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LA CATALLINVA PETITA
En els ternps del regionalismo, i en molta gent dels primers
tem ps del nacionalismo, passa una cosa exteaordinäria, incoherent, absur.cla: els catalana es planyén de la situació de Cataluaya dins el règim unitari, dels danys que aquest causa, de la humiliació que representa, de la injusticia que. enclou. Parlen dels
tacs rancuniosos i de les mesures coercitives i unificadores, i de
les escomese3 constants contra els diversos aspectes de la nostra
personalitat i. eis diversos factors de la nostra vida col.lectiva:
‘iret, riquesa, Dengue.
Peró després de tots aqueixos planys, quan sembla que 16g,icament vindrà una paraula de revolta moral, un gest de
un mot roent d'ira , aleshores ve una mena de cuplet cantant
la pätria espanyola, i la fraternitat de totes les regions, 'i la indestructible unitat de la patria... dels nitres. No es aixó besar la mà .
que empunya el fuet! Es compré/1 que mentre ells treballen per
cl-.3truir la nostra patria nosaltres treballem per engrandir la
her? Es comprèn que mentre ells treballen per fer petita Catalunya nosaltres treballem per fer l'Espanya gran?
Menys achnissible és encara que es parli per homes cataDistes de la compatiblitat de múltiples pàtries. Cal pensar si és
una bona obra el desfer la doctrina essencial d'En Prat de la
liba, el recular trenta anys en el moviment nacionalista català
tornant-nos en plena epoca de regionalisme autèntic i tot per
l'interès immediat de justifigar els mancaments qne alguna hoMes han realitzat. No pot ésser que oferim a l'Espanya gran
-,em a present de notes tota la llarga obra feta en les darreres
&cades dins la conscilecia dels catalana. No pot ésser que tornem a aquel] principi sarcàsticament blasmat per En Prat de la
Riba, segons el qual "per estimar la nació s'ha d'estimar la provincia o la regió". Es massa delicat i maese noble el tresor de la
nostra ànima catalana, el tresor del nacionalisme essencial a que
,bavem arribat a través de la decadencia, perquè ara el posem
en les balances d'una botiga política, i el donem per servir per
les combinacions efímeres dels empostissats electorals i política.
"Gatalunya, petita o gran, és rúnica pätria nostra", va dir En
Prat.
Sospitem de regodea que en el fons de la política cte
panya gran que alguns dels prohoms catalanistes han defensat,
hi pot haver aquell mateix prejudici segons el oval 9atalunya,
la petita Catalunya riostra, petita territorialment i numéricament, és un camp massa reduit per a les grana feines politiquea,
socials i económiques dels nostres temps, que en tancar dins Catalunya la nostra activitat ens enxiquim.
Hi ha 'comedianta als quals romea els agrada el treballar
davant públics molt nombrosos, que troben que no són per ells
els escenaris que no só n. rnolt espaiosoe. Guardem-nos ele cata,
!As de fer com aclimate cómics.- Aquella política catalans que.
entren de ple a la política espanyola pernuè troben que per ells
Catalunya és una terra massa petita, demostren que no s6n veritables nacionalistes, demostren que l'amor a la nostra pàtria no
el porten ben arrelat al cor. Es el mateix cas dele cómics que
després d'haver-se fet un nom en l'escena catalana han desertat
per a anar a bascar aquell públic del 60 6 70 milions d'habitants.
Es el mateix cas dels escriptors que després d'obtenir un prestigi, potser exagerat, escrivint en la própia parla, adopten Vidioraa espanyol prenen les ales que diu que serveixen per volar entre
continents. Es el cas mateix de l'artista que es considera inComprès ací i s'allunya de la pàtria maleint-la i calumniant-la.
Ni els política, ni el cómic, ni l'escriptor, ni l'artista, poden inferir aquesta ofensa a Catalunya. No pot dir ningú, per alt que sigui, que Catalunya és petita per en. Catalunya és més gran que
tots nosaltres plegats, és més gran que tots els orgulls i totes
les ambiciona i totes les individuals golafreries. Els catalana que
yeuen Catalunya petita són uns pobres i menuts catalans.

Full

de

dietari CARNET DE LES

LLETRES

BADOQUERIA MALALTISSA
La sens..ció de quietud, en una ciutat
krdiniriament agitada, és una sensació
iklepriment, que tota sola predisposa a es,rar greus desastres. No calla sinó mirar

a cara de molts bornes que marxaven
ahir pels carrers per a convencer-se'n.
calia sinó esguardar cl posat de la
,gent que s'abacava als balcons amb una
/avidesa insana, per assabentar-sen.
I és que tots plegats teniMuna enorme
.idiosincràsia d'espectadors, de badocs,
que, de la vorera o del baleó estant voten veure "que paca".
Hauriem de tractar de corregir una
Mica aquesta, perillosa inclinació a prenAre sistemäticarnent la vida col.lectiva
noan una mena d'espectacle. El nostre
Posat agreuja extraordinäriament els
problemes perquè en deixa la solució a
'nans d'una minoria massa petita.
L'expectació crida l'egos-tul de la
mateixa manera que l'aprensió crida la
tnalaltia.
La persona que es planta al carrer amb
Pc=peranca guc hi esdevindrà alguna Cosa
txtraordinäria, així que Yen un gest exagerat o sent un crit o crea sentir un toc
d'atenció, es posa a córrer i engendra
una alarma, vivament secundada per alires badocs com ell.
No badem. Els barcelonins, fet 1 tet,
som massa grans en aquesta encole dels
c-41flicies d carrer per seguir contemniant-les com una cosa insólita. (Mi en:ngui que el seu deure és manifestar re,
que es manifesti. Qui cregui que ha de
trchallar, que treballi. Qui vulgui aprofitar la vaga per asar a fcr una tontada,
que hi vagi. Pesó que ningú empantanegui els carrers amb-la seva massa
txpresiva i neutra.
Carlea Soldovtla
-Ieota.—Mai no rectifico les errades.
Peró ahir al meu amie Llongueres li era
tetribuit el cognom de Llargueres. Encara
que el cognom és equivahnt, null fer
c`m.lar que cm refería 4 E4 JalenePoe-
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UN POETA NOVEL.LISTA
Josep Lleonart, el poeta de "La Merla", acaba de publicar sota el tito! "El
camí errat", una bella novel.la, quadern de notes sentimental.
L'obra de l'il.lustre poeta na pot dir-

se que sigui d'una gran Urca (ram
tica; l'argutn:nt no fa pas U113 suggestió sorprencdora, ni cls paintges fan
nur paper de teló de fla g La majoria
dels lectora de nauta, guatelors de
conf lides durs i ben retallats, no trabara en les pàgines de "El cansí errat"
una emoció prou forta. El poeta que ha
creat unes figures i ha reproluit
ambient, no ha aconseguit condensar
proa l'ambient ni fer moure amb vivesa les figures. La novena d'En Lleonart és, çn canvi, un model de fina observació una mica disgregada, una magnifica provatura d'estil i un escampan
d'imatges i visions de poeta. En Lic.-

nart no té un temperament dramätic.
S'atura amb massa amor davant tots
eis recons de l'ànima i l'acció es desfà

entre la fullaraca descriptiva.
Cap dels nostres novellistes, pene,
podrä y antar-se d'haver recollit en dues
centes págales de novel.la, un tresor espiritual tan intens. Els estats d'inima
de Victor, el protagonista, que semblen
moments autobiogràfics, tenen una vida
profusa, detallada, incissiva. Al seu entorn esdevenen secundaris els aspectes
ciuta-dans i les notes de paisatge. Aquesta novel.la de "El caml errat" es una

novel.la d'animes mies.
Una pila de fragmenta del limre d tfn
Lleonart poden ésser citats com fins
exemples de descripció i de bellesa formal. La prosa narrativa esdevé clara i
llum:nosa en mans del poeta. Nomen
enyerem que amb tants fragments perfets no s'hagi produit una novel.la perida. Una regada mea "l'arbre ne deixa

veure el bosc",
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TALLERS D'ImramrrA

dimecres, 14 de març de 1923
eriaeme,
---,nammasmaiminam

BARCELONA,

Buenos Airts, febrer de 1923.
Dilectes compatricis:
Un grup de patrioics catalans. ens havem centituit, sota la denom:naci6 de
Llibertat, Comité Catala, amb el propósit treballar, dintre el máximum de
possibilitats, per alliberar la nostra patria des de tant teinps oprimida. Per tal
d'assolir aqueas VO/attrÓS esdezan:ment,
peincipi i fi de /a nostra estro' disposats a realitsar els sacrificio
que calgain.
Nosaltres albirem en l'hesitad;
talunya una naixent claror red.sptora
bse ben peras abrandaró iota hi ¡n'aria
en 1011 incendi molonas!. Per a quan aix6
s'esdevingui, els patriotes dct Comité
Llibertat ens hi volem trabar, si no en
Persona, almenys atnb la t'ostra presencia esPiritval i and, pelean: lns postg in; que no solament manquen 110Mn
per tal d'obtenir lo vietórie, sn,; que les
realitats d'aquests último anys (15 , prova
i de tortura per a la humanitat ers han
alliçonat de la conveniéncia d'ut3lar els
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VIATGE A LA RUHR OCUPADA

Converses filo-

Estructura i vi da de la Ruhr

lò g i qu e s

L'ESPINA DORSAL
Les mines de la zona Rhenoa
Westfatiana estan organitzades
en cartea". En alemany aquesta organització superior porta un
nom que primer fa rodar el cap:
lt hei nisch-Westialische-Kohlensyndikat; després, versó, ea veu
que es tracia • sinialentent del
SindicaL do! carbó Itheno-Westfalte. I aixti ja ho entenem tots.
S'ha de distingir entre les mines que formeis el "cartel", pesqué hi ha les anomenades mines fiscals que són les que el
Reich posseeix i explota,. L'Estat &emane en tant és propreta,
ri de mines, forma part del Kohlensyndikat. Aquestes mines fisvais tenen una importancia considerable i eón les que abans de

l'ocupad() servien ptd pagainent
del carbó de les reparacions. 111
trars que han de oanquerir la lbbertat ha, a mes a mes, les mines' de
deis pobles. Aquest utillatge. catalans propielat privada. Mitjançant el
herves de proporcionar eis (tac no po- - cartel", les mines de la Ruhr
gin ne n`fe . it els G.-dos a la Pites.
poden tenir, en un moment deQue tothom ocupi el !loe que li Pe- terminat, una direcció politica i
taca en la Iluita Per la indeperul;ncia de comercial única. EI Sindical del
Catalunya.
carbó es un dels elemento mes
Heu's aquí, amb els auguris d'una glo- importants del "Consell
riosa actuació per la vostra entitat,
ri del carbó", qual en forma
gle f11.1 plarem a eetreanicar-e tn astapart Uc Stinnes. No cal pas subbentar-vos de la nostra existència i ofe- ratllar la importancia política
rir-vos els nostres serveis per tot afer d'aquest Conseis. Es a Alemanya,
que 'Maui atingAncia amb la !libertas de el que a França és el "Comité
la patria nostrada.
des Forges".
Vostres per Catalunya alliberada.—
Des del punt de mira adminiss
La Comissió organitzadora.
tratiu, la zona del carbó esta dividida en dos districtes. El disUN HOMENATGE AL SE- tricte miner • de Dortmund, que
controla totes les mines situades
NYOR SALA
a l'Est del Rhin, i el districte
La U. M. N. ha dedicas un Opat, cele- miner de Bonn, que compren tes
ex,
gairebé pre- explotacions situades a - l'Oest del
bra( a Terrasse, od seu
sent i imminent futur cabdill, senyor tomds riu, fina a Aquisgran.
Sala, amb so .tiu d'heme ego.* obsequias
El districte miner de Dcrrtamb una senaduria vitalicia.
reund compren, actualment, vint
L'acte no tinqué res de particular. Els circumscripcions que porten el
Parlaments foren tolo reedicions. Ei
nom de les viles mes importante
caient de rhomenatge fou, és natural, ' de la Ruhr, abre es, Dortmund
sencialment parir, sense cap pee fern mis Bochum, Recklinghausen, Essen,
O menys ecouhtnic que acabLi de jiirtifi-' Gelsenkirchen,. Werden, Duis-7
carta. Sabem que ni tan solanseni fou burg, etc., etc. En aquest
esmerilada la darrera vicaria parlamos- te treballen 134 societats. S'ha
d'ordre tributari aconseguida pel sed'observar, perla, respecte d'a,
nyor Sala: l'extensió als comerciants i questes societats, que moltes veindustrial.; individuals de la contribució "gades no són mes que un nom,
sobre utilitats. Es parla, dones, de polí- sovint,ain record histeria, ja que
tica i satt de política.
aquestes societats no són mes
I a aquest hornenetge, exclusivament que diferentes- propietats dels
politic, s'adheriren el governador (és na- "konzern", que citäven en una
tural), el senyor Roig i Bergada (es na- nota anterior. Hi ha, dones, 134
tural), el senyor Boladeres (ir natural) societats per manera de dir, tai... el senyor Albert Russinyoll (No tro- ta regada que les societats veri
bem per incloure en aquest parèntesi cap table s' ,són, en realitzt,-una vincomentari breu).
tena d'organitzacions verticalls
El senyor Albert Russinyol—i es diu mis o menys generalitzades, de
també que el marquès de Camps—s'ha grans signatures en un mot.
adherds a un cate declidklanzeut
El districte de Bonn compren
11. N.
una circumscripció i q-uatre soEsperes que el nostre estunat col.le cietats.
Havent els anglesos deixat als
ga La Ven de Catalunya no en parlera.
Esperes, tumbé, que d'aquí poc tempe frailucos el control de la via del
la Lliga Regionalista destinara una rati- carbó que passa per la zona de
ficació de confiança a favor dels seas ha- Colònia, Franca està, en realitat,
bituals parlamentaris i que adreeard als en possessió de tot el combusti
elector: de Barcelona una imprecació Per ble de la zona Rheno-Westfaliarestil d'aquesta: "Per la Ilibertat políti- na. Dortmund ha estat ocupada
ca i ¡'autonomia integral de la nostra ter- ara. Bonn és ocupada d'ençà de
ca!; per destruir la labor anti-catalernis- l'armistici; es un dels cape de
ta i anti-catalana de la U. M. N.t ; ve- pont que es repartiren els aliats.
teo els nostres candidats: En Pau, En A Bonn, que es la vila on va nai¡'ere, En Berenguera N'Albert Rus- -ser Beethoven, hi ha una gran
quantitat de soldats•negres.
sinyolr
CASAL NACIONALISTA DE
IGUALADA
El propvinent diumenge, dia 18, a les
deu del vespre, aquest Casal celebrara la
diada de la Llengua Catalana, a la qual
prended part l'Orfeó del Noia, cts senyors Pelai Vidal de Llobatera, diputat
de la Mancomunitat; Lluis Bertran i Pijoan, poeta i escriptor; Joaquim Civera i
,Sormoní Rafe, Cardona i Martí, vía.;
president vire-secretani de Nostra Parla, i alguno elements del nostre Casal.
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EL CARTEL I LES ORGANITZACIONS VERTICAL;
La Ruhr da una organització
integral. D'un cantó trobem el
"cartel" citat, que es, en definitiva, la forma mis corrent que
pren a la Ruhr l'organització horitzontal. 1 de Peltre, hi ha els
"konzern", organitzacions verticals mes o menys generalitzades.
Tothom sap que el "cartel" Gs

tels". El "cartel" es podria definir l'organització de les necessitals i no s'ha d'obtlidar que Alemanya és un producte meraves
II6s de la necessitat.
• Ens bastara saber avui que el
"cartel" és una organització per
vendre el mes car possible.
Ara loé; Stinnes passa com
l'enemic mis acerrim dees "car' tels" i, en general, de les organitzacions horitaontals. Stinnes,
en efecte, ha creat la mes important organització vertical que es
coneix al món i com que et fi
d'una organització vertical es

tendre el mes n /Ion mercat possible, sembla que hi _ha d'haver
;una contradicció entre les organitzacions horitzontals i les verticals. Existeix, en efecto, teóricament, aquesta contradicció.
Per?) els alemanys-per als quals
l'organització da una manta, no
s'havien d'aturar per tan poca
cosa. D'altra part, no es presenta gas cada dia això d'organitzar
una eontradieció. La qüestió era
trobar el punt dolle entre el vendre el mes car possible i el mes
a bon mercat possible. Això ho
han aconseguit portant els costunas comercials i legals que se'n
desprenen, al maxim extrem d'elasticitat imaginable.
EL KONZERN STINNES, ORGANITZACIO TÍPICA DE LA
,RUHR
A la base de tota combinació
vertical es troba el calló amb
les seves diverses quallitats per
a la ifidústria: el cok, pels alts
forns; el carbó de flama 'larga,

pels forns. D'aquí els esforços

deis promotors d'aquestes combinacions per obtenir mines i
concessions nufteres.
Venen de seguida les mines de
ferro. La valor d'una combinació vertieal depan, naturalment,
.49, la qualitat da! Garba de quk es
dispoei i de seguida de l'abundor del ferro i dels altres minarais que entren en les combinacirios dels alta '(oms, principal-

ment del manganès. El tonellat-

ge de ferro de què es pot disposan o el preu del transport del
numeral si .s'ha d'importar, és
la segona base de la combinació.
Sobre aquest carbó i ferro inicial s'alcen els establiments de

preducci6 segons aquest ordre:
establiments per a la producció
en brut; estabiiments per al mig
acabat; establirnants per a l'acabat.
Les combinacions verticals
mes important
eón: Stinnes,
Elockner, Stuum, Hantel, Otto
Tyssen, A, E. G., etc. Els
economistes preveuen ja una
"cartelització" deis "konzern".
Es materialment impossible
donar una idea de l'organització
vertical generalitzeda que dirigeix Uc Stinnes. La !lista de les
empresas que posseeix, controla
i intervé la signatura Stinnes, i
la Insta de les empreses en que

Stinnes es en minoria, ocuparla
tota aquesta pàgina del diari i
la que segueix. Stinnes es un dels
homes mds importante d'Atlemanya i 65, a mis a mds, un borne
mundial perquä, ara mateix, no
bi ha país en el min en no hagi
posat arrels una o altra de les
innombrables especialitats industrials que el "kenzern" Stinnes reuneix. El 10 per 100 del

carbó que s'extreu de la zona
Rheno-Westfaliana i el 13 per
cent de cok, es de la "Rheinellbe

Union G. m b. H.", que 6s—per
dir-ho alai—, el primer temps
una unid d'explotacions indus-, del "konzern" Stinnes. I el setrials tocant el mateix producte, gun temps, la projecoi6 de la sigel fi de la qual es el següent: natura Stinnes fins a l'infinit, es
oposar-se a la depreciació del la Siemens-ßchnekert.
La "Rheinelbe Union" da,
producte, deguda a la superproducció, per exemple, o oposar-se "grosso modo", el sindicat de leo
primeras
matèries (ferro, cana da depreciació deis presta del
mercat produïda per da lliure b6, nitres minerals, fusta, trenaports).
La
Siemens fa el sindicat
concurrencia, per les signatures
isolades, etc., etc. La caracterfs-, manufacturer. La xarxa Stinnee
tica del "c o rtel" es la uniformi- Os planetäria. A Amsterdam 1 a
tat del producto a defensar i fa Toquio, a Paris i a Ale de Janeiper això que una mateixa socia- ro, a Madrid, a Viena, a Petrotat pot formar part de diferents grad o a Va/paraisn, la gent.

LES GESTES DEL GOVERNADOR DE GIRONA,
Ahir, a mig ga, el candidat electe per
Viladrtnuls, senyor Pla i Carreras, visita
el governador de la provincia, fent-li remesa d'una comunicació signada per sis
de 4 0e contribuents de Castelló d'Empiries, Protestant de la campanya de difamació que ha empr.'.s de l'Ajuntament
castelloní, i sois especialment de la Persana del digne alcalde, senyor Josep Bordas de la Cuesta.
"canela". 1 pot formar part enAixí tnateix se Ii prega en ella, amb cara de diferents "cartela" i al
insistncia, que no interrompi la tasca al- mateix temps d'una organització
tomen, tus:TM:adora que realitza rae- vertical.
titai Corporacid municipal, per a no reA Alemanys hi ha, a mes a mes
tornar als lees passats que imperava la del carbó, una quantitat respec-f
disbauisa n'oral i administrativa.
feble de coses "carteilitzades":
El senyor Pba i CarielaS, d'una Ma- els vagons de tren, les locomotonera em3rgica fa constar la seva adhesió
res, el filferro, ele ressorts, les
al prec dels castcllonins, i el senyor Lue- mäquines de gas, I s forns, el
je sanifestd curar de l'assumpte 1 con. benzol
fins i tot les salsitxes1
respondre amb iota imparcialitat.
No erec pas que sigui necesSi el senyor Lu;je fa honor a la sena sari l'exposar aqul els avantatparaula cm de consuetud i la qiiesti6 ges 1 ele inconvenients deis "carcandent a Centelló s'allarga musa, es tels". Els "cartels" ,són un fet i
demostrara Palesament Per centésima si els trusts als Estala Ilnits han
valla que el governador de Girona tire fa jugat ei paper que tothom cap,
guardar cap rehuid red k; sever pes es innecessari explicar el papee
'
kr tem
quQ g Alemanya 41,
'oare

en

serveix d'una serie de coses que
ha 'real, organitzat o controlat,
Lle Stinnes. Una de les nido cu-

rioses antivitats d'aquest horno
sin els seus afees periodfstirs.

Stinnes posseeix, qus en sftpiga
clarament, mes de trenta gratis

rotatius a Alemanya, Pelaos beltics 1 Europa central.
Stinnes ti tres lloetinents,
en alemany, General Direktors:
Voler, que fa poca anys treballeva a lea mines; Emil Rirdorf,
un deis graos industrials de la

Ruhr, 1 el sois fill, el qual, aegoes

ela bibgrafe de Stinaoe, valdre

tant com el Bou pare.
Josep P.11
.

puággaga, mark

En la 'llengua parlada, un temps, es
generalitza el costase/ de dir an en lloc
de a davant certs mots començats en yocal, més tard s'esdevingué una cosa en-

cara pitjor : la substitació d'aquest an
de la preposició en per amb. Aquesta
substitució, per sort, no aconsegui sinó
excepcionalment introduir-se en la llengua escrita (L'Unie cas que recordan de
amb o ab per en és pensar ab en lloc de
pensar en: pensara ab ella); peró da molt
freqüent en la 'lengua parlada: a cada
moment sentim a dir Va entrar amb
barraca, Eslava amb una casa mole gran.
Digueu-li arnb ella, etc.
No cal dir CGM convé de combatre
aquest fts de amb per% o a.
Quan es tracta de designar el lhae 00
eS o s'esdevé alguna cosa o el serme d'un
moviment mal no s'ha d'usar amb: Entrar amb tino barraca: és erroni; acf
amb estar per en; cal dir Entrar en teia
barraca,
Quan es tracta de des:gnar la persona
a la qual va endreçada una acció (romplement indirecte) mai no ha d'usar-se
tampoc amb; peró en aquest cas DO diguem an (co que equivaldria ea el fons
a usar la preposició et) sine, a. Digueuli amb ella és dolent; Pe r ó Diq ac
oc
ella és també dolent; Digueu-li a ella ea,
sols, correcte. Tant coro ens havem desforçar a no dir allth per a o ex alai havem d'evitar de dir on cu lirir dz a.

P. Fabril
eftwriemwiffligirmitiri~~~

yARfA
DE REUS-BARCELONA A
MADRID-PARIS O LES
AVENTURES D'UNA
ALIGA
En una correspondencia de Reus, aparegada en l'edició de diveadres, de LA
PUBLICITAT, donavern la següent

" paleas a lluvia, per la carretera de
Riodoma, un carreter que traginava hasta cap a Reus va veme una Miga que
peonava per una vinya, matant-la a cops
de vara i portant-la amb el carro cap
aquí. Tenia, amb les ales despkg-ades,
une tres metres.

Tumbe ala dit que pel tense de Selva del Camp se n'han ViSt dues."
Amb veritable sorpresa hem vist que
Le ¡ramal, de París, en la sera mii-'
ció del dia zo, dóna la rnateiza notícim
mil/orada per la fértil imaginació dels
reporters.

ENTRE CAVALIERS
Carpentier iluitis amb el negre
El negre va vencer. Peró després fem .
desqualificat pertpie va comprovar-se que'
tot i haver guanyat havia cobrat diners
per perdre. Van passar uns dies. Le 510-f
tin va llançar la idea d'obtenir la requali.
ficació de Siki parqué tornes a trobar-se
amb Carpentier: els profits d'aquesti
matas deurien ésser per als laboratoriet
francesos, mal dotats d'ençà de la guer-.
na. Els dos boxejadors i lloro managersi
varen escriture cartes commovedores, oferint donar als profits que dones el mate..

la generosa destinació que el Mafia proposava.
Malt be. Després de laborioses
tions s'opté la requalificació del negra
Comenca parlar-se del nou encontre. El
projecte es concreta. Els managers es be-'
llaguen... I de cap i vana, el públic fa
assabentat que els boxejadors vulen cos.
brar. Els laboratoris francesos? El so.
prem interès de la ciencia i de la Patria!'
Belles, magnifiques paraules. Pecó
el negre, i Carpentier, el blane, voten enabutxacar les fabuloses quantitats que el*

han estat ofertes.

gefflonumwampopemomumilmalli

Resum informatiu
Ahle, a la tarda, hl hagué It
manIfestaoló de protesta per l'as.
eassInat d'En Seguí, sense Ineb,
danta. La vaga do vInt-i-quatre
horas fou total i tranquilla. Avug
sembla que quedarà completa,,
ment restablerta la normalltat
El vlatge de V. Poineard
BrusseNes ha donat tot el resul4
tat quo s'en esperava. Ha esta"
donada una nota oflolosa en lal
qual es d'u que han estat presa*
les mesuros per asseeurar el.
Illuraments da cantó. Pe) que
atenta a la futura evaatiaeIó de
la Ruhr es dlu que no serà reta
montees Alemanya no han' pagel.
segons el procedlment estable:*
per Eismarck l'any 73.
La questI6 d'Orlent oontlnusi
estaoloniuo a, pula encara no hars
rebut els allats

tes osentpropk.
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FINANCES I COMERC
SESSIO DE BORSA
13 de març de 1923

del
I

•ORS1 INIAT1 •
Osertera AD

Cal Tinca
71'o
719.> 7180 71 . 60
010.13
71 3o
alumna 71e. 71'So :170
147'
147
14750
lietropolltel 47
BORSA TARDA
%anua
Bali
Oaerturs AD
71'9 )
7570
71'80 72‘...5
Nora
71'io
7155 7150
Blaear.ts 7350
63.25
EOloulals 5,3 5
Uo
1050
- IA11'0901113 149 50 450
Y. C. a1etr00.14... So 146'75 14150 14075
Autmbus.1175o 1 ;8'o° 117 5o 11800
6575
Pelgueras by75

Cotització oficial de la
I3crsa de Barcelona
DI.

13 de maro de 1023

DECTE8 DE L'ESTAT

88'15
/sute interior 0/0
7155
P
• gatertor
• Aoville. 4 % E
• Atable. 5%
Os. Te. v/. 1 jullot 8921 S. A.
S. B.
103'25
4 jener 1924 S. A.
•
•
•
»
fl. 1113'15
a
•
¿lebrel
•
B.
A.
•
•
•
•
B. 10270
P
•
PJOrgrANE1ITS 5 DIPMAC/ON3

'7925
7925
79'25

'tole municlpu E. 1003
1904
•
190 5

1906 Ser. A.
82
1906 Ser. 3
1906 Ser. O
1 007 Ser. D
1910 Ser. D
80
sets ser.B
1212 Ser. E
73,85
1912 Ser. Y
1913 Ser. 13
79,85
teta Ser. 9
1917 EA?. B sp
1918 Ser. SIso
1919 Per. O
79'83
1620 Ser. ti
79'85
1921
99'7.3
ipeute Etroapla L . sesii 4 1/1
96
•
1907
•
89'75
7.
• 1913
8650
• 1908
lees Refer7na
83
pipí.. Barna Emptit. 9.000 000
" n
a.090,003
¡ 013.005,000
75'75
lianromunnal Csielana E.* 0914
7475
L' 8910
•
•
74'50
•Alza Credit Cornuaal
111blign Por& borra. 4 1/9,
eausacierts
•
tp,,,,_
6250
cecial L e Ser. nacione,aadts
• 5. 4 Sri..
6165
a
• 7.» Set.
• 6159
•
4. 1 Ser.
•
613 3
• • 5.. Ser. • • •
4173
ganeelals PamplOna
rrtorltal Barna.

CAMERA DE COMERS I NAVEDAC/0 DE
BARCELONA
•
La Cambra de Comerç 1 Navegactd
(tuesta dula> ha rebut un telegrama de la
de ?delega pregant- Il tle ter pabile q uo 05
intiatillearla l'alarma produlda per saposar l'existència d'una epidemia, en aquella dota>. Aregelx el susdlt telegrama que
001 00 ceded/ a quin casos esperadles
°corregirte el mes pausa>, havent-se'n cura, tres sense o18rrer aoves Invaslons
trobant-se la duna prevInguda arth) tota
clame trelements sanitarls per evitar I
sofocar qualsevulga anOrtnalltat. •

BORSA DE MADRID
Interior cumpla>, 7185.
AmortlIzable 4 per 100, 9025,
Ideo> 5 >'er 100, 0850.
Exterior, 8835.
Base d'Espanya, 589.
Ideal Espa p yol de Credlt, 14350.
ldem Mil de la Plata, 230.
Mcm Hispano-Ameriee, 19750.
Sucreres preterents, 8450.
/dem ordinerles. 3950.
Mutes, 9105.
Nords, 320.
Atacaras, 360.
Francs, 8 035.
Lllures, 3045.
PARIS TAPO.*

Ganes sobre Londres, 7701.
Id e m Relaten, 8530.
Idenl Holanda, 65550.
lado Itelia, 7910,
Diem Noca York, 16555.
Idem Portugal, inc.
Idem SulVele, 43975.
Diem Suissa, 209.
litem Argentina, Inc.
Idem Brasil, Inc.
/dem Grecia. inc.
Pleon Noruega, 301.
litem Dinamarca, 3 1023.
Mera Berlin, nos.
Idem Viena, 002300,
Mera Praga, 4020 ,

DESPRES TANCO
Llittres, 1 708 dem.
Pessetes, 256 dem.
/Ares, 7910 dem.
reatars, 1656 dem.
Francs sinssos, 309 dem.
/dares, 008 dem.
Corones, 0300 dom.-

LoNonEs

maitu

("Mutes argentines, 40.
Etterior, 75.
Franca, 77875.
Nová Yolk. 46997.

E5parlya, 30435.

Sulssa, 2573.
Holanda, 11395.
Italia, 9850.
Suéria, 17075.
Portugal, 217.
arrnt'na, 4300.
idoutcro i eria 4312.
:Lile, )650
000.
Berlin,
:roen, 04695.
Or
e etese.
reatrea. 00475.
No r e • ga, 1-975.

Mercat de Llotja

.

Blanca! superior
" bo
" empedrat
"
rolg

BLAT
45'50

44'50
4350

N'ARMES

Ptas,

Oran torqa
Menys
blanca extra
Corrent

74
64
63

Superfina superior
"
corrent

811 69
60 I 01

Vagons embala: Nord, E.
CEREAL&

Cornptat Verme

RE. UU. orne
Dlat de moro (Plata sea ) .
•
"
" not
31 1 5 31
Clvada Extremadura
roja
"
Ordi
Pavea Pral
•
Valencia
Favons Barroca.
"
Jerez fina

Veces as Sevilla
Neri
Escalola Sevilla
XIII
•

35
38
36
40
5t
53
50
58
41
43

•

Estranger
COMarCa

Berta
Iltus
Sota actnens Drena •30 Der i SI M'U)
I per mrreaderla ¡obre carro.
Garrofa negra imva
81
» Alatafern
33
• Portugal
• Roja
II
▪ Ibiza
24
•
atanor 2si novel
15 1/1

,
f
j

•
•
°
•
•
•

•

a

69

3.•
Ser. A.
• th
• L,
. D
II E

79'50
70'75

70'65
78
8705
5775
54'75

ay

Panes 1254
• 1578
t! Gral. Tramv.es 4 0/$
e
•
"
90/U.
89'75
errocarrtis de Cata/unja
Îompfinyin acaece: terma. Catalana 59'75
Barcelonesa
Elecirteis•
.I Zolu D st. Y l a
Mames Se Barcelona 4 0/0
7675
Eltalt.Da Gas 1 .5.' _, . taz. Ser. B.
n•
Y
le
.
p.
76
1 111:uzgla L'Actea, de Cate... 5 0/2
• 4 (t/9 95
•
II/Celar Productora Force& hIcitride 8150
COiLtaLyra general lahitee Fllipinea
1Co10ns oomPTAT
'AM idiii Gas Elecirtelud
ed ti 000017

n Ya •110001r1S1
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Mera belgues. 3383.
.Lllures, 2049.
Llres, 3110.
D6lars, 5475.

tolontals 6305
allitmbu8.1.17'75
fueres 0.3925 38'35

11o1andesos, 2'43 pessetes.
Su'eeja, 1'57 pessetes.
Noruega, 1'03 pessetes.
Dinamarca, 1'10 pessetes.
Roms&a, 2 80 per 100.
Estals Units, 6'40 pessetea.

canadä, 0'10 pessetes.
Argentina, 232 pessetes.
truena:s. 513 pesretes.
Xileno, 030 pessetes.

Paraguais, 0 . 08 pessetes.
Inponesos, 075 pestietei.

OR
Alfons, 15-700 per 100.

Tan..
72'10
72' 3
63'35

lia,a

7195

11775

3925

QUE «O airara 1NcL050s AL
•UTLLETI OFICIAL AL PRESENT I Ea
COTITZEN A BORLA

Sanos Mpals. Expoodeld, e
per 100
Ilarcelwa Traetion atol Llgt
7 per 100 1921,
Isrcelone Truenan and
7 per 100 Preferente,

°mes, 1250 per 100.
4 1 2 duts, 12350 per 100.
1 duro, 12350 per 100.
Isabel, 12750 per 100.
Frases. 12350 per loe,
Lllures, 3100 pessetes.
Plan, 040 pessetee.
Venesuela. 18250 per 100.
Cuba, 638 pessetes.
71e17e5, non, 12550 pul 100.
Mares, 14800 per 100.

39.35

pato»

99

op.

9050 op.
107

Mercat de Tárrega
En el ruercat celebrar avut, dla de la
data, es aquesta plaeu, ban regit els se-

n.

GIMES 1 PiliG3EfIT, S. en C.
safg oa

Francesos, 3510 per 100.
Anglesos, 3035 pessetes.
Dabais, 3050 por 100.
Beigues, 3300 per 100.
SuIssne, 1:030 per 100.
Portusuesos, o'a0 pessetes.
Alemanys, 0'01 per 10n.
Austriaca, 93 015 per 100.

Argelins, 35'10 per 100.
Egipto, 3030 pessetes.
',temes, 275 pessetes.

Franee, 2025.
•Iclem cataisos, 1 8050.

Mares, 004.
Corones, 0015.
80R61 are
Obertura Alt
7210
illaterlor
I Kord 71'05 7205

Banquera
BITLLETS\

Bratlenys, 055 pessetea.
Bolivians, 1 . 30 pendes.
Pecosos, 21 Destetes.

171

tat. Gral. 1etetuns.
1 e Pernneu.z. 1(.1C,31
.1.• /merla-e e, Lec:nata/.
01998Z5 257nAkt 7ern

Soler i Torra germen

CARVI VALORS
Rambla del Contra, número 6
Telefons 1230, -1231 A

guents Dreus;
Mata blanco, de 47 a 4750.
Iclem rota lo: ea, de 4750 a 45.
Ordi, de 34 a 35.
C1vada, de 3350 a 3450.
Favons, de 53 a 54 .
Aliada, de 18 a la.
Preue per pessetes eLa 100 quilos.
VIDS dcl palo, do 13 a 15.
Idean d'Alargó. de 30 a 35.
Alitohol, de 500 a 210.
MIstoles, de 70 a 75.
Mismita, de 140 a 820.
preus per rosado eno 100 /lees,
011, de 7 a 7'50 pessetes quede.
11011A , a 276 pessete dotzena.

BANC DE BARCELONA
Aquest Banc a la seva Central i a la
Sucursal número 1, continua realitzant les
operacions de Compra i Venda de Valors,
Renovacions, Conversions, Canvis., Agregació de Fulles de cupons i Revisió de Ilistes d'amortitzacions.
Admeten dipòsits i tota mena de valors

senyor

Paula Piñol

ii u r a n.

Vídua de Tatxé

"Alacant, 1.

als

Morí cristiansment, el dia 6 del corrent,

75 anys

A. C. S.
Els que la piaren: filia Cornead() 1 Josep, nora Marta Dolors Rolg, neta Nuria, Ralmon, Montserrat 1 Josep, geNnä (absent), cunyada Anna Tata& Vda. Erelxas, nebots,
oosIns I parents tata, quedaran ben agraits a Hura untes I ooneguts que guardant un ple-

tes record de la difunta, vulguln concórrer ala funerals chip en sufragi de la seva änima
es faran demà, dlJo,us, dia 15, a les deu, a resglasla do Nostra Dona del Roser (PP. Dominios, Auzles Liare, 54).
EL DOL ES DONA PER DESPEDIT

NO ES CONVIDA PARTICULARMENT'
•

.14111311111IMEWIRE21=31/1

111131111=e

12E8PULLE/

Patines ntImeto 4
00
argot:tea
23 ,
Tercerea
20
Quartes
19
Preus per eses de 6 6 malos.
Rala
Mentol,
•17
Segonet
149/9

Segó
•
10
Vagons arribatsileord, 3 d'ordl 1 1 de veces
Idear klem Alacant, 2 de clvada.

Doinba Flore?.
• 011as, 12,
•
• te.

AA/103

114
105
116%

Benlinch II,
SI
Selecte,
51
Maticat,
05
Vagons arribats: Nora.
7 de biat.
Alacaut, 27
Sane ntlm. 31,

brea
•
•

•
•
A

Pahlua

100

1,
11„

9,

Amar:tollina,
Coro Des,
Pral Cavo!,

.39
1: +o

•

1110aGETE13

Mallorca.

69

/ti

05
771 51/9

Sil SIlUrOS.

Moret 9 altocla

69

riegd,!n ale.tura

11.0dal,0c9 1. 4 Ser.
2.4 2er.
40
' •
lea. vs,:-.1oes ekerag. 59/0.
3059
I;
•
Ale.
5815
n p. S. A. ' 8.669'50

La

Mercat de Reus
Amellla en gra Ilarguct, a 25 dorna 1
ml g el quinte.
Idear Ídem en gra Esperarlo, do 23 1
m1g a 24 duros quinte.
Ideal Idear coma, a 19 duros quinta.
Ideen molla, a 63 pessetes seo de 50400
quilos.
Avellana en gra primera, a 86 pessetes
gutnts.

Idem idern anona, a 80 Diem Idern.
IdeM en croroGa. negrota, a 56 pessetes
sao de 58400 quitas.
Mem Ideen Id. conni,•de 50 a 5 1 ídem Id.
011 primera, a 30 pescetes els 15 quilos.
liter.> segona. a 77 Mera litem.
Garrotes, a 950 pessetes quinte.
Fesols, de 3750 a 40 pessetes quartera.
Moreae, de PCI a 21 Ídem ldem.
Pavor" a 00 pessetes ¡clero.
VI Igual, Nano, de grau, a 8 rals; de
roe gran, a 5 I mig; negre, de grao, a 8
rate 1 de poc gres, a 7.

Anuncis Oficials
ELS TRANIVIES DE BARCELONA
Soctietat Anónima
Aquesta Societat pagarà, a
partir do la publicaeiú d'aquest
anunei, la indemnització de (fati
pessetes (10 peseetes) per l'exereici de 1922 a nada aecid en
circulació de la Societat Tramvjes de Barcelona, Eixampla i
Gràcia, tots els cils feiners, de
deu a dotze, a la nostra Caixa,
Ronda de Sant Pau, 43. orincipal.
Barcelona, 12,,,ge man de 1923.
-El Director General, Marian
l'oronda.

NONELL GERMANS I

1

CANVI : VALORS : CUPONS
Rambla del Centee, 16

afflaalialMafflaiRaaalt

Sabó "LA OCA"
0EALITAT SUPEF11011
Fabrloant: J. ALERM -MATARO

CONVALECIENTES
DE GRIPPE
PARA RECUPERAR RÁPIDA'
MENTE LAS PERDIDAS FUERZAS, VUESTRO MEJOR REMEDIO
LO TENEIS EN LA,

CARNE L1DUIDA

500 2, VALDÜ5 GAPCIA Of ht011ffetti

TÓNICO-NUTRITIVO

PMR.i0 EClltall
CADA CUCHARADA EQUIVALE A 250 PI
DE LA MEJOR CARNE • tiO.FATIDA El. ESTÓMAGO Y ESTIMULA El. APETITO. Im••••-SE VENDE -IZO MAMAOS YCONI103 tr 17E~

GASETA LOCAL
METEOROLOGIC Df 1.9'
UNIVERSITAT DL 134•CELCAA

OBSERVATORI

Dia 13 de more de 1923.
Hose. d'oservaololt: 7, 13.18
Barómetro a zero O al oteen de La
mar, 7566; 7546; 7629.
Termómetro se n:, 8'4; 126; 110.
Termómetro huntlt, 6'0; 9'8; 8'7.
Humitat (centesimes de saturado)), 87;
68; 72.
illreDcld del vena NNE.; SE.; calan.
VelocItat 1101 vent en furores per segon, 5; 4; 0.
Estat del riel, quast tapat; nuvoles;•quas1 mire.
Classe de nrivols. cirros, Fr-effmublet
cirrus•stratust cirrus-stralus.
Ten teraturts estronai a l'ambra
alialma, 127.
Alinirna, 7-0.
Mfolma erran (le terra,
TapperaOsciLlació termometrica,
tura milla, 98.
Precipitad.% aquosa, des de les 7 flores
dei dla anterior a les 7 born> del lila de
la data, 00 milimetres.
Recorregut del vea> en Igual tenme,
168 conlómetres.
Obicrvacruns particulars, boira.
.111n1111.10

LA PUBLICITAT
PREUS DE SUBSCRIPCIO
earcelona: Dues pessetes cado
mes. Catalunya, Espanya i
higa', 750 pessetes tres mesos,;
15 els sis idem; 30 un any.
Unió Postal: 25 pessetes tres
mesos; 50 els sis; 90 un any.
Entre els elements del Casal
Nacionalista Guinardorene regna
gran entusiasme amb motiu de
l'acte inaugural que taidrä 'loe
el dia 18 del corrent, tea per
l'acta politic ,d'afirmació nacionalista, en el qual prendran
part significats oradors del nacionalisme català, com en -els
altres actes que se celebraran en
els esmentats dies al seu eslalge social, essent ja bon nombre els inscrits a l'àpat de ger-

reanor.

illllfäll{1 1 filifiri
CAM1SERS

Boqueria. 3G i 38
Rebuies les novetits per a la
vinent temf orada
Davant la Impossibliitat
de fer arribar a mane de
'teatros clients 1 a plica Pacostumada circular, e n s
servIm del present anunci,
per a Ilur coneixement.
Novetats e n camises,
Corbates 1 demés propis per
a presents.
Aprofitant l'avineniesa de la
recent constitució del Casal Nacionalista Guinardorenc, la Junta directiva, en nom de la noveIla Entitat, adreça un salut a
lotes les personalitats i eoeietate de carticter nacionalista,
cultural, d'urbanització, beneficencia i esports dels nostres districtes IX i X, i a la vegada s'ofereix pef tole, aquello actos o relacions que puguin portar dintre
del nostre ideal l'engrandiment
i prosperitat dols e e tnentats distrietes.

fosials a 1'engrüs, Pr1nte3e23
a preus molt económica

La Junta directiva de J'Afilioeiació de la Premsa Diäria de
Barcelona ha quedat camatituida
de la següent manera:
p resident, APEugeui d'era.; svi -'
gs .inau
oelpreeidelit Pli fkert

Barco; vice-president segon, En
Joan Costa i Ditu; tresorer, En
'Manuel Rodríguez Codolä; censor, En Maree' Villamartin; seerelari primer, N'Enric Flo; ídem
segon, En Marius Aguilar; i rocalo, En Didac Priu, En Leopold
Varó, En Julià Claperx, En Josep León, En Rafel les6 Golferichs, En Joan Puig Ferrater,
En Josep Bruy i En Gabriel Oliver.

40, pra.,1) ., a dos quarts de cine
de la tarda, prega a totes lee
Penyes i Clubs que encara n'es.
han passat a formalitzar HUI
inscripció, que poden fer-ho teta
eta dies, de deu a dotze de la yeti
ha; fins al dia 17, a l'esmenta

local.

Del digne president honorar*
del mateix club, don Joan Bta.,
Comas, s'ha rebut un magnIfio,
objeete d'art com a premi da

Conours de Cartells, i de la per,4
furneria "Guidor", obsequio per,
a les senyoretes.

I

FA.
mure,

O

•••
Catarros, Rerredata, Brooquitle, crd•
alques, es curen rapte/anuo& asnal
Comsnol Climant,

A la Secció de Foment estarà ene-

del canvi de numeraei6
carrer de la Leg-alitat, formulat el
febrer Alti> per l'arquitecte enmrres
gat del grup primer de la 'S'anejó der.sal el projecte

GliUt rimen
peus filifliMS

PELAI

,10

HOSPITAL 27 i 79

iieina deis serveis tZ,enics.
RESTAURANT ROYAL

Saló de Te

cada dia te dansant de 5 a 2/4 v1/1
8

Davant de notable concurrència, el senyor Noel Llopis donà
l'anunciada conferència sobre
"Els pressupostos municipals i
les relacions dels gremis amb
Fadrninistracid de la Mutar" .
Aquesta conferencia ha estat
la quarta de la serie organitzada
per la Cambra Oficial de la Propietat Urbana.

RI

BA

'lees per a oficines

i dinar a l'americana do 9 a

114

Abir l'alcalde presidí la reunió, celebra't
da pel Consell directiu de la Fira de Mota;
Ire!, en la qual s'acordaren els detalld
del desenrotllament de la ma.teiza,
inauguració de la qual tindrà lloc el vi-,
nent dia 17.
e
FAYANS CATA LAZ,`', .06102

1

Festa de Sant Josep
Variat assortit en objece
• Les per a presento, sal.
xelles, serveis per a te, etc.

R. CATALUNYA, 8
El succés del dia, no es parla
d'altra cosa, és l'èxit que obte
clilariament al Saló Kursaal l'exhibició de la reina de les pelltentes EL CASTIG DEL CEL, o
SODOMA I dOMORRA. Aneu-hi
avui si no ll'haveu vista, perquè
sifin ja els darrers dies.

Impermeables anglesos

marca "EL GALLO"
Pacarou, ter% 1 Valla
Bam/s, 18. - Ultimes creacions
Aparells parbints de tots preus.
Extens assortit en discos. Avifui, 5 (entre Fernando i Bsínys).
Si voleu viure uns moments la
sida lastuosa de l'Impar' d'Orlent,
• no deixeu de veure

THEODO RA
MONNA VANNA. Sublim dona, mochil d'almegaoid i màrtir
del seu patriotisme per obra den
geni literari, de Maurici Maeterlink.
L'"Humorístic Club", tenint je
ultimats tots els detalls pe al oegon Ball -Concurs de Cartells de
Penyes ele dia 19 del que som
celebrará, a l'Ateneu Obrer del
Distriete Segun, Mercaders, 38 i

No desitja

MIES ILANOV A UNIO, 6
L'Acadamia i Laboratori
Ciències Mediques de Catalunya
celebrarlo sessitS científica dem,
dimecres, dia f.1., a les deu de IX
nit, en la qual el doctor Vidat
Fraxanet fana una comunicació
sobre "Presentacions pràctiques
de mieroseopia ocular de t'un
VIO".

Immediatament despres de le
sessió científica se celebrarà
sessió privada per donar compte
del resultat deis treballs reta pea
al canvi de local.
El dijous, dia 15, a dos quart e
de e et de la nit, l'Agrupament Es-.
colar de dita Academia celebraa
rä sessió eientifica, en la qual el
doctor LI. Tomàs Alvaro, des-,
enraillarä el tema: "Semiologia
de l'Otalgia".
Barcelona, 13 de març de 1923,
-El secretari geshrdlesquiroOle

ä

f brica d 'Orfebrería
Articles per a prosee 1 lag;
Vendes al detall

Prime sena competencia
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ALS EE. UU.

LES REGIONS OCUPADES

D'ORIENT

El viatge dur. •oleare a , Brüsselles.C1 dpnalot
eresultatelue se n'esperava-4,

,
On se celebrara
ConferenCia ;de
Pau? Ä Lausana-IV ä •
Constantinoble?
Constantineble, 13.—E 1 senyor Henderson, conseller de
l'Alta Comissaria britànica, va
sortir ahir en direcció a Londres,
essent portador de les contraproposicions turques, les guate
scametra al Govern anglas, traslladant-se despees a Parte ami)
mateix objecte.
' L'esmentat senyor Henderson
ha manifestat que aquestes oontraproposici•ns podrien servir
de base per a noves negcciacions.
—Havas.
' Londres, 13.—EI Govern britànic esta ara en poseeesió dels
principals punts de les proposi done d'Angora, pecó no es propoca discutir-les fins que hagi
ebut e/ text complet, el qual no
arribarà probablement fine a
'l'arrees de setmana.
Sembla, per?), que els elements
moderats eón els que han Ungut
mes part en la redacció dels document i en el desig expressat
'pels turcs es ven que voten arribar sense tardar gaire a.una so-

•

•

Paris, 13.—En contra de Iles
afirmaciens transmeses a Loo,
dies per alguna corresponsals de
periòdics anglesos a París, la
missió que poni a Brusselles el
senyor Poincare no te per objeete
Pelaboració d'un nou tractat do
pau, destinat a minorar el de
Versales.
Els presidente francés i belga
i elia Governs de tots dos paises
no tenen mes que un desig, el
d'assegurar l'execució deis traetate de Versalles. — Hayas.
Brussellas, 13. — En arribar
a aquaeta capital el senyor Poin-

si les converses continuaran a
Constantinoble, però se sap que
!alguna Governs interaliats s'inclinen a favor de Lausana. L'opinió dominant sembla desee que
els Alts Comissaris . aliats a
Constantinoble podrien ocuparse molt he de la qüestió, puix
estan perfectament al corrent de
.les negociacions de Lausana.—
Radio.
LA DISTRIBUOIO DE LES CON-

TRAPROPOSICIONS TURQUES
Londres, 13.—Un examen de
les contraproposieions turques
! demostra que de les 186 clàusules primitives del projecte de
tractat de Lausana i de Hure
anexos han estat desglosades 47
cläusules econòmiques, del 71
n1 117 inclusiu; 22 han estat suprimides, 47 modificades i solaInent han quedat intactes 70. De
mes a mes s'hi han afegit 5 no'Yes clàusules per a les futures
Ilegociacions.
Si les potencies decideixen rea
prendre aquestes, Ismet-paixä
representara de nou a Turquia i
nstare investit d'amples poders.
e—Radio.
'A ANGORA S'ESPERA AMB CALNA LESCLAIUMENT DE LA SITUÁCIO
,

13.--Segons

les noticies rebudes d'Angora, als
cercles política, s'espera amb
taima que s'esclareixi la situapió. En espera de la contesta deis
aliats a la nota que conté les
contraproposicions turques es
lleciara que h Nació està disposada a tots els sacrificis per a
la realització del seu ideal. Turquia no es en cap manera bel.licosa, per?) pot arribar a esser-ho
.1 les seves tendències pacifiques
'no són cap mostra de feblesa.—
Radio.
ITALIA REIVINDICA L'ILLA DE

CASTELLO RIZZO

Roma, 13.—Una nota oficiosa
e iu que el Govern italiä mentanhrä el seu indiscutible dret a la
possessió de la illa do Castello-

Rizzo.—Havas.

ITALIA
Les relacions italo-franceses .•. .¡Amistat
Una política autònoma
o aliança?
no és Polònia .•. No hi ha comunitat
d'interessos entre ItAlia i França .•. El sagrat egoisme .•. Com més amics Inés clars
En aquests darrers temps
preinsa italiana de diversos maalees té plantejat el tema de les
relacione italo-franceses. Cada
periòdic presenta el seu punt
vista que, naturalment, coincideix ara el del grup politic que
'representa i les més oposades
directives per a una politice exterior san defensades amb una
ardor identica. Fa pues dies la
."Stampa" exposava amb molta
'e claredat la divergencia absenta de vista entre Itàlia 1 Frana i encara mes recentment, a la
aldea Nazionale", òrgan del naeionalisme coradiniä, que es
ene interpretació italiana del

jan&O,
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dicions a quä ha de sotmetre's
Alemanya en el moment de la rea
presa de les qüestions, han d'ésa
ser ebjeete de deliberacions d'ordre general, a lee guate secan associats els Govern e anglas i ilae
lib.

Amb el n d'intensificar els lliu
rameras de carb6 1 de cok, s'han
adeplat diverses decisions en
virtud de les guate raen aviat

seran eenfiscats els estocs disponibles i trasHadats a França '1
Bèlgica, seta la protecció milla
tar en cas necessari.
Ele diferente sistemes erescare fou aclarnadissim, donant- • /adoleció aplicats a mollas fä-.
se chis de "Visca França", Visera - -briques de la regid ocupada auga
Poineare", "Visca el gran honad mentaran Ilur rendiment i els
industrials alemanys. mitjançant
d'Estat francés".
El senyor Maginot, ministre el pagament dele Repostes fixats
obtindran facilitats per contide la Guerra francès tan aviat
com arriba a aquesta capital es nuar Hure Iliuraments als c omdirigí al ministeri de Defensa pradors estr angra. —Havas.
Paris, 13.—Comentant la Cona
Nacional, on s'entrevistà amb el
1 ferencia celebrada a Brusselles
senyor Devese.
En acabar la conferencia cele- ! segons diu el "Matin" es confirbrada pele senyors Poineare i ma el complet acord existent enTheunis, es facilita la següent • tre els Geverns francés i belga
per portar a la practica una ponota oficiosa:
Els cape dele Governs francas I1ti3a ràpida illeial, desproveída
i belga deliberaren en completa de tot pensament ocult a les res
unanimitat sobre la situació de gions ocupades.
Els diaris subratllen el fet d'ha
la Ruhr.
Han adoptat les mesures ne- ver demostrat tots dos Governs
cessaries per assegurar els Iliu- un desig especial d'evitar les susraments de carbó a França iBèl- ceptibilitats internacionals; el
gica; han resolt lies qüestions rea qual assumpte ocupa lloc prefeferents a la comptabilitat de l'ex- rent en la conversa.
Els diaris consideren principlotació franco-belga deis ferropalment . .3om a altament significarrils de la Ruhr.
Han deliberat sobre les mesu- ; mita y a la decisió de França
res que s'haurien d'aplicar si are Bèlgica de no solucionar la qüesribes a caletre 1/11.8 atemptats: ! Lió do les reparacions, sine amb
han fixat les regles a que harina el concurs i la presentaaed ean-ae
de subjectar-se la concessió de. glaterra i ltälia.
' ;
El "Petit Parisien" diu que
'licencies d'exportació.
Han acordat per unanimitat no : aquesta decisió confon l'acusaevaquar la Ruhr ni els territoris ció llameada contra França i Belrecentrnent ocupats sinó a mesu- 1 giea de perseguir una politica
ra que Alemanya vagi complint ; personal, que permeti preparar,
per a qu a n arribi rl tuoment, I es -:
les seves obligacions.
inter-i
Han acordat, per últim, no tabliment d'una iöop'eradkt
.• .
abandonar aquests territoris fins
En ço que es rerereix a la dea
que el Govern del Reich deisi
sense efecte els castics imposats rogació de les prohibicions estad
als sadits alemanes que eolla- blertes en . 3 as excepcional i de
borrn amb els abate i doni ga- les Iliaancies d'importació i d'ex.
ranties precises per a esdeve- ! portacia—afegem el Iperibdienidor sobre els esmentats silbe ; s'ha redactat un pla amb el fi de
; crear en el termini Mes Mantea
das.
En acabar la Conferencia el diat possible un règim permanent
al
senyor Poincare es traslada
que tingui en compte teas els in-.
Palau, amb l'objecte de cumplí-, teressos legitime que auvi estan
rei.-1Imas.
mentar al
en joc, tant de les'potencies
Brussel•les, 13. — Comentant • des com de les neutrals i que per
el comunicat de la Conferencia : meti un tracte especial per a tote
franco-belga, l'enviat especial de aquells amb tnaates concertats
l'Agencia Ha y as fa subraellar la abans del dia 11 de gener i que
importància política de la dedil-» l'ocupació de la Ruhr va poder
rama feta a petició del Govern retrassar en la seva execució.
belga, renovant solemnement la I
El peribdie "Echo de Paris"
declaració deis promesas franco- diu d'una manera general que pot
belgues d'evacuar la Ruhr en el ! afirmar-se que les exportaciona
seu dia.
tlestinades ale paises neutrale
Contränlarnent a les afirma- , seran sotmeses primer a la decions de la propaganda alemanya ducció d'un vint-i-sis per cent
i proclamant que ni Franea. ni del valor del produate en divises
Bèlgica té cap intenció amagada estrangeres i segon al pagarnent
d'un dret de Ilitancia dala deu
d'anexionar-se ele tereitoris ocupata, adverteixen pera que no per cent substitult en el cas que
abandonaran aquests oslatges en la mercaderia exportada sigui
tant que Alemanya no hagi pagat carlea per un dret ad valorem
conforme el procediment estae d'un quaranta per cent.--1Lavas.
blert per Bismarck l'any 1870 i GRAN SATISFACCIO PEL REa mesura que el Govern del Reich
vagi complint ele compromisos SULTAT DE LA GONFERENCI4
FRANCO-BELGA
que va contreure.
Brussel.les, 13 .—En els clreols
Afegeix que les qüestions relatives a l'ocupació melitar eón oficials es mostea satisfaació pel
de competencia exclusivament resultat de la Conferencia fim
nco-belga—Rdi
franco-belga, 'Are que les con-,

LA PREMSA ESTRANGERA

yinbalieW e inla ga al

•
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Una tempestat deS.

atueix cinquanta cases
ocasionant 20 morls
i 75 ferits

Una nota oficiosa :: La qüestió de la futura evacuació de la Ruhr
Eis assassinats de Buer

n La mejor part de les proposi'done turques eren esperades i
'encara que es reserva l'opinió
tefinitiva, hi ha la perspectiva
'd'arribar a un resultat.
! No es tracta d'una nova conferencia propiarnent dita, sine
de continuar les discussions de
Lausana. No pot dir-se encara

Constantinoble,

91

1

pot avui tutelar els seus interessos fonamentals, només que
en el libere joc de la seva amistat, igualment cordial vers França i vers Anglaterra i igualment
aliene a afavorir l'hegemonia de
l'una a Occident i de l'altea a
Orient.
Com diu en aquest mateix edia
torial el "Secolo", cal a Itàlia
una política autónoma, no vinculada a compromisos de l la rg
termina ni a prejudicis atzarosos. L'eventual aliança italofrancesa propagada niolt escarafallosament per la premsa
francesa en obligar Mussolini a
fer unes declaracions molt
franquee a propbsit d'aquests
rumore, ha perritas a la vegada
donar a coneixer que la francofilia deis italians, do tan subtil
es fa invisible. "Itàlia no es Po"Itälia no eervoix els interessos dele francesos." "Italia no creu quo el predornini
francés a Europa sigui necessari pel manteniment de la pau
-continental, ni reten mayo que
aquest predomini sigui fatal, ni
providencial..." Ileu'e ad les
curtes, però expressives afirmacions copsades pez el per lla de
la premsa Italiana.-

Coppola escrivf que l'hora d'una
unió entre França i Italia no ha
arribat encara.
El "Secolo", per la seva banda, creu, a propòsit de l'ainistat
italo-francesa, que les aliances
permanente, nieravellosa creació
bisrnarquiana a servei de la gran
Alemanya, ha fet el seu temps.
Segons aquest diari milanés, si
les aliances ocasionals poden
servir al mes feble, les aliances
permanente serveixen sempre al
mes fort. Italia, tanmateix, n'ha
frt l'experiència. Una nació com
Italia, no massa petita per deixar-se remolcar, perd no Bufe.
cientment rica per aspirar a una
hegaQp PaT astr7 1 ble Vi9P i a 112 • aa
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Paris, 13.—Aquest mal( ha arribat, procedent de Busselles, el
president del Consell, M. Poina
care.—Havas•
1PROPOSIGIONS ALEMANYES
QUE ES DESMENTEN
. Londres, 13.—Al "Daily Express" comuniquen de Berlin que
80 sap de bon origen que un delegat del canceller Cuno, essent
portador d'un projecte per a Parranjantent de la qüestió de les
repara3ions, ha sortit cap a Suisea, en; despees d'un nou examen del projecte, sera aquest ese
pedit a Paris.
Segons aquests inflormes, r‘l
projecte cornportaria l'oferta
d'Alemanya de pagar 8,500 millas de 'linees esterlines, la meitat detsinades .a França- Propos
ea lambe un pacte de garantia
franco-alemanya de no agressió
demana l'evacuació de la Ruhr.
--Hayas.
Berlín, 13.—La major part deis periódics reprodueixen una negativa de
carIcter oficiós, en la qual es declara
ésser inexacte que el Govern del Reich
hagi fet oficialment cap oferiment als
Gabinets de París i Londres, Mal con
que hagi entaulat cap negociació. - 11avas.
EL VERDADER CARÁCTER DELS
ASSASSINATS DE BUER
París, 13. — De les investigacions practicades sobre l'assassinat de dos francesus a Bucr es dedueix que no es tracta d'una manifestada d'hestilitat popular
a le spotiencies, sindt d'una crirn comes per un deis agents provocadors destinats a mantenir l'actitud de resistencia.
Tots els diaris es mosteen convençuts
que els aliats no canean aquesta regada
en el Ilae i sabran ter recame sobre els
veritables culpables un cacle exemplar
que immediatamcnt i eru-gicament
d'excniple, traient als pan-gennanistes les
gancs de ter nous acta com el de que
.es tracta,--Havas.

FRANÇA NO CONDEMNARA A
MORT ALS OSTAT PELS ASSASSINATS DE BUER
París, 13.—Marcel Huella a Le Mutis,
diu que en els centres ben informats s'afirma que el Govern francés ha resolt
no aplicar la pena de mort 2,1s alernanys
que posseeix en ostatge per l'assassi:, 1
a Buer d'un sots-tinent de caçadors i un
agent tècnic superior en Innatas de cap
de l'estació del dit 110e.
Per altra part, s'asegura que França
!lames tracta de reí orear els sets efectius a la Ruhr, i en la próxima reunió
que se celebrarä a París per a discutir
aquest punt, el ministre de la Guerra,
senyor Marginen, envasara el seu criteri.
—Havas.
DUES DETENCIONS A DUSSELDORF
Dusseldorf, 13.—La policia de
seguretat, sabent que un individu deia que volia matar un francas, procedí a practicar un registre a casa seva.
La muller de l'individu en
qüestió diga que el seu marit
no bi era i que havia pasea t la
nit fora, perb la policia no en
feu cas i prosseguf les recer-

Francfort, 13.—Regna el paDic a Francfort. El Batee de l'Imperi i els altres establiments
bancaris han transportat Hure
fonda cap a l'interior d'Al em anya i el mateix han fel totes les
entitats que manegen diner.
Existeix el convenciment que les
tropes franceses van a ocupar la
ciutat i al» es Unen aquests
preparatius.—Radio.
FRANCFORT I DARMSTADT NO

SERAN OCUPADES
París, 13.—L'"Echo de París"
desment rodonament les informacions de procedencia alemanya, segons les guate Francfort

i Darmstadt seran ocupades
aviat per les tropes franceses.—
Hayas.

ELS SENSE FEINA -:- LA MANIA POLICLICA
Dusseldorf, 13.—Augmenta el
nombre d'obrers en atur torees.
Malgrat les queixes i protestes
de la població, el Govern del
Reich segueix defensant el seu
criteri de procedir a la creació
d'un cos de policia municipal que
substitueixi a la de seguretat recentment expulsada.—Havas.
UN COMPLOT A MUNSTER
Londres, 13. — A P"Evening
News" li telegrafien de Munster
que sfha descobert allí un complot, l'objectiu del qual era l'expedició d'arrees i municione cap
a la Ruhr.—Havas.

Nova York, 13. — A palaq
(Tennessee), a conseqüenea
d'una violenta tairmestat, que,
daren destruldes 50 cases.
III /tan hagut 20 persone(
mortes i 75 de ferides.—Havat,
EL VENT ESFONDRA UNA ES
,
COLA NENS MORTS 1 FERITS
Ohio, 13.—A conseqüencia d'una he

ta ventada, ha caigut la teulada d'uta
escota, ocasionant alguna morts i herb
entre els nerts que hi assistien.—Ilarsa
MES TEMPESTATS I MES VII,
TIMES
Ntera York, 13.—En Una tempestd
de neu que s'ha produit a la vall
Missiitpí i a la regió dels gram
han resultas mortes 33 persones i
des mes d'un centenar. Les Uni5s tit.
gräfiques han quedat destruides
quants centenars de q uilómetres i resta
la desolació en tot el territóri.
La tormenta ciclónica p rocedent eld
Sudoest ha causat danys i rictimes e
diverses grans ciutats. Hi ha 25 motu,
75 ferits i 5 0 Cases destruides a P.
son, Estat de Tenesses, on la tempcy
ha tombat un tren de mercaderies.,
Radio.
Nova York, 13.—Els teratremols
Melares que atan desencadenat entre ki
mtmtanyes Rocoses i la serra d'Apay.
che, han causat la mort a unes quarut.
ta persones.
De més a mes, han resultas amb fi.
rieles, mis o menys greus, erst pu»
neS Me3.

La comarca de Tennesses ha estat
que mis danys ha sofert. Els destrel
materials es calculen en mis quanta ni.
Lona de dólars.—Havas.
LA SANTA SEU MEDIADORA a
IRLANDA

Roma, 13.—Monsenyor Ludo, pro.
fessor que fou de dret canónic a lo
landa i regent actual de la Sacra pi.
Mteeim, 13. —Ahir feu explosió una tenciaria apostólica, acaba de sortir arä
bomba proa d'un acantonament que no direcció a Irlanda, encarregat per
a
estava ocupas.
Santa Seo d'una missió especial.
A la caretm-a de Balhausen o AppelL'esmentat prelat recorrerá Irlands
dorf, a 200 metres de Pont-Sur-Ruhr, ha per exposar de viva veu davar.t
estat descobert un dipósit de dinamita.— ¡siembres de l'Episcopat i altres pena
Hayas.
nalitats, el criteri de la Santa Sen san
NOVES AesocuctoNs NAGIO -c la situació fraqurii illa,
comí/ acord els mitjans cle mEs ció*
NALISTES
que es podrien emprar per tal d'aa,
Dusseldorf, 13. — Segueixen seguir la pacificació dels esperits—Ilti
creant-se noves associacions na- vas.
cionalistas, Una d'elles, la Free
COMPLOT CONTRA LA SE,
dericus hez sembla que ha fe- EL
GURETAT DE L'ESTAT BRITA.
derat les restes d'antigues as-. NIC ES OBRA DE LA MATEIXA
soeiacions com FOrgesch i l'or- MA D'ALTRES MOVIMENTS SE/
ganització Cónsol. Muceta de- BLANTS QUE S'HAN PRODUIT
norninació de Fredericus Res és
EUROPA?
el tato' d'una gran peLlicula paParis, 13.—Diu la Premsa que en el
triótica que obté el mejor èxit
moment en que acaba d'ésser descoLet
a tot l'Impera L'objecte de la
Anglaterra un complot irlandés cara
nava organització as inspirar a
la seguretat de TEstat i contra el RC.,
tos els seus afiliat un nou estal cegada sera convenient selacio*
perit de resistencia, les mani- els
diversos moviments que thai pro
festacions do la qual sembla que duit en mimes darrers temps en t's
no tardaran en comprovar-se.— diferents paises d'Etropa. Després
Radio.
complot comunista a França, que pu.
EXPLOSIUS

SABOTATGES ALEMANYS EN
..TERRITORI BELGA
EXPLOSIO D'UNA MINA
BruseLles, 13.—A Tongre Ida mitosió una mina, que va destruir una extensió de la via ferrea al pont de Gue-

lle.

Se suposa que aquesta malifeta ha estat realitzada per ferroviaris alemanys
citte han penetrat a territcci beta.—
Radio.

ques, aconseguint trobar-lo
A INTERNACIONAL
LA
amagat a un armad.
REP DE MOSCOU CINC MILIONS
Un segon individu, pressurnpte
DE REBLES
còmplice, fou Lambe detingut,
Berlín, 13.—La Tercera Internacional
essent ambdós conduits al 'loe
ha rebut de Moscos' cinc railions de revol do policia, trasHadantalos
despees a la presó militar.—Ha- ; bles or per a reposar eis fans de betaIla.—Radi o .
vas,
tat d'opinions en aquest punt,
per no haver-hi en aquests moments a Itàlia una veritable política exterior, es una creença
comú entre els italians que associant-se Italia a la política
francesa, anirä contra ele seus
propis interessos. "Italia, amb
aquesta alianea, es forjaria una
nova cadena d'esclau en una
epoca molt fosca en la qual es
dificil de preveure el rol que
desempenyara }bisela, que possiblement no tardarà molt a retraer el seu bon cenit i a figurar com a membre important en
el chor do les grane nacions."
Segons l'article de la "Idea
Nazionale", al qual ens havern
referit, l'interès de França es sobretot un interés conservador.
"França te una posició predominant de potencia politice, económica, imperial, absolutament
i relativament desproporcionat
la seva Urea, intrínseca, en particular a la seva força dernogrälira i es troba amenaçada per
brees mes grane que la aova,
per pobles que de tot arreu s'engrandeixen mentre que ella roman estacionaria. En una alian_
ea, o en un sistema d'aliances,
Franea cerca alba que només pot
114 flaa 2,14 BaLge,t4 De

consolidar un equilibri internacional artificial en el qual a hohes d'ara ocupa un lloc maese
gran i que demä ho serà mes encara en relació a la seva potencia efectiva.
Conträriament, Italia ocupa
en aquest equilibri un 1100 desproporcionat en el sentit oposal, un lloo massa petit, si born
lanuda damunt les seves necessitats vitals i damunt la seva
potencia demogràfica que iguala
avui la potencia francesa i que,
fatalment, ii serà doma, molt superior."
La prernsa francesa respon a
aquesta fredor italiana ara una

certa ' falagueria enternidora.
L'"Action Franeaiso" preven que
"elle que avui no és possible ho
sera potser demä" i l'"Ere Nouvelle" respon que tant a Italia
com a Freno importa que una
mútua ontesa no sigui segellada
sobre un fracàs (el de l'ocupació
do la Ruhr) i quo cal precisar
tant per part dels italians roen
per part deis francesos, "que
cosa es vol i que cosa s'ofereix".
Puix que si els Governs troben
encara prematuros aquestes
qüestione, en canvi, la premsa
de tots dös pelaos lee comerme

sr2mptiukt

imuta

coa la detenc
ió tic Marcel Cada, st
venir el complot comunista d'Han4
després el de Bélgica i per tíhirn el
viment morarquic de Baviera, en el Vi
esta complicat Ludendoef. Algurn XP'
riódics es pregunten si no.,e's la culi'
xa ma la que maneja eh- fils de 25
aquests moviments i dient si arpes
mis és la mateixa que paga l'aplieml
comunista a la Rute.—Radio.
LES DETENCIONS
13.—Oficial.--E1 total de ir
tenclós operades es de no. Setanta dict
d'aquestes detencions foren fetes a A>
glaterra i les altres a Irlanda.
Tots els detinguts sera convide 1
confessos d'hacer proporcionat arta
als rebels.
A "Gerarchia", revista palita
ea que dirigeix Mussolini, letlfred Signoretti, referint-se a 0
(unció de l'Entesa, ha escrit la
ja de tenme els italians patria,
tes havien comentat irbnicameal
la banal concepció doctriránll
dele aliats que, units i vent e
dors en la gran guerra, creara
vencer, units, la pau. No recor.,
den que Itàlia, França, Ánglatele
na, s'uniren en la contingened
d'un perill cornil imminent: l'id+
perialisme germänict En card
Fiança i Anglaterra, si be "fe
malment" mantenen una aliarte
no vallen obrant cadaseim a pci
sea compte? " Italia ha de sogLa
Hur exemple, això es: no pesPral
san mai Hure reivindicacions
mita, unitari de l'Entesa, Per*
servir-so de l'Entesa per refer.
gar Hur politice de sagrat ege04
me."
En nitres termes: Ronaandre,
dins l'Entesa per fer-la sena'
exclusivament a favor i en I>
ció dele interessos Rellane ! 1

Als doctrinaris pot interessare

los la reconstrucció del rreilln
Als italians nomes ha d'interesa
sar-loe la reconstrucció

I ia."
Com més apalea mea clars!
v, F
-

Dirmeree 14 do mar* de MILI

PUBLICITAT

CON FER ENC E S

PREMSA ASSOCIADA
GORRESPONSALS :

e

que creuen que malgrat l'anunci tanya de Miramar, es declarä
ver-se (nagual en aquella mitjans lant-sa algunas interveneione,
DE CATALUNYA
de tanta Iluita, tat acabarà amb incendi violentIssine El "Mor
entre aquelles bandes quo gaudi- una d'elles d' En Martí Lázaro,
cremava per la beoda de la Cc 'e
Faplioacie de l'article 29.
que Rotule de rnitjancer.
ren d'eseandalosa proteccid
IRANRESA
— Davant fa crisi que ve pas- ca i per la del Camine, ajudant
La sessid seguirà dem.
precisament en els temps de
La qüestió social
del loe.
epredoneini de les dretes. No es
APTIMISMES GOVERNAMEN- i La vaga par la mori , d,' En sal.. saat la indústria del cal çat, font vent a la propagaeke
Des d'aquesta oisiat ¡'aspede iieuesa d'aquesta fila, la Feque rebutgem nosaltres ea
TALS
vador Seguí - : - ConfIlote resolt deració kPatronal ha enviat una de la muntanya croissant preste
yaga protestatària tesi, tampoe verosímil, que l'asEl uipistre de la Governació ha dit
Instancia aLeninistre de Fement, lava un aspecto inapozeent. A
sassinat -pugui haver-se engen:- -Com a protesta per l'assassi- demanant-li la derogació de la
aquesta
maleada
als
periodistes
que
'les
primeras horas cha dia segtle
de Barce!ona
drat en alguna última capa de noticies que li enviava En Raventós sobre nat d'En Salvador Seguí, avui
disposició
que va crear l'impost encara era molt
l'extremisme roig, que ara no la situació de Barcelona eren optimis- han suspbs el treball la majoTant a la Presidencia, com a GoverEls perjudicis no Ad a gran
perdones al "Noi " la seva a ctua- tes, fins a l'extrem d'esperar que avui rM deis (alters i fäbriques de la que actualment grava l'exportanació, han donat carnpte que a Barceloefe a l'estranger.
la banda del "Motee que d
cid relativament moderada; però es reprengui el treball.
na, segons estava anunciat, s'ha declaciutat.
— Han arribat els pilote es- al Camp, per no Saver.hi
l'indubtable es que el mort no
rat aquest matí la vaga general de vint-iEn algunas, on el personal no
trangera quia deuen quedar al cosa mes que bresea. De l'al
pertany aquesta vegada a, la zoguatee hores, coge a protesta per la mort
asid
associat,
hi
ha
hagut
a
l'hocostat es cremaren capes
na soialcment conservadora, si Defensant el dret d'Asso- ra d'entrada Ileugers incidents servei de l'Aereo Marftima Mad'En Salvador Segui.
llorquina, que han portat
hoscos.
no al radicalisme predetari.
ciació
Estan paralitzats tots els oficia
entre els obrers i la comissió
radiotelegrafia
montant— La societat choral *Aro(
"La Epoca" contesta a l'"A B C"
El comen i la banca són oberts, i els
dresvaga, però sense consegenen- les.
Vallense realitza actives gesti
sobre l'actuació dels aonservainercats ben pi-oveja,.
tarda
han
lee
o.ives
Aquesta
per tal de transferre%r-se
Els flequers treballen i han sortit da dors a Barcelona.
Una gota de la C. E. e— Era tanta respectacie pro- Lats els aviene.
Orfed. Compta ja amb un
Diu que quan fou substituit
tramvies.
duida aquí per la mort d'En SeEl
servei
Palma-Barcelona
coEl governador, a les enze del matí, co- En Martínez Anido no esteva pa- de la Unió dels tre- guf--el darrer acta públic del rrienearä un d'aquests dies amb director i una maese impor
taunicava al ministre que la tranquil- cifieacta, tant deixava d'seser-he
qual havia estat la conferencia tres apareles bimotors i dos d'homes.
Per altra part, ele Pomells
balladors
ktat era compieta, fent el veinat la vida Barcelona, que es va eometee un
que donà en aquest Teatre Mou, Maehis com auxiliare.
atemptat, es conegue un complot
Joventut estan a punt sie for
normal
Aquest n'ad s'ha reunes fa etinfssió el dia primer d'aquest mes, i en
cicontra
el
mateix
governador
Ha dit el sots-secretari de Governaun Esbart de Dansaires.
SANT CELONI
exexutiva de la Unió General de Treba- la qual precisament aconsellis als
ció que aquesta n'atinada ha mort el sin- vil i fins s'anuncià un altre.
— L'anunci de les reí
!Ladees.
obrers que no contestessin a la
D'elecclons
Nova Indústria
El president del Consell va
dicalista Comas, Ami acompanyava el "Nei
que dintre poc introduirä
Entre els assumptes a tractar figurava
anar al ministeri de la Governa- el decret de Governació, relatiu al funcio- repressió amb repressälies—i
de Sucre", quan fou aquest assassinat.
una
nau
de
S'oetä
construint
PUBLICITAT ha causat molt
L'afany de saber noticies refeció per celebrar conferencia te- nament de lea Societats obreres.
(Can es ven, la informació oficial no
renta a l'atemptat, que a yos, a regulars dimensions en la fäbri- afecte. Els elements espo
lefónica ama En Martínez Anido,
es exacta en malta punts.)
De la reunió iba facilitat apesta nota l'arribada del correu han estat ca de llet condensada masca "El esperen LA PUBLICATAT r
i en la mateixa exposà la neces- oficiosa :
Pages", instal.lada en aquesta vi- la d'esport, per tal de d
OPINIONS DE LA PREMSA
materialment arrebassats de
sitat de canviar de cap de policia
destbada a la fabricseie de entusiasta acollida.
"Examinant atentament el text de dita mana deis repartidora els diaDiu El Debate:
formatges, 'mantegues i altres
— Un grup de joves afic
Per lamentable que sigui l'assassinat perquè no esteva de conformitat disposició publicada a la Gaceta, tots els ris d'aquesta capital, formantó.
El
goverproductos derivats de la Ilet.
retmits, unanknement, han convingut en
a la bicicleta s'ha consti
tel "Noi de Sucre", la veritat és que amb fa seva actuaci
als
se
a
mes
a
mes
llargues
enes
nador
va
Higar
la
seva
sort
amb
Aviat seran comeneades Esport Ciclista Vallene. Es
qui el decret ministerial es una gressa
no pot produir-nos massa estranyesa.
llocs de venda.
les obres de la nasa-quarter de en plena organització de 1
Creure que el canvi de Govern, encara la de dit funcionari. Que tenia errada, puix si qualcom perseguia no ho
dies,
uns
quants
Des
de
fa
—
que
fer
el
Govern?
Si
s'hagues
resol i en canvi obstaoulitza i rms anula guàrdia civil.
sa Valls-Vallmoll-Seouita
que s'alternen; iliberal el d'anteada, tingui
la la vida de la inmensa majoria de lea 1 a fi d'evitar els robatoris que
Estä malalt d'alguna gra- Res-Alió, en la qual ele parla
prou virtut per a mudar sense esf ore un s'Ames a qub continués una pobares
venien
succeint
a
les
litice
acertada
o
errada,
que
ell
Emilià
el
reverend
germä
organitzaations
obreres.
vedat
estat de guerra social tan profund con( el
patits es disputaran una e
Pot aJgú sospitar tan sois que In nom- raques del terme, ve fent servei director del Col.legi de Nostra oferta pel jove cornpatriei i
!de Catalunya en un altre de pau para- repudiava, hauria estat un Gonocturn de vigiläncia la guàrdia Dona del Puig.
vern
sense
decomi
si
no
es
brosíssirnes
Societats
obreras,
afiliades
el
record
dels
pasesborri
uns
' disiaca que
negut ciclista Josep Marte
— Dimecres passat estiguesats untas, seria pueril innocencia, si no sometia, tenia que prescindir da a la Unió General de Treballadors no rural.
— Diumenge el Valls De
S'ha concedit als obrera la ren a visitar la sucursal del Banc
qtrells funcionaria, que continua- desitgen viere dintre la Ilei? Dones amb
• fos estudiat dissimul.
tiu jugä amb el Sitgetä, venc
el R. D. que ens ocupa, si deu complir- ment la vaga de la fäbrica de de Granollers en aquesta vila els aquest per 3 gols a 2: L'Atte
' Que s'ha fet a Catalunya perquè ces- ven amb les seves t'unes de sersenyors que componen el Consell Nallenc, a Reus feo derrotat 1
sis la cruenta batalla? Primer posar el veis, pub que en cada moment se, es destorba de tal encelo el seu fu - galetes de Reberter i Companyia,
cionarnent, que no es pos-sable l'actuació el personal de la qual repren,
Administratiu, i de pas veure la 8 a O. A Rodonyä, l'infantil
senyor Martínez Anido i despees treure disentien del sentit que deu preealdre
'en
els
aitures
governague
ahir
el
treball.
leed.
marea ascendent que els dies
senyor Martínez Anido.
Es que aquest Govern, anonsmat
Slan concedit als obrers la de mercat experimenta aquesta Valls Deportiu guanYä l'ecp
a I si és cert que el senyor Martínez mentals.
d'aquell poble.
Liquidat això, que va passar? beral, té propósits de condemnar a viure jornada de vuit hores i organit- oficina.
Anido no ha aconseguit resoldre el proUna la legalitat a les entitats obreres? zació dels treball seguit, dues
— Ha obert les seves portes
blema (cecial' que no anava camí de re- Dones que des del 24 d'octubre
VILAFRANCA DEL PENEDS
No ho creiem.
setmanes per una de vaga men- al públic el magnífic establiment
soldre'l encara que hagués continuat més fins el 10 de desembre en el qual
I perquè la Unió Generad de Treballa• tre subsisteixi la crisi actual.
de Moisés Ribas, casa especia- MitIng pro-presos
temas), no és ben evident, l'absurd de su- governà el partit conservador, no
Foo
litzada en el ram de ferreteria.
posar-to resolt per la destitució de qui hi llagué atemptats, i aixf es se- dors no ho creu alai, ha acordat aquest
Excurslons
Futbol
guí fins que en gener s'ha ini- zuati visitar el ministre de la Governació SANTA COLOMA DE GEtAMANET bateria de cuina.
tanspoc l'havia plantejat?
Afegaix que el problema de Catalunya ciat altra eampanya de terroris- per a manifestar-li la sera protesta i decal vinícola
Teatros
mostrar-li que el text deidecret manifesMONTBLANC
1-a festa de rarbre frulter : Vaga
Es complicadíasim i no es resol anda efec- me que porta donat com a fruit,
Dimecres
passat
va
celebrarta
un
gran
desconeixement
del
desenrotsegons
diu
el
mateix
D
C",
el
tismes.
La Lliga de Defensa de l'Arbre
llament de les Societats obrares.
La Federació Esportiva teatre Principal un míting en pro
Es, primer, un problema irle, polític i fet de 24 atemptats.
Futbol
presos socials i polítics, organitzat
La visita al ministre es farl denaä, di- Fruiter i de l'Arbrat ea general
Que revela això, sino que la
Social, i després un problema jurídic, Inés
ha
acordat
el
programa
de
la
n oa de Barberä :: El
do
la
Ca
la Federació Obrera local.
processal que de dret substantiu; és des- pacificació de Barcelona s'ha in- mecres, a un quart d'una, i davant el ti- festa que se celebrare, el dia 18
Tots els oradors, entre els q
temps :: El mercat del el
terromput per causes diferente tular de Governació fart l'Executiva de
prés sin probluna de pulida ben retribuicom
homenatge
al
tenor
de
Moyä
havia el diputar de la Mancorn
de la destitució d'En Martínez la Unió les manifestacions oportunes que
da, tecnicanamt preparada, i amb força
En Fnanceso Vinyes, fundador de
Diumenge passat el F. C. Mont senyor Joan Casanoves, fustigare
justifiquin aquesta actitud de l'orgaMtzadignitat parqué no pugui confondre's arnb Anido?
l'obra. El programa es el se- Manqui obtingué un nou triomf duumvirat que governava Bat-celo
ció obrera contra el decret de refuenles bandes de pistolers.
LA PROTESTA A PROVINCIES
güent: . Al mal.!: Repartiment de contendint amb el Catalunya Es- demanaren la coliaboracie deis
da.
Per aixó el remei ha de venir de l'acGijón. — En senyal de protesbons 1 metäl.lic als pobres . A la portiva, de Reus, al que vence- yilafranquins en aquesta campanya_
ció conjunta de l'Estat i de la societat.
ta per rassassinat del "Noi do
tarda: Benedieció de la senyera, ren els nostres equipiers per 3
La propaganda havia estat feta
LA MORT Dii L'ALLENDE
Convenen tole els coneixedors Sucre", els elements obrers dala qual apadrinaran N'Emili Isern gols a O.
espanyol.
de la indústeia catalana a afir- guesta població han abandonat
.Aquesta tardaba Wat sagra- Castanyé, alcalde do la localitat,
quedat
delnutevament
Ha
—
— A primers de la setmana pas
mar reridaererimeett déls patrons el treball a migdia.
mentet rex-president del Con- i Na Mercó Vinyes de Vilardell. A constituida la Federació Esporti- va calar-se fos a la fabrica de e
gn materia social.
A la Casa del Pobla s'ha cele- sell, En Manuel Allendesalazar, les quatre, descobriment de dues va de la Gonce de Barberà, que Agro-Ibérica, S. A., a causa d'una
Han de convencer's que l'egois- brat un míting.
que h,a mort a un quart d'una de liosos amb màximes morals als la empina els clubs d'Espluga plossió al motor.
me sols pci fer mes viotenta la
Saragossa. — Aquest metí s'ha la matinada, a conseqüència d'un carrera Major i d'Anselm Clave.
de Francolf, Sarreal, Vimbodí,
Cinc obrers que h itreballaven van
topada, encara que aconsegueixin intentat l'atur generad com a pro atar de feridura.
A dos quarts de cinc: Homenatge Blancafort i el de nostra vila. silbar ferits per haver-se ensorral
retardar-la per ,algun temps.
testa contra l'assassinat del "Noi
Ja un mes sofri el primer atac
a En Francesc Vinyes Dordal, El din 25 d'aquest mes comença tentada del departament on es triaba'
A base del menyspreu de les de Sucre".
i etsava molt delicat, i ,avui se fent-se el descobriment de la llo- el campionat de la Corma, que
Sortosament, el foc va poder ésser
:eivindicacions justes, al.legades
Al principi semblava fracassar li ha repetit mentre oia missa a sa que donare el seu nona a un ha despertat un vivissim interes
calitzat.
pels obrera, que sols aspiren a la iniciativa, pera) a la tarda tro- l'església dels jesultes, reconeientre
els
entutsiastes
dels
de,
— Per al dia 25, el Centre Ex •
una minora professional, pot, es- bà mes ambient, parant tots els xent els metges que l'estat era carrer. A les cinc: Tereera, plantació d'arbres fruiters (al carrer ports.
sionista Vilafranquf te projectada
ser l'ocasió que arad el bree dels sindicats de construcció, vestit, desesperat.
La
temporada
quaresmal
—
Vinyes)
i
repartiment
de
beF.
vivita a les obres de la Sagrada Fa
desdenyats.
pells i parcialment els de PaliA les nou de la nit ha entrat renars, de planeons fruiters i de la Joventut Nacionalista va lia i a la Fira Oficial de Mostees,
No hi ha exemple més dissol- mentad&
en l'agonia de la mort, voltant- testos als escolars. A dos quarts fent via amb un èxit creixent. Barcelona.
vent ni anärqui3 que l'espectaEs creu que la vaga durarà sute lo els seus familiars.
de sis: Concerts a la Plaea de la Diumenge es posaren -en escena
— El Pomell de Joventut
cle del favor dispensat als pode- avui.
Demà arriba un seu fill que Vila per una massa de cantaires les celebrades comedies "La xo- triomfant" ha fet una excursió al
sos, i hi ha, per desgräcia, dinPels carrera cntrics hi ha gran es jesuita i resideix a Granada.
dels chors do Clavé, per la Ban- colatereta" i "Tardanía", i pels nestir de Sant Cugat del Valles i
/se de les societats obreres, alconcurrencia d'obrers. Regna
Es probable que el dimeeres se da Martinenca i secundats per dies de Sant Josep estä anuncia- Pedralbes.
guns que monopolitzen els fa- tranquillitat.
renterri. L'Allende havia esta t l'esmentat tenor Vinyes, i impo- da l'obra de gran espectacle "El
— En el partit de futbol jugat ac
vors. Perque, es clar, en últim,
Es diu que aquest matt ha ser- president del Consell quan el de- sició de medalles a les senyeres i detectiu Sherlock-Holmes".
diumnge, entre el F. C. Vilafranc
Lernte, ets nlateixos obrers sen- tit cap a Barcelona una represastre de hililla, prsident del Se- ofrena de diplomes als chors
de
Santa
Ma— A l'església
l'Ibèric, de Tortosa, resulté guanys
ien entre ells els efectes del pro- sentació da ll'organització local, nat, director de la Tabacalera i
d'En Clavé. A les set: Homenatge ria s'hi fan algunes reformes i aquest darrer per r gol a o.
cediment, i el que comenea es- per rebre instruccions, noticia
darrerament president del Con- a la vellesa al saló de sessions
s'hi obren allguns dels magní— En el darrer mercat vinícola s
bent lluita de classes acaba en que es desconeix als centres ofi- sell Superior Sanitari.
de Casa de la Vila. Les societats fica finestrals que estaven ta, fet poques transaccions. Els vins bis
guerra frati-tida.
cials.
piats.
chorals al.ludides que no haguesi rosats de dotze graus s'han pagz
Govern, obrers i patrons tenen
El governador ha començat a
— El temps es molt, variable. sis rals i mig, mentre que els ne,
sin rebut a temps la invitació pointeressos comuns que defensar fer gestione per evitar que arriLa qtlestici del Marroc
Ara cau un ruixat i d'aqui a allí de la mateixa graduació ho han e
.
Diden
donar-se
per
invitados
verb sols pot trobar aquesta co- bi a plantejar-se la vaga que s'iVUIT MILIONS DE PESSETES jous que ve quedare tancada la una torta ventada ho torna a a sis rals. Tots, a la propietat.
munitat elevant-se per damunt nicia per divergències entre els
— Al Casino Unió Comercial ha
PER A ATENCIONS DE GUERRA Dista d'inscripció a la recepció. assecar tot. Tant que convindria
deis altres interessos de parla
patrons i obrers forners.
— Estan en vaga els obrers una bona pluja.
butat amb força exit el tenor Vio(
banderia.
— Al fi s'ha declarat la vaga
Segons El Imparcial el Cansen d'Estat que treballaven al pont del tor— El mercat del vi continua Favelli, de la companyia Granieri,
"El Liberal" celebra que a l'a- general per solidaritat amb els en ple ha aprovat un expodient de ereencalmat. Amb tot a l'estació del
temptat contra el "Noi del Su- obrers de Barcelona, però hi ha dit de vuit milions de pessetes per a aten- rent d'En Gener, per no haver- ferrocarril no donen l'abast a "La Geisha". La mateixa compsu
' ere" no hagi seguit una reacció que tenir en compte que a les cions de Guerra, al Marroc, i aviat n'exa- se'ls concedit augment de jor- treure i les febriqiies d'esperit ha representat al teatre Principal
ré de Chez ,Maxim".
d'aquests que permeten als Go- quatre de la tarda amb prou fei- minar un altre que suma an milions de nal.
treballen desesperadament, com
— Al Casal de "La Principal
verns poc segurs del seu presti- nes cli públic s'havia donat comppessetes.
no
podia
menys
de
succeir
desPALMA DE MALLORCA
donas una representació de "La
gi Ilarear-se a arbitrarietats for- le de tal resolució.
collita, tan ciana".
prés
de
la
darrera
ant els ressorts repressius.
Ados quarts de una deixaren
DESMENTIMENTS
El plet eleotoral :: La Indústrla abundosa com poc remuneradora.
Afegeix que el Govern ha de el treball alguna oficis, encara
S'ha negat avui que entre un
TARRAGONA
procurar que els atemptats no que altres seguien treballant. Es conseller del Suprem de Guerra del calçat :: El servel aerl-maVALLS
quedin impunes, per') per això no calcula en un 25 per 100 els va- i Marina i el president dl mateix
ritlm mallorquf
Futbol
-:La J. de Proteccl,
ha de sortir-se dels mitjans so- guistes.
PràcAtropell
tribunal hi hagi hagut darreraLa Preusse de la nit recollint Conferencia
Es creu que demä l'atur serà ment cap discrepància, entre albradfssims que li donen les Deis.
la Infancia -:- El "Tarrago
Inoendl do
la nota publicada pels n'enhile tiques agrícoles
Als obrera dels sindicats de general.
tres raons, perqub des del dis- de Madrid, aconsellant quo En
En els partits de Campionat je
Barcelona, blanca i vermells, els
El governador civil acaba de
bascas
Sardanes
::
Els
esports el passat diumenge, s'obtingueren
sable passat no es troba a Maaconsella que no portin llurs dedarar que aqui s'ha constituit drid el general Aguilra, que és a Maura desisteixi de presentar-se
candidat pel districte de MallorDiumenge donà una conferen- següents resultats:
Iluites a terrenys de violencia, el Sindicat lliure, organitzat per Ciudad Real.
Atlètic Vallen, 6; Reus Deporte
ca i que en cas de lograr-la re- cia a la Congregació Mariana el
puix amb això sois aconsegin- elements arribats de Barcelona.
nogal
exactitud
al
També
s'ha
Vilairanea, o; lberic de Tortosa,
nunee, la califica d'apassionada- joya N'Eugeni Cirao i Fontova.
ríen perjudicar-se i treballar en
Regna gran exp'ectacie.
auposat
disgust
entre
el
comte
de
Valls Deportiu, 3; Sitgetä,
ment cega, ja que .suposaria
Osca. — Al teatro Principal
pro d'una reacció que aprofitai En Melquiades Al- despreix a la ciutat que el sé ele- El tema escollit era "El congreAl camp del Cand de l'Angel s
s'ha celebrat un mIting organit- Romanones
gant davan t les idees i Leudenria a llurs enemics.
varez,
ja que dama tots dos que gint diputat vint anys. Encara
disputat
la "Copa Café de Tarragt
tics modernes".
Diu que als obrero els conve- zat per la Confederació Nacional les seves relacions no poden esels
equipa locals Tarragona i Gint
que la derrota d'En Maura es
nen mes Governa d'esquerra, per demanar ramnistia pels pre- ser mes cordials.
— La cobla "La Principal nel tic, guanyant aquest per dos gols a
sois una fantasia semblant a la Camp" ha donat una audició do
puix amb aquests podran aliar sos per delictes socials.
pute:icada sobre rabdicacie del cardanes al local do la societat arab l'avantatge de jugar al seu
L'ha presidit el secretari del
evolucionant per aconseguir llurs
— Ahir es va reunir al Govern
rei, acava dieta que el districte choral "Aroma Vallense", per enSindicat únic de la localitat, i el
reivindicae.ions.
d'En Mama no pot ésser altre arreo del Foment do la Sarda- la Junta de Protecció a la Infä
"La Libertat" diu, edtre altres delegat del de Saragossa féu
donar possessió als nous vocals
que el de Mallorca.
na, domiciliat allf. Amb aguaste per
vosee, el següent sobre Patemp- vid a l'assassinat del "Noi de Suvidint-se en seccions, les quals ea
El cap dels conservadors, el audició renten esmentada
ere".
tat contra el "Noi del Sucre":
diputat Josep Suelas, preguntat donat d'alta buit nombre de ser- nominaran Puericultura i primera
S'aprovaren aquestes concluNo sabem si entre tes (D'eles
sobre la candidatura de qué es danistes, assistents a les sesos anda; Higiene i educació pretor
la tràgica mort de Salvador Se- sions:
parlä ahir, formada per En Mau- lliçons dele diumenges a la tar- Mendicitat i eagangia, Patronas i
Que es doni una ampla amnisguí exeitarä a alguna fanàtics
receló patronal i Jurídica i legisla
na, comte de Sallent i En Ferran
autoritaris la nostlgia d'aquelles tia per delictes socials 1 revissie
UN FERIT GREU
— La casa armadora del Vapor
Weyler, la califica do fantasiosa, da.
etapes que tan triste memòria deis procesos que per consideAl
val
poble
d'Alcover
una
—
many "Tarragona", que fa poc va
Alije, a tres quarts de nou del vespre, puix el partit conservador anirä màquina de tren destroeä el cardeixaren durant recents períodes rar-se de sang no fossin inclosos
nir per primera vegada al nostre
uns desconeguts agrediren a trets a An- a relecció per a dos Moca, que
en la darrera amnistia.
de Governs conservadora.
ro propietat de N'Antoni Anee, ha nomenat capita honorari del ne
Royo Ibars, le 35 anys, casat, ha- seran En Sectas i En Saliente
toni
Sen i insensat, per?) no seria
EL CONTROL DE LES INDUSPer el diumenge que ve ha ac- matant l'animal; sortosament el al baffle de la ciutat, senyor Mull
bitant al carrer de Catoprodon, „Mueimpossible . Aqui, on lot, des del
carreter en sed! il.läs.
per correspondre a l'atenció que la
TRIES
ro lo, causant-li una ferida ame entrada ial convocada assemblea del pardolor del captiveri, fina el llot del
— Davant do ben nombre d'aA la sessid celebrada pel ple al nivel! de la cresta ilíaca i surtida rl ta conservador, ami) assistencia gricultors, diumenge, u la tarda, tat tingué amb aquel l vaixell, toga
barrer, sol ésser utilitzat per a
de l'Institut de Reformes 8o- prim del ventre entierra, amb hemuerä- deis representants dele peales de l'enginyer dol Servei d'Arbres li un escut per col.locar?lo a la pn
fins política, polser no manqui
— El president (le la Cambra de
la illa, per tractar do la Iluita que
entre els reac3lonaris alguns que. cials s'han presentat proposi- ele interna.
es presenta a ferrissada, Ja que Emiten' de la Manoomunitat, meng, senyor Maltet, ha curaat uf
L'agressió bou riavant del ntunero
ofuscats per Itur paroialitat done de l'element obrer sobre el
eopergä
unes
don
Joa/1
Salen;
kgrama al ministre de la fioverg
ele Niberale presenten tres canapassionada, intentin aprofitar control en les indústries 1 de re- del carece de Bonavista, de Gräcia.
El ferit fou auxiliat al Dispensar! de didats conservadora, i En llauca guantes clientes, explicant la demanant-li que posi la seva lates
Iturs propa- ment patronol dient que no hl la
pietosament per
an
qué
es
fonainente
leerla
cid per corretgir les interrupcion
Gracia i despees traelladat a fi-lo pita' tres a Inés a irlä8 d'En Ferran
Iloe a deliberar.
gandes la sang del pobre Seguf.
serveis que s'observen en les couß
Weyler, total set, i deuen elegir- aquesta präctiea.
La discussie ha ostat molt in- Clinic en estat gravlsains.
Seria insensat, repetim. En
Dijous
passat,
a
la
131144Sies teletkeimm lea> fratleaer,
n
ai
g
a.
asa lela Ellit 9.104 tión ¡a gita fa&
.s4
deti
r
ft
tor
aaimre_
M'embaid
gpaßekekieda.
primat note el eran sembla lee
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ELS ESPECT CLES
EATRES--Cata

A des

bale.
Primer EL CARNERO DE SEVILLA
Per O:local/ció Marte, TOrnamIra, Peen..
cese Vidal, Actiavive, 0 R010, Cte., ore,
Segon REESTRENA de la sarsuela
LOLA MONTES
Per 300EFEIA. CHAPEES. Tornarulra, TALLER:), Rojo. Pradas, Oya. Alcalá. Carmena, ele,
Tercer, BOHEMIOS
amb colossal repartiment.
rilt, a tres qUarts de deu:
Primer, la a/vertida comedia Rala en.,

Romea

dimecres.ta rda, a les
tres;

L'OISEAU BLEU

(L'ocell blau)
le que constItnetz la receart nou. En eU es temen
Pestilltzaeld,
nalmica, la melca. la
tuneizen per produe Pernorica, amb l'atarla de la mes
!seeno g refla 1 la mes pintoeesumenta.

Caballero
amb un

:
II

o
N

a Companyia 'de sainets, sar-

TEATRE DEL LICEU
rada de primavera. Comd'Opera de primissirno
a. Continua obert l'aboAtto senyors associats a
temporada d'hivern se'ls
an les seves localitats
dia 16.

•

!VOL! •
companyia d'opureta

SPERANCA IRIS o
mi, dimecres, 'vespre, a les /9
grandiosa funció en honor 81
prora de Teminent artista
E;.,t2 ERANÇA, IRIS
sera en aquest teatre de
eta en tres Jefes, adapta- 12
tiganyola de Casimir Giralt,
del mestre Robert Stolz Z

•
EP

IRONTIVIARTRE

ama r a: Esperança Iris.
iC1C de Concert per les
jets parts de la companyia
popular cuplet "Les Caraposat erl acció i cantal oi
ai, per Esperança Iris.
@

92a31112111!•SItpling/Ohal
USIZTRZEISICIESICIZI111

leLtre hspanyol
graos

espectades de
itiNTPERE i SIERCE3

i i acotiu.

ASSURSPCIO CASALS
dha ires, ti do març. 'Parki ene. Cutrada 1 butaca, UNA
amaiia (La nennella d'una
n te nitre), per Assumpctili
litt, a lea (lee: t'unció en
=e Ji Valliialjaiia. amb les
rerfir ilaCMtis de A lomera
OC 1 Eta Jambus.
nota. Jarrees de A Vorsdire
lelo. till, La ceguera nit de

erh,biete do la y:1.11ton
cal El

IlOPA - BAPCELON

! pr la tarda. ['Minares,
La maro pecadocalafate) 1 Cl noble a multo

1.2tre VcÉòria
P rran ViellejO, n'anean Vldal,
li estresi B l aY 1 Conti
aceres, 1 4

de

mar; de 1323.

II

• sueles operetes i revistes.
'
•
• Director d'escena, Linfa T. •
111 Maurente. Mestres directora
•
• i concertadors, Josep Es- L1
11 palta, Anton! Català i Joan i
II
Auli.
u
•
Aviii, dimecres, tarda, a i
a
g dos quarts de cinc. El sai▪ net cómic en un acte, El a
111 Santo de la /sidra. L'opere- 1
ta en un acto Molinos de •
E v'^nto i el carnet lime en un Lit
*a acto i cuatre quadros, Las 1
• Ivavlas. Nit, a les deu. L'o1 pereta en un acta, dividida
• en dos quadros, La alsacia. i
• na. L'opereta Las musas la• tinas, per Marta Conesa, i 01
•
• Cançons, per Maria Conesa.
• —Dena3, gratas funciona, El
nt tarda i nit, prenent-hi part re
5 l'anlaudidíssima Iflarla Co- 2
1 ncsa.— Dissabte, estrena de
1 l'opereta en tres actea La S
: te mascara roja, original dels N
; • senyors Lluís T. Maurente E
! M i Joan Aull; dccorat i ves- E
as
11. . tuari exprés.
E
a
.
a
wagaganergalaassizerialig

n

Teatre Còmic

•
Oran campa/oda dramStIce cacle- IN
llana Relao-capore. Arta, dimeerei, a
un, a dos quarts do deu, selecta iil
o (unció en honor 1 benefici de la PM - El
mera acudo Angehla Capar& PM- •
•
y
mer, l'aplaud it drama tu eme actea DI
Zar!, creacI6 de la senyora Capa- •
• re: senas, 50 representacki de Fa- •
•
La tornado d'En liando, 2
• propósit
amb cuplets t ballalihis nous, can- Ea
• ‘jó babilónico de La corte de Fa- CI
I
raen, per la senyora Ali,I. /Monta- •
12
le: El 1. 011/•1,0 d• la poncha.

•

:11 V O

L. 1

Inaugaració, 16 de mau

IrEaaa•asaiezatamase2ri
•
a

friorull

a
El
la

41:1ELL TUDELA - AS.'18
QUERINO - CORTES
(Telefon 4134 A),

a
:

Zalamea

El

111
11
as
5

L:
13

Avui, dimecres, popular.
Tarda, a les cinc:
Si
LA MALA LEY
Nit , a les deu
LA PLUMA VERDE
Divendres, n i funció en sa
honor i benefici de la primera actriu de caràcter
Dolors Coribs: El centena- •
al
rio i En familia.

BANDA MUNICIPAL

N

RESTAURANT del PARC

a

gervels a eoberts I a la carta.

11
ii

Dirocció: CAREO (MI)

PALAU DE LA CINEMATOGRAFIA la

Elegants salons per a necea, be lelos 1 lunetas 1 tota classe Ce
banquets.
Telefon 2160 A
Nota: Preiximament gran asile‚eminent

ESPORTS"'

1111MgidallibliIttäliiitäMäINI•Ili4
Mi
Ta

PILAR ALONSO

Palace Cine

a
Lri

Demà, dijous, presentació de la colossal atraeció científica
et
LE PhIVIRE MYSTER1EUX

Frontó Principal Palace
Avui, dimeeres, tarda, a un
quart de cinc. Dos interessants
partits a cistella. Nit, a un m'art.
d'onza. Extraordinario mienta de
pilota. Primer, a pa/a. Badiola i
Aguirre contra traurogui i Arrapte. Segon, a cistella. Jaime i
Saisarneadl contra OlaLOoaga i
tehazo. Mott aviat, importara
campionat a pala.

remesa

aaanienisamanacaumaai

nannuntannanngannanantan

EGran Teatre Comía! i
a

▪ Gran Cinema Bohemia ti
Aval, dimecres, tarda I ntt. Gran•
,»
- dlosos programes. Grans eilts. Lh El
Ita
• peLlicuie carnica Le profeasora de

a

Collseu de varletats
L1
L Avuie dinseo r e o , serias d'o- u
flore i corniat de la reina El
▪ deis cants regionals
0
ADELA LOPEZ
a
Projecció de notables pela !Mulos . A la sessió de la tar- El
ta da, la divertida El petitet,
el per Jackie Coogan, com- La
El
g pany de CharloL
El
la Anders, fainós jongleur
▪
Pilar Bello, bailarina
•
Adela López, Graciellas,
ga amb la sec a coLlecció de 2acatites, lloros i tórtolos en- •
sinistrats. La genial Pilar
Alonso en /es caves crea-

n

aya, tarda I titt. EV/h5 de le Irl
peLlIcula El patltet, pel pi
le
.., fasinCs petlt gran artlita Jackie Loo• ig
2 san. ~pan,. de Charlen.
a
m

Que cantare . Jugnete de amor", *Leyenda alsaciano", "La Sílbela de Full tira',
"lianas de sol", "Pide...", .Nandu", "Que
acre yo?", 'Les caramel/es", 'Es geal•'
Estafa inatadea lea autoritats I la
prensa.
D,ipatE de localitats: al Clreel 1 al Centre de localltatz de /a Plisa de Catalanas.

ta

BALO

•
ti
111RORMIORWIZEB•ZAPRIZte;

Gançonetes per l'ovacionada

e

'
ARIBTOGRATIC

1
til
Avui, dimarts,
a
i51 EL CASTIG DEL CEL N
5
s
o
0
u
Sodoma ( Elomorra
lil
•
11
Próxima m out :
•
a
N
Cleo La Franoeseta
till
e

sota la dIreccló de l'emlnent mestre En
Lamole do Crecen.

EIDORADO

fa

IKU RSAAL:

Hl

II. Con,cert extraordlnarl per /a

El

DE TEA1Rd. • casa SON.

SURTIDA TEMPO. Reelautrat espacial,
Peu, (Airea 1 Mariscos. Quintana, 7,

fl•1131131111a1111118111111111EZZeizz•

"Pedro Crespo", Lluts Piara; "Dos tope
de Figueroa", Alexandre Nolla. Amparo
Ferrand/,. Cartne Va/or. Angelita Tomas,
Salvador Slerra, Ramo llaneras, Lluls Teleta& Manuel Balan, EmUl Ginesta, Josep
Valor.

de Madrid

Compan y la de oomidia

aaaamaaaaaaasaalialiiiiii

El

El

▪

Pompalhau•n; eiltä3 de la serie La O

•

filia de

•

I

einindstloa; la deliciosa Vides nä- Ci
Mes; l'ernoctonant La granja da El

•

2

!M~e1selo"'".••••••••"11

El

Napol•On i qual lana), l la tI
de gran argument El gran problema.

E

..."Elamaltiliaillifialiallatag.
U
li
Palace Cine
El
il
Aval,
tarda
1
TUL
E
*.
iras
de
la
Ei
ti
a formen peLlicula El pan" pel •
5 ramos pent gran artlila iackle Coo- e
•

pan,

la alnr

company do Co-not.

1..;:331.113ZElla au nallialßli Zafa

-

Teatre Nou
i

1.1.0%....,,suevasn,ar.,suancrsta-Afwanamemmen

2

e artgenemartudezzinestaa
---CI

3
higiCnic amb SOLA DE GOMA marca FORD, Boxcalf, talf anglds, doble so /a de calo

N EMES---

Circo' de Sana

Diana-ArgentinaTExcelsiar

puous, 15 de mine, a dos (marta de deo
nll

Avui, dirnecres, quart de La
filia de l'ajusticiada, El sudari
blanc, Cl gran problema, Pro fessor ea gimnàstica, La història
d'un formatgo.

Extrordicaria fundid da Donar/ancle
I. 1.4 rirn.a unes en tres 6,: y 9 1 en vera .
de Findliortal Calderon de la barca,

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

u

e mai um CE 713121nanazi-

El

gi Denle, dijous, tarda i nit,
• EL BURLADOR CE
II
IREDAIA
aueumumm!nesso! SI WW «I WW

El divendres, 18 de triare, de-

•

errult.lannungannennannz

ClInC AalEfliCA

Tea:re Barcelona

s.

El Alcalde de

I

RESTAURANTS

famosa

ZIG-ZIG,

.....--nnnn—•
MISIIIII•ZZIESIZZAIZIA•11111-maIll

E

Avul, tarda 1 nIt. Exitas de la
peLlIcula El petitet, pel •
famos pettt gran artfila lsckte C00- El
Lea • COmpany de giarlet.

ULTI IRA SETMANA

but Esperança Irts. 7 dnIques
funolons, 7. Contes i Cançons
novas.

▪ Gran companyia cbmica del
primer actor
•
ga.4
El'
PERE ZORRILLA
II
u dela qual formen part la Bn
u primera actriu de caràcter a .
a
IR Maria OLayor i el primer ac.., El
vui, 12
a to Ferran Aguirre
*O (humeras, tarda, a les cinc, ¡I'
5 la comedia dramàtica en •
n t res actas, de Felip Sasso- a
a
C ne,
aghl LA SENORITA ESTA LOCAo•
•
• pel primer actor Ferran II
Aguirre i la primera actriu a
al
N de carileter Maria Mayor.
ril
ii
Nit, a les deu, ESTRENA
15
la de la tragicomedia en tres al
ri
gj inks de Ricard Gorzälez del •
•
•
El
a EL CURLADOR DE MEDINA a

Asalto, 12. Director arríale, Feancesc Poi
rezoff. Telefon, 3332 A. — Tarda, a Ugil
quart do quatre; alt, a les den. Pre3e0IN
cid de les mes Den/sarnas amistes 1 mi.
llors niimeros de carretas. Cada dolo
Dancing a l'elegant "Foyer . , 1 d't a 4
de la marinada Gran Tahatin Amarlo!. Tztel
gens Tyndall.

1111111111ZZEIIIIIZINIZ•8811111•11111/111811

a Barcelona, per haver estat contraetat per al teatre Reina Victòria, de Madrid.
Cames•Nazzarätz 11111ZWUKIIIZZIIIIIIMUZIIE migran MIAMI
de CRI-CRI

s

e

..eiy.suaranamanalinmarawil

DE JAVA

LLS

EDEN CONCERT

Avui, dimec.res, La nena abandonada, La caça del !ladre, L'od'asea deis cinc duros, El salt, La
histbria d'un formatge, La filla
de l'ajusticiada, 4 jornada.

Palace Cine
PER

Teatre Novetats 3a

NI

aritbie- S sayas originals DANSES DE LA ILLA

MUS1 C- H A

I CINEMA NOU

TAK.KA—TAKKA
YOGA—TARO

1

ri

Teatres Trioed i Marina

prenent-hi part els dansarins

15

CEIZEIRRINZIRIEBIORBIIIIIIIIRIR

a comptadurla.

ZIG-ZAG

a

LAS 00«1 PRINCEBAS
colossal repartiment.

la

tuaelaalleallEaalalaritilliar

1111•11111111111•11111B111111111111111

ran Vallejo, Actuivtva, Prades, Oys, etc.
Segon, la grana/osa revista
VAYA CALoR1
amb un estupend repartiment; teta la companyle en escena. Números repetits per
Salut Rodriguez, Vallejo, &cavia, López,
acatara. Demä, dijous. Gran versaut especial a dos quitas de cinc, per primera
vrgada en fundad de larda, ele dos grandiosos evits
LA GUILLOTINA I VAYA CALOR!
El divendres, debut del barlton Manuel
Montmany amb AIARUXA, 1 e/ dIssabte, /a
Concisa sarsuela en 3 artes del Mestre

de la companyla de teatro
D'Art Rus
Deu úniques funelons

lava da vodevil I

Avui, dimecres, El rol de
Paris, 3 i 4 capítols; El
l'or, per William
g ranxo deLa
granja de PomS. Bart;
pelhajen, Diana do Elerion,
alieoUn dómine. — Demil,
dijous, estrenes, El rel de
París, 5 i 6; La tempesta,
Els jaca de Cupido, El cooe liar de d'òpals, i d'altres.

a

GUILLOTINA

Sin de Salut Rodriguez, Tornaran. Fer-

Nit, a les deu:
Gran eadevealmenti

DE

AJUESTA SETTNANA, Lotes les nits, a les deu.
A PREUS POPULARS
el grandiós eäpeotacle

•

lisnumental-Padni-Walkiria

le/atables platel Jordi trto Tte.
meta. Aval, dimecres, grandiosa eatrena delyrograma O4Artah Ei per
gil pros, ttlettna crescid del malautal artista Wallae• Reld, rima re- ig
eentment. Exiliaos: La noveLla de in
liad layro
lar
t, ni art, luxe rlqu^sa liudape ab ea
Misal ane are:Mis erlictosa tomNala t la de risa contI Ell
AMat, el
a y a: S. AL Tomas«
mes eremita do la cinema:agraria. ri
Proa comenta.

al

LA

GrAMANS KARAIDeZ0V

CONDESA

Salé Catalunya

q

'raleen, 3,500 A.

despat z a

ill11111111.11111~1111~

Enana de cinc. Gran vermut popular

Tote al ViciórIa; • veure la companyls
de millor corqunt 1 la uo Presenta lea
'airee mida el t'el:poeta Que Mierelz el ptl-

I 4 '30

Ftes. pirell

i

VENDES AL DETALL

3

C2
u

a

Carrer ANSELM CLAVA 9 (Final d3 10 iee3)
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t eléfono sin hilos! — exclamó
¿Pero esto existe?
smi, repuso doctoralmento
habla descubierto ya el princiAndo desde hace muchos años
,ri e a la práctica. Pero ha siclo
Prometido, señorita Dodge
mnsegu ido pritnero su objeto,
la aplicación fácil de esta ex' ria.
'Isa, aprisa, hágame usted la

pue s este minúsculo aparato represen-4
te el resultado de una serie de trabajos y de experimentos que extrae:aran
al mundo; ademá s , ße halla estudiando
actualmente otra aplicación de la cual
le pondrá a usted al coriente muy en
tircve!
—No tenga el menor propósito do
elii:nainuir el mérito (Ye su regalo! —
prolesI6 Elena—. ¡Estoy sencillamente
admirada de que la conciencia pueda
Regar a realizar tales mitagrost
'Vendremos ocasión de ver
todavfa muchos otros! — prosiguió
.'speremos el mañana!
Yy s • —IPor el momento — repuso Elena.
creernones bovl ¿Dice usted que está
stt 11;ten funcionamiento?
a e e.
—¡Absolutarnentel ¡Si el maestro no
hurnese r:sto tibligatto a salir, Doerrata en este mismo momento nonti-,
a da: . ae ,, Al en el laboratorio. Pero sati0 cormigol
usted alinde iba?
—nada e; barrio chillo, me ha diello,
—1Torlaviu! --- murmuró Elena con
tusa expresión de eontrariedad.
- ;Tc ..avtat t.. .,..;:t*.:sa ,!e Long Sing
no le ha natistectio del todo, como pIle.'
d uLd ituagiuárielo. Li ambieluna

l

Le lodo espere un momento a
memoria!
W alter de la caja dos pequenos
' madera en forma T. colocanbre la plancha de hierro del
aq uí transmisor, dijo dl. Y
Nc eptor. Basta apretar esta paell ea asde vuestro Cornunique poSee un aparato exactaal a éste, un ti.nbre le adverentra usted en comunicación
ltnt ences no tiene usted märl
ir Y Justin le pira elarsamentel
Maravilloso!
Or Clarel, me ha entinrzaf:o
usted qué si este ejemp(ar
l e hace el efecto de un jugue4?be ti : rse de las apariencia%

e.
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Solamente habla en él trea lineas
escritas.
"El artefacto está en manos do Ele-1
na Dodge. Es preciso que Berta en-4
cuentre el medio de. introducirse en su
cesa y apoderarso de él, cueste lo que
cueste'.
Sin decir una palabra el hombre ena
trn "A el billete a 811 compalera,
tabländose entre ellos una conversadci
tilm; animadn.
Al cato do diez minutos debieron quo
dar de acuerdo, pues se interrumpió su
pantomima y el hombre hizo mi siguo
al camarero pidiéndole la cuenta.
Se hallaba ya diapuesta sobre un
ittal o Pasó sobre ella Va vista CUL I in'.
diferencia Macuto su importo sobro la
iné-n y marchändose.
Apenas hablan transcurrido dos flia..
Pas emitido una muj'nr, vestida más mo.4
destamente que la mencionada cliente
del restaurant, pero en la cual el madre
d'hotel hubiera reconocido a au oliente
ele la mailana, llamaba a la puerta deil
dO o t ¡cilio do Elena.
Baria la introdujo preguuläudolo el
objeto de la viinta. Ella respondió que
habla de entregar una carta a la due.4
Ea de la casa.
Elena sa hallaba tentada gii 18 bto

seftorital
--:tntroducidlo en seguida!
—El hombre entré, saludG muy dur.
tósruente a las dos $eitoras y entregS
lo corla a Elena.
Mientras dota lela la misiva, élt
erabap a atgunea vasos eva la garra
et: lit mano.
Al ver su actitud respetuosa. su semblante trances y sincero, el obs.•rvaltir
mds perspicaz no hub:erit podido hll$-velar de qua so hallalm frente a tus
honrado nutehaptio dal
— 1 Mire 'usted qué contrariedad! —
dijo la joven entregando la cra a su
tla.
Luego, dirigiéndose al tkeitla negado:
m'aso grave sa !terna?
—111, sefiorila. bastante gravo. Pm'
desgracia)
—IPara que Jorze os reointontre •
nosotras, intervino La Bet'y. es pree.180 que :van: un ehéfer exaerlinentadat
—1010 il.as sellarlo. !omito, n.ine
Un-mujas! 1Conozeo it foisto el ofiei01
1Ante lada, t'nnn ustede4 ni r erra so y
tos •ertifinadiis (In las ro g a , o • la 1 ria;La nrlie ha prestado U3Ill
nada quo
Son: rolara vor que DO
d.:sitiar% .

^ g7i

tle--Ktfritt-t1T
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J. MIR VIVES, S. A.
Renda de Sant Pera, 15

[it

Per a teulades

Lividem totes
leg existències
amb grans rebaixes de preus

i

Materials armats ami) amiant exclusivament
r

Josep Esteva i Cia.
PORTAL DE L'ANGEL. 113, Pral. : Teléf. 3344-zi

per fi de temporada

[015

Gran assortit en lotes
les qualitats de Pan.
yos i Folres

iiEäll311 EstrznA

e

Ü1113211

Planxa ondulada
de 120 X 75 cm.
Ptes. 7'50 mi

Plagues de 40 X 40
cm. Ptas. 5'05 rn,

FABRICA A SARRIA

BARCELONA
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1 Fcrrj.-Platuri: Diondi 1
ANUNCIS, ROTULS, FAÇANES

LI UIDACIO

I

013.US t-: TRESIALLS 13,1STII.
i

S. en C.

Despatx i
magatzem:

Tel..291
BARCELON A

PRESENTS

Rajoles de Valencia 1 artieles de ceinstrucci6

amb el 25 per 100 de descompte

Casimir Vicens

PUJOL-Pelai 1 i Rda. Universitat, 2

Básenles

Servei espe-

SARNA

cial pera Ho-

sARNIcIDA

tels, Xalets i

Material per a Calefacció F.

BARCELONA
d'ocastd, per a carros, informaran carrer Parlament, 9.

Cuna räpida

PAR ADEL
frasto4pus•Asalto,28
• Farmaeia •

Prora. S'otr. lllçonT part.
Excel. rer. C. Boquerla, 9, Y.

Rambla de

En el Passeig

de Gräci,a s'ha perdut
una cartera contenint documents sense Importancia per
al que lbagl tre p ada. Es
gratificara el seu retorn a
casa Joma Franela, Caspe
48, magatzem.

A. R. E.

g

l

II-1 e

Sucursal

a propOslt per a petIts obradora o lanera, Iloc
qulet 1 /ranquil. Vilana, 2
(Sarrld).
Rad, Passeig S.
Joan, 16, segon, segona.

e, Barcelona
.

industrials i a-utó.
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Unió d'Empresaris de Pompes Fúnebres, A.
S1

CENTRAL:

Mientras la anciana señora loa mi,
¡minaba, Elena dirigió una rápida mira..
(da sobre el nuevo chófer, la irreproa
chable apariencia del cual produja ea
ella la más favorable impresión.
—¿Y usted puede entrar a nuestro
ßervicio en seguida?—preguntó
—010y mismo, señorita! ¡Estoy eara-4
platamente libre!
---; Vaestros certificados son, en efe°
ao, excelentes! — dijo tia Bet/ devota
yiendoselos.
—iAsf, pues,. lijo la prometida de
Ciare!, puesto que usted puede poner,
be a nuestra disposición inmediatamena
te, Francisco va a acompañarle al ga,'
raga!
—1Gracias, señorita! ¡Ilare todo lo
posible para que las señoras no 90
arrepientan de su elección!
Se dirigió hacia la puerta en el intsa
mo instante en que María introducía a
Welter Jameson; delante el cual el clió
fer procura esconder su rostro Patea
de salir,
.1
—¿Qué novedades os traen .por aquí,
Waltet? —pregultd alegremente Elena
alargando su mimo al joven periodista.
—¡Vengo por un recadol—resecaalió
éste.
c---d,E,s posible? 6 Y cuál es el

4acaro

flet

Elevadors

de benzina (dides)
marca Exhaustor,
són garantits per
ritemps indefinit

Motors

E

LA NACO, EN TENIR
CONSCIENCIA D'ELLA
MATEIXA, ASSOLEIX LA
PLENITUD DE LA SEVA
PERSONALITA

BM LOT per a auto•
inebils de totes potencies

Pistons, välvules, segments, engrassadors

etc.; de l'acreditada
marca BINET

Cases a París, Madrid i B Ibao.'

Servei Municipalitzat
SUCURSALS:

Districte I Balboa, Iletra P. Barceleta. Tel.
Distriste IX Sant Andreu, carrer Sant Andreu,
número 201.—Tel. 264, S. M.
A. 1895,
I Estafeta. Poble Non, Wad-Ras,
"
IX Horta, Major, 27.—Tel. 99, S. M.
236.—Te 1 . 238 S.
"
X Sant Martí, Muntanya, 37.—Teleton 234, S. M.
VII Poble Sec, Campo Sagrado, número 24,—Tel. 3400 A.
Hospital Clinic.—Tel. 332 G.
Sarrià, Reina Elisenda, 8.—Tele•
'II Sans, canonge Pmernat, 10.—Teléfon 104 11.
fon 107, lin
" VID Gràcia i Sant Gervasi, Menéndez
Pelayo, 133.—Tel. 757 G.
El palle pot utilitzar tarnbé els telèfonsde les Tedaències d'Alcaldia i quarteretsde la Guirdia Municipal.
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1
CAPITULO LXIII
LAS DOS MALETAS

En uno de los restaurante más- da",
moda de Nueva: York se hallaban sena
tactos junto a una mesa un hombre y
tina mujer vestidos con cierta elegana
eia aunque esta levase un traje y utt
aombrero lal vez demasiado chillón.
La comida de estos dos personajes:.
tocaba ya a su fin. En este momento
el camarero ocupado en servirles deja •
sobre la mesa una salsera de plata coR
la tapa del mismo metal.
Otros clientes reclamaban la presena
cia del camarero y éste se alejó.
El hombre después de dirigir una
ra nla a su alrededur
de que
die le observaba, levuldö l a taladoeav
Ea el fonda de la salsera habla un
papel doblado en cuatro.
Lo cogió y bin demostrar afectación
lo &AJOLIO, -
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a bolas Maß Ön
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Plaça de Catalunya, 20

•

tat

e
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l'Etranger et les C.olonies

de Banque

Per Hogar

Plaça Santa Anna, 24, 1."

Rodaments

(Mile

•--- AENERALE
SOCIETIE
pour

Dos Joves

de 21 1 19 viga, busquen
col.locacló per a qualsevol
ocupació. Dirigir-se a Louls
Roprez, Vand, Sutssa.

S

Catalun ya, 45-Teléf. 1657-A

Placa de Catalunya, Núm. 17
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Pots, planxes, estufes, fogons, terntófors graduables, termorà.pits, assecacabells escalfadors d'aigua, escalfallits, torrapans, etc.

Locals

Anglis. francés o allem.
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Fábrica de Productn Cerkics

Despatx: Tallers, 72
Teléfon A. 6090
Fàbrica: Carrer Benavent (13e6
xim a la Travessera do Sane)
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ORALITA
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R AAR2
PPEER

210%teTZN

ondulada CANAL ET

A

TAMANYS: 114 x 185 cm. I 75 X 120 cm. :-: PLAQUES de 40 X
40 cm. planes :-: XriPES "B" per a recobriments; tamanys: 120
X 120 cm., 120 x 190 cm. 1120 x250 cm. ti RA LITA, S A.
DiposiTs a Lotes
INIadeid-Valenola-SevIll a-L le yda - Salamanca
los clutats Importants d'Espanya

CASA CENTRAL: Carcelona, Placa A. Lboez, 15 — Telefon, A. 1644 i A. 841 Baralon3
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capturar al ejfe de la banda, y no so
dará repaso hasta que logre detenerle.
--1/1/11 ¡Que dichosa será yo también
el día tole esto suceda! El periodo de
los peligros, habrá por fin terminado
alintre tanto, he aqul el té. Siéntese usa
eted, aValter, yoy por las pastas!
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que os han confiado, buen mensajero
--La semana pasada, como uste d re'
cordará, mi maestre me hizo un rete*:
luego fuó útil a él Inisaal
tOs referís seguramente a estos 80'
los de puño a los -cuales &beato s I
yida los dos!
—Es de esperar que el regale que d
envía no lo utilizará usted en circula'
- tancias tan criticas(
—;,lin regalo?—preguntó Elena ie*
Lla gada—. ¡Aprisa, enséñame lo 110'.
El joven periodista sacó de su boa.
llo un estuche de cuero nuevo, Que
arega interlocutora.
L
ala( el regalo!
La joven abrió la tapa de la raja!
permaneció muy extrañada ante los el"
tracas instrumentos que contenta.
1 —Cero qud es esto?—pregunta
--a ver si 'lo nthina usted! 1 lig4
na hora ya ignoraba lo mismo
usted lo que eran estos instrumento I
¡Pero ahora lo se ya, pues he pr0054
rado averiguarlo!
ét4
—¡Asf, pues, .tenga usted la -°"
expUrarmelol
— Con mucho gueto! iSePu
pues. joven ignorante, (je el rIlr)1Iparato que tiene usted entre sus ate
un teléfono aja hilot
itaa

in

