparable pèrdua, els preguen que el tinguin present en llurs oracions i se serveixin assistir a alguna de les dites misses, que els en quedaran agraits,
EL BOL ES DONA PER DESPEDIT

NO ES CONVIDA PARTICULARMENT

SERAN D'OFERTORI LES MISSES QUE ES RESARAN A L A PARROQUIA MAJOR DE NOSTRA DONA DE BETLEM
Els Ernms. i Rdms tors. Cardenal Primat d'Espanya i Cardenal A rquebisbe de Tarragona i els Exems. i Ilma. senyors Arquebisbe de Sevilla i Lisboa de Barcelona i de Vieh,
s'han dignat conczdir indulgències en la forma acostumada
t4i;
n•n••••IPLAR•••

-,

;

II

1911,1r
inluores, 21 do febrer de 1323
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Crünnicarsocial

CULTURA

'UlUD ME r.ltABeßSAIRES
IDE ,EA.TALUbLYA
'Durat aquests darrers dies, la Unió
de Rabassaires de Catalunya ha real*
aat diversos actes.:
, Dissabre nassat, a la mit, ..N'Amadeu
Aragai dona una conferencia a Mar• torell,,; diumenge, •el semor Duran i
Canyanteres en :duna una altra a t
El mateix dia se celebra un miting
teatre Tívoli, de Vilafranca del Penedes, en el qual parlaren els se.nyors
Riera, Mastrot, Bonastre, Font lla
Ernest 'Venden, 'Guateaban, Joart
Casanoves i Lluis Companys. Tantbó
sen celebr un altre a Barbara, parlera els senyors Astre .Gener, Viver,
Font liarius, Ernest Vemós 1 Lluis
Companys.
-En ',sota -els , actes tegrii un gran . ean
tusiasrne.
.LA DELWACIO REGIA
•
'DEL TREBALL
Conversant altir tarda amb els pehachares :el -governador senyor.
Ra v en tó s, els sea -manifestar que d'un
moment
. Faltre •comeneará -a actuar
a -Bareelona la delegació ,régia del Tee bati, 1-1 goal sera .desempenyada
tedritic entrar Jume .Algarra i
per :consegrient, totes les qiiestions n-efeernts . a vagues., reclatnarioas obreres, -etc.„ passaran .a 'la sean .jurisdicció. • quedant n entre .1.a .dita delegació
el Govern civil :una relartió -semblant
a la mue .existeix entre el ministeris rdel
Treball .i -de la Golemació.
ELS 'PICAPEDRERS
Els obrera picapedrers que trebal laven al taller del sehyor Gonzal Dama
han ..acordat declasar,se _ea azaga .Las
sconsegu'r que resrnentat pateó es posa
nacarado en relaCie, amb .el

atniversitat .cbs ;Barcelona
-vacant la 'Maca daju-,
d a ta de Religió de l'Escola sor-.
tIC Mestres de Tarragona,
havent-se fet ja l'anunci par
d'acord amb el. R. D.
0130 de jener ,de 1920.
- Han ,visitat al :relator
ola i una comissió de l'Ajanpexent de Solivella per manifesii la necessitat de fundar una
tova eseoia unitària . de nois i
t/ na alba de noies, tenint en'
cempte el coas escolar d'aquella-'
(Alta!. ja que actual/p oni els dos
adares que hi ha tenen una*
concurre ncia de nu , s do con!. alumnes cada un.
'ranthe 31a Adatad IR-canana-.
lada comissid ,un _arpniteate 41aguest -iutat, perque planegi un
priljecIe per :a ia•eoustrucd
Id -nava -escalo.
- HaImort la . meStressa maeiontal ,de abathìll eNa. Trattinsge•Sebrian.
- Ha cessät len . ol servei acije de l'enseayanna :per complir
ja reglamentaria. el profosan' de Illiseoln 'industrial 'de
Terrassa en P. ,Bacarisses
*esta

- Ha .pres...possessió..de Alescola de pàrvuls
Diezma. De la de nois de tanye1.11.dosep.Esteban i ale la ,de
aois d'Orpt la mestressa .Na
Donienec.
Foment :Autonomista Catala
El Consell Dieeetiu Ilaquesta

otitat s'assabenta, ad .1a .seva
darrera sessió, per .mediació de
Cernissiö de Regisme de l'Eotija Gatalana "Mossèn Cinto";
goe el Consell de Pettagogia.de
ld Mancomunitat •de Catalunya
concedit a la susdita escolael
primer premi de la VIII ExposiGitl Escolar organitzuda-por.1esmentada Corporació.
Aquest 7fet ,palesa iben „clarament la tasca meritòria que realitza aquella entitat en •sostenir
Escola Catalana "Mossen
to", que avui sobresurt . per Reliciencia de la sera actuaeió, per
go que no dubtem en -assenyalar
II seu nom als nostres mines -per
tIsser digna i , teni.r,ne a Reaserns torta neeessitat, de la cooperació
de tots els borre macionalistres..
Arxiu d'Etnografia -a Folklore de Catalunya
Avui, rdijous, a tes sis --de l a .
luda, el senyor 3osep Maria
Cosacubarta, protessor
tonada a VArxiu d'Etnografia i •
eolkIcre de , Catalunya :(F.acultati
Filosofia i Lletres d'aquesta!
kveosítat) .una conferenera so- 1
Fe el segilent. tema: "Recerquesi
fegü istiques a .FAtt Aragó: apliedons etnogràfiques".
' PüLlen .a ni&s deis;
tollabotadors 41.2 "Ilecrxiu, totes
lis persones Jnteressades .en Alas;

E LS AMOS BARBEES
r
La Comiss:ó _Mixta :pref.2ssir t invita els amos o rcpresemad.s de les terbenes establertes _eta Casinos, .Cfrcols,
Hotels, cates ,cooperatives,..1 tan-1 -re•
unió que celebrará aval, th;rois, a les
den de Aa nit, al Aoc al .soc i l l , Are de
Sant -Agustí, .Munero 4:1nr2r, per
tractar schre el E_-al de..-1,pablicat .a
la -. Gaceta" chi 14 d'il.tnt

leceretweCONIMILe

Del futbeil 'ele Barc elona
II Vallada l'eatr.al
'Derr.4, divendres, tittdris lloc al
Teatre 'Romea la segona rettlada
teatral ,patrocinada .pel -Futbol
Club Barcelona.
.Seran posarkes . al e escena les
Obres:Laliareseerm ileee-no,6ager
tretze. Les loeulilats:peden esser
ratironles a les .of:eines.del Club,
carrer de "Pintor Fortuny, núm.!.

•la &Yo%
_LA SESSIO D'A vui
• vespre tindrA lloc a 'l'Iris
Park una gran retlbda internacional
sota -el -segirent -peor, ama: -En -qtratre
rounds de dos an:rnizs, Aznar-Tafall;
-n,unds, Babnegat:-Papra; en sis
rounds -de tres rMin
uts, .Amerkann-.Van
an vuit, Nallespin,Young Blai-

en aus

se; .en deu, .Gaston -Anderson-Luigi
Rapti i
deu Frank
F•:s*.e.

. 1,A - VAGA
CASA
MIRO ,I TM:PA r
- Sedttetr la vaga dell ohms de la
casa Miró i Trepat tr es
l'empresa ,les • peticious krttudades pele
obrera; -una -de les -quals da • .flle
tránim sia dc neo pcs2.2.1.

D
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•

L ROFE4.1 lutaimitrouig
'D'ENDDANY
De . nou el Afmo Club tle rigieren
torna a empendres la dificil -lasen .11'organitater el ',Gran Premi cMutoeicles,
en el quäl 'per tlarrera cegada ha te
disputar-se el valuós Troica Arman-.
gué que en compliment de ‚les .condieions de 'leo:tusa, enguany ha de
dar en definitiva en poder del guanyador.
S'havia .fixat rom a data per a I la
saya celebraciO, del dia so de tnaig, paró
-figurant. en el 'Calendari .Internaciona l I
la data del 29 d'abril per al Gran Premi de lienza i essent desig dcl Moto
'Club .de Catahtnya donar • un mes gran •
-espai de temps _entre q es 'diles curses
perquè els concureants a una i altra no'
es trobin .amb .dificultats ,per fer-ho„
s'ha convingut la data "del dia 20 'de
maig vinent per a corre's el Trofeu
Armangue.
No cal dir . que sabent l'entusiasme
que posa cl Moto Club de .Catalunya
en rorganització . de.tols .els .seus metes,
aqtesta nona curca • cOustituira, sense
ciubte, un dels més brillants exits per
al rnotorisme

.

1\ o y es •rengi oses
eantsd'urul.-.8ant
catedra ale Sant Pare a .1.nrioquia.
(un radas li o rte.s.-Esg',é.e i.t.sto Sr.nt
lip Neri. lloros •trexposield: 'De :rs Suit
del matt a . vs sis de la tarda.
.Adorceie, no turma -Aval, toro
Santfssim Corpus Christi.

R-T S •
FUTDOL

DEL PARITE..
BARCELONA
'Com dc conmetud, es teeuniten
marts .passat, .els Comités .federatius,
eseent de creure que :a la reunió es
tractacia -extensament de tots els
)
deuts :a que va donar lloc el match no
jugat.
Fer havtrrse tancat ,cri un absolut
mutisme 'als - individus .daquests Comites..
eas :ton intnossible .4813:5 exactament
el qué s'havia parlat; solament paguérem deduir que no lucia recalgut acord
definitin a ,Mae .tardara _escara
'Mes en ésser presa Ana ticcisió ..sobee
TBA_TRE DE AM t1.01,1E11116 44quest afer.
Vitn:c que creierlt petiler • 'dir -és que
d i iiss, a les quetre de .1a tau-,. I ha estat rebutjada -la protesta que :teda. tlialra Ilec el trame de la
,ea la segona sessió dels "Dus de la' mia ,presentada el Seas ;amb motiu (Id
neu ,partit nach l'Eurqpa.
posant-se en escena, per la
terapeu t a Claramunt-Adilà, les obres
EL GOVERS.A.DOR E EL
'El rn,tic Bertottld"
que,els
EUTBOL
.
vinguin a mí", que -tan falagee.410 creiem cine el .farnós afee :dels
ra cc Ida van obtenir en la primera
d'aque,cs sessions per part cid públic "carnetS" Magan cap • transteadetscia P o
-entre I Europa i la Federació, -sitva
infantil que elepieneva cpzitlest tantee.
En 'canvi, el senyor Laventós, sa
COMIC duir per les declaracious .qne risa fet
• El prop yinent dissabte, :al teatre •Có-'• -.als ' periodistes, sembla no estar ,dispo•
reposara raplandit drama
ea: a clac continui vigent ;l'actual acord
tórk "I.uis "Candelas, el banerdo de Ma-1 que hi havia entre la 'Hisenda i els
drid", del que en fa -una ' notable crea- Clubs
futbol, respecte a la Nall'cleta
ci6-el primer actor :Miguel Rojas, el ' deis títols socis per a entrar lliureettal eelel,rara la seca faluelä de bcne- ment al fanbol; es a dir . que als uosfiti danecres, dia
,amb
•.dra- tres Chalas sels apropa una dificil si•
alaupeare "Oielo, o -el moro tuamo.
de Vence': n, en el desempenyo dJ qual
Veurarn com acaba tot aguces cmun . triorni personal.
bolic,
!I

LA LLIOA ESII4RLTUAL -DE NOSTIlA DOeXA DE 3102,11'8E1111AT
Diumenge passat a reseAsia de 'Nostra
Duna ile rompeia se celebró Tofici -que
In Elige ; Espiritual de Nostra Dotan -de
i Montserrat delicia anunlraent -a la Pa:trona rk Itercelona, Santa
.E1 tanonge .de.
: 8eu doctor Alisas
AMO, en el serme, -els.nò les Unas
advocacions de verge i InArtir do In Santa barcelonina, de les quals, en justos paraulcs, , fén aplieseiú• a la situaciö actual
de la ciutat.
Yéti vous .perquè, eseent Barcelona ea p •
i :casal de Catalunya pugui screir d'ecumple ,a . tota la .nostra
. per . rhosesteara deis _seus Amstortm .pública
i per la . fe:ruleta .de las, geva fq.
• :Els Mi:1s van .eantar.al final de,rofigoigs en honor deia.,Sauta.
DEL BISBAT
.Abans d'al& retoraä a la ' mesa xrxi-.;
klikeesi l'esninentissim osmdenal , distar

ELS TEATRES

i .Barrnquer.
- Ila estat.noruennt .eeúnom
l'Al-;
.nnutia mossen Antoni Eabregues

7157"17991
T•A'T

n

Lia rifa izspanyola
441 isoclais
Ila Mira Nacional
ze1ebvat 415tr 'esultaren aleve,
rits els números següents:
P remlat amb 150.000 pesadas
619 lEkt rae lona- M luga
Premlat amb 70.000 peasetes
24592 Barcelona-Màlaga
. Premiet arnb 20.100 pluma«
28103, San Feliu de Llobregat
Pre miata-amb.2.600 mesadas
13283 IladricV.Linares
18189 Valencia-San Sebastia,
.22066 .8aragossa-La Linea
ttf167 :114adrii1 -.,Malaga
'8630 Madrld
•
7796 ,Madrid-Carcagent
'2.-e384 -33artagena
7681 Barcelona-Sevilla
22820 Bareolona-Nalencia
24753 BereelonazSevilla
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*mulata .am b!500 »ese atea
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PRINCESA. 25 .4ORTAL DE l'ANGEL, 14 eRONDA SANT PAV,
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TAMBE ES UN DELIRE NOSTRE DE .RECORDAR.TOS:
SOU DE LASSOCIACIO PRO-

Conserves .de peix, de . fruites i altres vezetals de Iles ,ntarquei
aa.cionals i estraueres 'mes utcreditades
'TELEFONS: 2453 A.419.59 ,A.4898 A.

SERVE1 A DOMIC1L1

TECTORA DE L'ENSEN FANÇA CATALANA?
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L'ORTOPEDIA MODERNA

Cirera
nr,ri

'MI, GRAN

Tallers i despatx Únic: Carrer Escudellers Blancs, núm. 8
Telefon 8338 - Bar00/011en
(darrera de la Plaça Reial)

ES9EVENIMENT

,,p •EsA

EIE L9

BARTOMEU CARCASONA

Especialitat en la construcció *cíe la

Cotilla Ortopédica Moderna
per a corregir i guarir les escoliosis o desviacions de la columna vertebral en tots els gratis
Model especial de la casa

t ."

Braguer Articulat Regulador
Model especial de la casa per a la retenció

, absoluta de la TREINCADIJRA

:Faixes'ventrals de totes ;aten es
per reduir 21 volum del ventre

Faixa - cotilla .

Aparells ortopedics
expressos perra 'cada malaltia.
Aparells perfeccionats i lleugers per guarir o corregir els peus. Varus Equino o punta.
Genus Valgum, interior o exterior.

Coxáigies
Aparells especlals per a parälisi
EMBENATS de goma per als operats de poc.
Cames braços artificials

Elàstics ornoplätics
per evitar el carregament d'espatlles,

Mis i de 50 anys de practica sen in
I ¡II !I III

II SEU

millor

garatia

'
TH AMERICAN BANK,
T .11M7

LA

8

AN

MadvidallbaooNi g oi,$evilla,-.V a leacia , Paris, 4.Y0 v a York (agenda), Bradford 1 Manchester.
Uruguai
24 SCCUMIS ' a l'Argentina, Xile, Perú, Mèxic

2:21ZM

ESPECTAC LES
TEATRES

-

Tealre Cate liciima
Telfon, 3,500 A.
Avui, dijous, larda. a les :
Espectacle per a Infanta
LES AVENTURES D'EN

CESAR BORGIA
Demés, l'espectador podrá aSsistir a la
Volta al món en automóvil
pel capita Wanderwel, el qual
presentara les pel.lícules presos
en aquesta fantástica excursid,
donant una explicació o detall
d'aquestes. Platea, 2 pessetes;
primer pis, 1'25; general, 080.

Gran 1 eatre Espanyol

tretze.

•E

.TIVOLI
Gran companyia d'opereta

ESPERANÇA

a

IRIS

:I
,cinc, selecta matinée, a
: 'preus econòmics. Butaca, 1s
.a
350 pessetes

Avui, dijous, tarda, a les •

i•

EL ULT1210 CAPITULO • :
111
LA REVOLTOSA
•
i Fin de fiesta por Esperan- E
ça Iris i Els Oromwells. Nit Ili

a
U
:

III

.1311111113R311133117311121111331
!

Teatre de Novetats

Avui, dijous, tarda, a dos.
.quarts de cinc. Nit, a dos quarts
le deu. La pe4.11cula reconeguda
:pels que l'han vista cono una joia
de exquisit art,

Nit, a les deu

•

a.

ig,

MUSI

,

Gran Teatre Coalla] i •
Gran Cinema Bohemia
•

•

ti)011S, tarda 1 nit. gran- •
diosos programes. Grans estrenes.
/.a pe/Maula d'argumenl interessant
Vil.la Primavera, El cotral dret, Lle-

13
2
Balan a
111

SALA EMPORDANESA
Correr del Pi, número 11
Espeotacles per a Infanta
Avui, dijous, a dos quarts
sis tarda,

lieniuzzosm000nonsion
ELDORADO

a

•

Coliseu de varietats
dijous, comiat i funcid d'honor de

•

L'ARGENTINA

Projecció de notables pel. il_
i• miles La famosa Troupe
a Méndez. El celebrat artista

TITELLES

Preus populars: Sillons, 1'50
pessetes. Entrada amb seient,
0'50 pessetes.

122•1111111ZISIZZLISt• KKKKK

Putxinel.lis "MIRIA"
Rosselló, 206.. Davant del

Comtal

La genial artista, Mol
del públic,

e
z

Mas 5125 147 36
36 ,A

E

FORMIDABLE

CRIN=CRI
IGaz AG

a Integrat pels geadros que obtingueren más èxit a les
dues oPmerdililus revistes, fi gura/11-11i ele 4ittilalS
1311Y1PLICISSIMUEL ESPAGNOL ADE - IDILIO DE MUÑECOS
e LA REVUE QUE ARRIVE - SILUETAS, LUCES Y COLORES
ag A LA LUZ DE LA LAMPARA - LAS CAMPANAS DE PASCUA
Direcció escénica i coraograf ica de J. W. Jackson

•11133~2101111131111:1~~11133.2Z.3z..3231313» 3/13a
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guas Tyndall.

-,1n111

PANYOS

RESTAURANTS

J. MIR VIVES, S.A.

DE TEAllie a rasa BON.
.TEPAPS. Restaurant especial.
Pelz, bares t MarIscoi. Quintana, 7 5

SORTIBA

Ronda de Sant Pera, 15

Denla, divendres, debut

a

TEATRE NOVETATS

Te:are de la Comedia
Companyia Claramunt-Adria.
Avui, dijous, tarda, a les quatre,
funció organitzada per la Mainada: Primer, El 'rústec Bertoldo; segon, Deixeu que els nens
vinguin a mi.

--CINEMES-a

Notabli•s quintet Jordi 1 terret III
.
U Torreta. Aval, Miau
Miaus, 2 grani ..,
'"
• dato,' 2, trIomf solio/145s del Pro- :
• grama AJuria: L'usurpador, la ml3 llor p-1.1irua de l'any, tina mera- :
U valla d'art. No cleforti de v erma-la. 2
I/2 Hin eolossal: Sernals i nfantfvola :
: (Artistas Assoclats), per 31alid ''
,. .
: Remitid, el mes sensacional I 2
: arrisca; escenas emocionants Tan :
11 ' lerepla a un dirigible en mama.
mi Tomaeet tot un homo, g ran broma.II.
' AVIat veura tot Barretean sailsreta :
ig peva gran expeetacid ppr a rondIxer Peal mundial mal iguajat , lil
i amb l'estrena de la
Paredia d'Ela!
I tres mosquitero, per Max Lindar. a
Sera Prsilleveniment de l'any.
11

1

1111111111•Darlionaallairicomea

Gran assortit en tofes
les qualitats de Pan •
yos i Folres

AYr

PIANOS

Watt \
E CUERDAS CRUZADA

08 MARCO DE HIEPRO

o
iainamazenaneuccuaa

subee marca

CONCERTS : :

g.MARISTAMY

20,2- fins. a 2000 hugla
.---4/7L12

t'a fas Are,

Es la reina de les aigties

:

Casa fundaaa en

Associació Intima Concerts
Coliseu P ompeia.—Travessera, 8
Dama, divendres, 23 febrer,
glos.earts de deu 4e. la vaina.
Reertal ole piano per l'eminent
artista Alexandre Rib6.

mummineounieniummanue
6
U

SALA /FOLIAN •
FILL DE PAUL IZABAL •
•

zianangeuenansectusenrs •
a e
El
•
Saló Catalunya w •o
•

rada

daga.

Aviii, dijous, estrenes de
L'epopeia d'una dona, 9 i
°pi odis Covard en apariencia, per Frank Mayo;
Norme, Fatty entre basti.
dors, Viatge del princep de
Gales, 2 episocli; Camí dret,
Actualitats Gaumont. —
1 b iurno/1ga, nil, estrenes,
L'epopeia d'una dona, 11 i
10; El petit lord Fountleroy,
t jornada, per la Mary
Piclaford.

•

Balls Aurigemrna Cafiad6
Dissabte, 21 de febrer. nit
FESTIVAL 61:-CAREME
Gran ball de vestits .
Concurs de bellesa. EleceM de la
Regina de 'la Bellesa. Artística
cavalcada. Loe alitats, Fernando,
53, Casa Aurigemma, i a la taquilla del teatro.

Avui, dijous, tarda, a un quart
de cinc. Dos grandiosos partas
ele pilota a cistella. Nit, a un
quart d'onze. Extraordinaris parlits de pilota. Primer, a pala.
Badtola i Jäuregui contra Araquistaln i Aguirre. Segon partit,
a cistella. Guruceaga i Salsamendl contra Barrenechea u Casta-

fIcnuTenial-PiEih-WaIklria

LAURA SANTELMO
Dissabte: Benefici 13f.LDZR

Frontó Principal Palace

nIIMn11111lnl

•

PILAR ALONSO

•

Liquidem totes
les existències
amb grans rebaixes _de preus
per fi de tempo.

Proarernet extraordinaria

111333231233113232133131113011

100 ARTISTES ESPANYOLES I gSTRANGERES
500 magnífics vestits de In casa
11AX INELDT, d p París, 500

EDEN CONCERT

Arlstocritique. •sti•ions artlatiquea

Aval, Micas, tarda I nit. Quatre
estrenes! El film de forme' aguo!
ment 1/11.1. Prim
, Lletra asna
Codo, La pel.11etila Inieressant La
gran sort I siseas Jornada del gran• mes film superproduce10 de la
• marca al•manya C. F. A...1.1mm
eones nom, titulada El falo invant.

• rsiaaraillioaalaiszaaaasi

mes drama en sus artes Luis Can• dalas, el bandido de Madrid. — DI•is me/ras, 28, benefiel del primer actor En Miguel Rojas: Otelo l La —
•
mi
•
malvasia de Sagas.
bilii•13.111511111131W1111111111131111 11-1

Sorteix de 3 Joguines entre'ell I
Infants concurrents.
Tururut amb acompanyament
platerets.
1
Entrada 1 Selent, tina pesseto,

ESPORTS---

n

Freno

Aval, diJous, de 5 a 7 8
Estrena de la comedia de g ran II
gatzara El (lactar Matassanui
El sainet
L'estudiara mirra

C— H A LLS

Asa/to, 12. Director artIstle, Francesa rerezoff. Telefon, 3332 A, — Tarda, a un
quart de quatre; alt, a les den. Presentació de les mes bellIssImes arustes 1 ralllors números de varietats. Cada lila.
Dancing a relegant "Foyer", 1 1:11 a 4
de la mattnada Gran Tabarin Americà. Ta-

GRAN SALO DE MODA

31111153RDSIBlilinaleinsimui

BALDER

•

ElierAIZIO111111951:1111131131111111111P1

3 artes Margarita de Borgoña, reina c
de Francia. — Dissable, el gran-

dio do Rapag I La mi del mort,
continuad, de la popular novel la •
3
El comes de Montecristo.

•

PALLASSOS

LA SEGONA NIT DE NUVIS

.

Gran companyia dramitica castellatta RoMs-Caparú. Aval filmas, gi
tarda, a dos quarts ,tle cine, matihil e especial: 1 . L'aplauda drama
en 4 actas La Toaca. g . El gracia- a
sfssim aprimdsit en un acte, La
tornada d'En Nandu. Butaca mal) u
entrada. /'50 Mes.; general, 055. a
Isa, a dos ganas de dril, moda se- u
lorta. 1. L'emocionant drama en 8 u

•

Lion•liainalloole•••ffralli

Cada nit
el grandiós èxit

LA BRUJA

VAYA CALOR:
Presentar/d, la millor, 400 represan:acimas a Buenos Ares.

tra reinada, tercer I quart °piso-

DIVERSOS ---

Ball de Quadro
Dirnoni — Urbi

nasIESIZIEBO•olictionzülial3

I Gran Te:Are Espanyol

U

.3

u

A113115132M3391313611301111103i

3
•

fainalaaallataaa

de l'artístic espectacle de gran presentacid

•

2

II
u

El

Avul, dijous, MATINEE, a les quatre de la tarda i
NIT, A LES DEU'

•

•

EI

Avui, dijous, extraordinari C
programa de esta cites:
3
11
LANCIA
El
ii creació de Gladys Walton is51
B
P
LLETRA VENÇUDA
O
II
E
Actualitats Gaumont
a

Matilde Asquerino

Pelaça del Teatre, 2 1 4

EXIT

ARISTOCAT1C
R
SALO

3

•

PALAU DE LA CINEMATOGRAF14 N

u

Divendres, nit, benefici de 211

Fixatt-Mi en 01 reparto eminent, 1 Las corsarias, per Ferran Vallejo 1 lotes les tiples.
Números nous. Combinen els assaigs de la
gran revista de Manid Fernandez

Y1111[1031
PiliCeT
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•

MALA LEY.
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KURSAAL

FI

LOS FRESCOS

aqueSt teatre,

Teat re ebnijc

'leatre Tívoli
Orquestra Simf45nica de Barcelona. Mestre Lamote de Grignon.
Serie 14. Djumenges, 4 i 18 de
març 1 8 d'abril, a les colza del
mati. Obres de Weber, Ravel,
Saint-Saens, Beethoven, Wagner, Strawinsky, Berhoz, Pierna., C. Alegria i A. Botey
Abonament: Magatzem de vendes de Chassaigne Frares, Claris, 43 i Unid 'Musical Espanyo-.
la , Portal de l'Angel, 1 i 3

--

da, a les cinc

Gran vermut especial
A dos quarts de cinc. Per primera regada en (uncid de larda, a prec del palie,
1. La divertida sarsuela en dos ates 1 sis
quadros, de Muñoz Seca, Pérez Fernandez
I mestre Guerrero,
EL NUMERO 15
Foil personal del popular Ferran Vallejo
en "El TM del Paquete". Ovaclons a Salut Rodriguaz, Tornamira, Huertas,' Blanca, Vidal, Prados, etc. — 2. San Juan de
Luz. Gran Axil de Marta Chafar, Mas, Tornamira, Vidal, he/Aviva, Pradas, lotes les
sesiones tiples, etc. — Nit, a tres quitas
dr den. 1. Ultimes represeruacions de la
sarsuela en dos actas
EL NUMERO 15
Esa personal del popular Parran. yallelo. Tots als Victörla a retire al "'No del
Paquete". 2. Represa de la sarsuela en un
icte t tren (madres, de Manuel Prados I
mestre Gallego,
CONSOLACION LA GITANA
Pelo matataes artistas que la van estrenar
amb grandiós axil. Per remita 1 caneencid Huertas, Matilde Tornamira, Paran
Valle)°, Danli Rojo, Blanca. Pradas,
pez I Coro (Has. — Notes: El dissabte, la
jota musical fa anys ne representada en

•

EI

El

Avui, dijous, popular, tor-

• Ferran Vallejo i Francesa Vidal
Mestres, Blay I Coral
La rompanyia de mfilor cenlait
1111005, 22 febrer 1923
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11. Vives resta ajornada la Sego-,
na Sessió per al diumenge, 4 de
mara, a la tarda.
Localitats: Casa Dotésio, Portal de l'Angel, 1 i 3, de tres a set
de la tarda.

i 10.

u

(Telèfon 4134 A)

1) rece

• Avui, a dos quarts de den.
Primer concertpel genial pianista Eifill Sauer. Obres de Bach,
"Stradal, Beethoven, Schumann,
'Ctropin, Sanar, Smetana, Wa, gner, Listz.—Diumenge, tarda.
-Segon concert Sauer (únic a la
tarda). Es despatxa a comptaduda.

La mà del mort, 1; L'alegre mentider, Viatge a Turquia,
De cap a polis, El cinturó de l'aseassi, L'epopeia d'una dona, 9

El

QUINO - CORTL8

Teatre V;ctöria

GRAN TEATRE DEL LICEU

MBCD4M-1C.7"MlEIL

Tetares Triomf i Marina
I CINEMA NOU

O

Companyla de comedia

3•33333333c•ininnizioun

Els dies 26, 27 i 28 d'aquest mes, tres únIques
funcions per Gernier. Es
despatxa a comptaduria.

a

din

7

espaciarles de
SANTPERE i BERGES
•
Primera arlriu.
ASSUMPele CASALS
Avul. dijous, 22 (rimar, tarda. 8
r, les cinc. lidiarla vermut popular.
Entrada I butaca una pesseta. El
mzu nano. Nit, a les 10. El gran
« Con La scgona alt de ouvis. Dama,
direndres, tarda, Don Jaume el
Conquistador (1 arte), La dona
nua (2 actas) I Don Joan de Serrala 'larga (1 acta). Nit lotes jes nits,
e La sederos- n'n de muda

tres: Les aventures d'En Musa./ gran, I a dos quarts do sis 1 a les
deu . La forastera 1 Per no (tasar

.

21C331115e1E111111B33111EINE1112131
Ea

II GUELL - TUDELA - AS a

Companyia de vodevil 1 grado

Dissabte, tarda, El paquebot
Terlacity I Civilitzats tanmatoix.
Nit, La forastera 1 Per no Osan
tretze. — Diumenge. larda a les

'

Empresa Serrano
Espectacles Iris-Palmer
Avui, dijous, tarda, a les cinc,
i nit, a les deu. Estrena de Soheherazade, La Charlotte i Kreckov. Exit grandiós deis Germans
Ferronis.

REES126113113313E1913331213LID

MASSAGRAN

;

Teatre Nou

a

Nit, a les deu:
Tertúlia Catalanista
LA FORASTERA
Gran exit, i
PER NO ESSER TRETZE

LTD.

deç Cataluny%

eiC

—

Dijous, 22 de 1 obrar de 194

CAPITAL 1 RESERVES: Ales de Liiures es terlines 13.000.000

CASA CENTRAL LONDRES

Zutisais: Barcelona, Placa
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tel

35, Pasesig de Gracia, 35
Diumenges, dies 25
de febrer, i 4 i 11 de
mara a
la
tarda,
Grans concerts astil
Nordamericä (Lieder i
escenas de òperes representadas i vestirles
amb propielat), P er
l'eminent sopran
gera i liederista
CECILIA COSTA
amb la cooperaciú de
notables artistas i seació ahora'.
Programes amb * de-,
talls i localitats . a la
mateixa Sala.

a
a

AL

CONTADO

PLAZOSYALQUILER

de taula

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

moment reduit. Ronda Sant
Pece, núm. 43, despatz, de
12 a 1 I de 5 a 7.

Corredors de finques

24,000 panas, terreng ts/18
paras altea ces de
bellos. pls I terrat. prePts
per a qualsevol Molestas
A terminis sonsa fiador casa-torre amb Jarcli I ar•
brea D'altera quasi afro l .
Robes do totes classeS, lant a la carretera Sarria,
casarla de Can Ribla, V1/1/
del meS senzil al mAs
els dimecres 1 els dio•
desmuntable ajas- Gran reserva. Rad, Pina Me
sabies, de 9 a 11. — RO'
Mi de nou amb patent I ta- Ronsucces, 2 (qu'oso de Can Biblia. Es donara correxímetro, vena a preu su- brodats).
latee.

8,N o zed1u l dM

cal,

eatiormisew
Limousine

Dr. BOADA

Mals de la pell. Vies urinàries. Raig X. Corts Ca)e

lanes, 612, de 2 a 4. Clínica de Sant Pau, 44 de 7 a 10
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SOCIETE GENERALE
de Banque pour l'Etrang,er et

al

u

1 8o

fe.=

les

Co!onies

o

a

Il

I Sucursal de Barcelona

•

A

•

•na°

Plaça de

g4
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Diana-Argentina-Excelsior

SALA OZART .

Avui, 3 i 4. Rapas, mimara;
Carceleras, La mà del mort, Lig-.
tra vençuda, Charla enamorat.

Audició integral dels Trios de
Beethoven.
Per indisposició del pianista

Catalunya, 20

Ida mena d'oparacions de Banca 1 da Borsa

CAIXES .DE

LLOGUER

333CUIZIE a a tira wireloiffirls31/3331131333 tialUallana alpia al
ràpida i segura de la blenorräg cri4
,
G. ALOMAR Curació
nica. L2.9 'recents, en filies o tres cures. intg

jancant aparell especial. Ariban, 5, d'II 1 i de 3 a 5. Dc0
estius, de 10 a 12. Económica: Unió, 20, dl 7 a 9. '

