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Vegin-se les escaparates

FINS E L 28 DE FEBRER
C O N S I D E R A B L E S
D E S C O M P T E S
SOBRE LES P E C E S CONFECCIONADES EN EXISTÈNCIA
76 per 100 en models de vestits i capells per a senyora.
75 per 100 en models de vestits per a nena.
60 per 100 en faldilles, bruses, refajos, bates, abric» de senyora i formes per a capell
30 per 100 en capells per a nen.
30 per 100 en pelleteria.
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Actualment obres de: Baró, Bonet del Rio,

Salons de Belles Arts Casado, Pla. Rubio Garcia, Planas Doria, Urbezo, Valls.
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LITERÀRIA

sortit
dels

gegants

Traducció feta per Joou Artà, de la
famosa no vel la de Plerr* Beneit

Le

chaussée

des

géants

de la qual se n han venut en pocs mesos a França
més de 150,000 exemplars
Obra profundament emotiva, basada en la gran revolució irlandesa de 1916
Preu de! volum: 2*50 pessetes
EDITORIAL CATALANA, S. A., Escndellers. número 10 bis, entresol, i a totes les bones llibreries-
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Apartat de Correaa ntm.x
4630 A.
Telèfons números. ..{4531 A.
'4Ó32 A.

SUCURSAL A
d e l C o m t e de

Pasta pectoral

Preus limitadissims

S .

BambU de Canalatea, 2-4
BAE
C E t OSA
Direcció telcRràfica:
UABBAHSBANK

E

B A Ï Q S X. Radiografia instantània visceral; id.estereoscòpica. Radioteràpia. B B U C H , 46. De ^ a6

Df
»*•.

F P o p a o r n o n dels hospitals de Paris. Vies Urinàries, Ronyons, sa
u . r o l tidrildu Cirurgia. P l a ç a Urqoiaaona, 2, l.erDe 11 a I2i 4 a 6

Hr
«<•

íl Wnrinao de l'Hospital de Santa Creu. Malalties de la pell i gènito.
U. JlUlliydD urinàries. Portaierrissa. 18, entri. - De 4 a 6 i de 8 a 9.

balsàmica per a calmar la TOS i facilitar l'expectoració
Antle preparat del Or. ANDREU
Demani's a totes les farmàcies
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Valors - Cupons - Girs - Canvi - Cotons -Viatges
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Observatori BSeteorològlo de l a
Dniveraitat de Barcelona.—Dia 22
de febrer de 1823.
Hores d'observació: A les set, a les
tretze i a les divuit.
Baròmetre a 0° I al nivell de la mar:
TZÏi, 7507, 747'.'«.
Termòmetre sec: 'J'S, 14'1, 11'fe.
Termòmetre humit: 7'l>, '.CO, 103.
Humitat (cenlèsimes de saturació):
78, a'). 8·-,.
Direcció del vent: N.NÍE.. O.. NO.
Velocitat del vent en metres per segon: !, 7. 6.
Estat del cel: Quasi tapat. Tapat.
Pluja.
Classe de núvols: C.St.Fr.K., C.St.
K.. N.
Temperatures extremes a l'ombra:
màxima, 1 ¥8: mínima, "7; mínima prop
del sol: 6'8.
Oscil·lació termomètrica: 7*1,
Temperatura mitja: 12'A
Precipitació aquosa, des de les set
del mati del dia anterior a les set del
dia de la data, 0 0 mm.
Recorregut del vent en igual període: 2_.> km.
Observacions particulars: Pluja a la
tarda.
El director. E. Alcobé

MADRID
Penalver.

re's per rigorós torn al local social,
iks de les sel <lul vespre eiulavanC
Punt de reunió: Plaai Univeisilat,
prep dol monument del docior Bo.
bert. a les 9"45.
Així inai. íx. a (a dlia benèfica ASsocinciò li Un estat concedit per a
iliurneaiíe vineuL a tes deu del matí,
visitar la Catatòíífl d'Blectrlciíat, Central Tèrmica de Seat Adriu del Besòs, podent assistir*! sense limltacld
j de nombre; preganWse, no obstant, ! •
j prtvla inscripció "«1 local social..
Punt de reunió: Plaça iTcjuiíif-ona
(davant l'edifici de Correus), a ua
quart de deu en punt

Al carrer d'Assaonadors. 13. es barallaren Josepa Gonzàlez Barberà, de
38 anys, soltera, 1 Pere Saiamero
Fronton, de es anys, lots do» habigfbwnt d'infanteria d'Alcàntara i va tant al mateix doraiciai. resultant ell*
anar a França, d'on va ósser expul- amb una ferida incisa a la mà eseat.
querra, de pronòstic lleu. Fou cura d»
a la casa de socors de la Ronda de
Sani Pere.
Críitílln
Lloreaa. R. i · n . M
Un home que viu a Pequin, deu 80
La policia ha detingut un tal Jo- pessetes a un convel, el qual reclama
sep Figueras Claremun^ com a culpa- tot sovint aquesta suma. contestant el
ble dliaver robat un rotllo de sola, deutor que no pot pagar perquè està
vaiom en 41 pessetes, d'una oasa carregat de família i els guanys sàp
pocs.
del carrer de Oinebra.
Ahir a la tarda, el creditor formuper centèsima vegada la seva re- R a t p r i o c 136 cu'na en alumini ex- làclamació
obtenint Ja mateixa resD a i C i ICd ira a preus de fàbrica. posta, va i,donar
al pobre deutor ua
Llorens Germans. Rambta Flors, 30.
rengle de cops de puny que 11 van
A un music4)all del ParaUel, un produir contusions a la cara i a l'ull
concurrent i una xicota més o menys dret.
artista, van anar a cops de puny i
El pacient va anar al dispensari
després ella va dir que durant la tot considerant que els cops rebuts
batussa havia desaparegut una ca- ni li feien disminuir la família ni
dena d'or valorada en 1300 pessetes. augmentar els guanys.
L'irascible creditor v aésser denunTots dos van ésser conduïts a la
ciat al jutjat.
delegació.
n ú m . IS

Utra matinada, passant un screno
1 uu urbà pel Portal de Santa Ma• drona. van observar que un subjecto, aixi que els va veure. rà. fugir
escapat com si hagués topat amb el
diable.
Considerant que els motius de fu- j
gir no devien ésser molt IbuuoTObles.
el van perseguir, i amb l'ajuda d una parella de seguretat, aconseguiren detenir-lo i conduir-lo a la delegació, on manifestà dir-se Antoni
Pintor Joye, de 18 anysi sense domicili.
Alií es posà en clar que aquest individu era buscat com a autor d'un
robatori comès dies passats a una
casa de l'esmentat Portal de Santa
Madrona.
JOIES

VILANOVA

Unió. 6

Ahir a (a tarda va ésser curada al
dispensari de la Rondn de Sant Pere una doaa de. 22 anys. la qual, netejant vidres a l'Hotel Ritz, havia caigut d'una escala dc nià i s'havia produït fortes contusions, a la regió r *
nal d rata.
A una fàbrica del carrer de Sani
Marti, el carreter Pere Oliver, de 33
anys, va caure del cavall en què anava muntat i va íer-se una ferida a
la parpella dreta, essent una gran
casualitat que no perdés l'ull. Va ser
curat al dispensari de Sant Martí.
L'n altre carreter, Miquel Tiana Antonio, de 32 anys, va ésser atropellat
pal seu oarro al carrer de Méndez
Núflez I va sofrir una ferida incisa
al taló dret. E l van curar al dispensari de la Ronda de Sant Pere.

A4>lr a la tairda va ésser portada
1 E l president de la Societat Protec- al dispensari de Sant Andreu na nena
Paraigües Cardús
tora d'Animals i Pilantes de Catalu- Mercè Ventura, d'un any. habitant
nya,
En Rafel Maspons, i el presi- a Qa Trinitat, terane de Monticada. la
Va ésser auxUtat al dispensari de dent del Comitè de Propaganda, co- qual presentava senyals d'intoxlcadó
Can
Tunis. {Felip TuAradó. de 22 ronel En Josep Pavon, han visitat per Jiaiver (begut lleixiu. E l metge la
anys, el qual. treballant a una fàbri- el delegat regi d'Ensenyament pri- va treure de perill immediat.
ca d'alguacuït de la Marina de Sans, | mari, senyor Luengo, per a intereshavia caigut d'una escala de mà i sar-li que es compleixi l'article segon
s'havia fracturat el braç dret.
| de la Uei de protecció als ocells de
19 de setembre de 18%. en ço que
I fa referència a les Escoles de Barcen e u r o s S q u e s
- S a n g r à p^'ayo. n . L a v a b o s lona, i per això la dita autoritat recomana a tots els mestres i mestresFOSFOBAT>SS
Per haver caigut d'un autoòmnibus ses, i a tal fl s'b« dirigit per ofici
que paasava pel carrer de les Corts, als degans, que posin a la porta d'ena
s
n o v
é
Antoni Prunes, de 58 anys. es va fer trada a l'Escola, si no hi és. per sos
Aliment del'cervell
ferides d'alguna importància a la fins educatius 1 pel benefici que ba
cara. Va ésser auxiliat al dispensari . de reportar a l'Agricultura el quadro
Valios tònic dels nervia
del carrer de Sepúiveaa.
i que l'esmentat article ossenyala i
que diu: «Nens. no priveu de la lliOues dones que vhten a IPekln. vad
bertat els ocells; no els martiritzeu sentir
VaiTOlloo
PORCELLANA
sens dubte el mal lamps d'ahir
i
no
els
destruïu
llurs
nius.
Déu
preI OllCIlCò J . Llorens. Rbla. Flors, 30. mia
al vespre i es van diapuiar amb tal
els nens que protegeixen els nervio&itat
que a poc hi hagué un esLes seccions de Socorsos Mutus 1 ocells i la llei prohibeix que se'ls petec de ibufeiadtis
que feia basarde.
caci,
es
destrueixin
llurs
nius
i
se'ls
Assumptes Socials de l'Associació
Com «fue totes dues van treballar and)
prengui
llurs
cries».
Ferreteni celebraran reunió general
elVàcia. totes dires van haver d'ana*
ordinària, avui. a les nou de la
Els mestres a les escoles dels quals al dispensari d«l Tau>at amb les canit la primera, 1 a continuació la els manquí l'alludiL cartell, podran res plenes de iblaf-ts.
segona
dirigir-se a les oficines de la Delegació règia, on se'ls facilitarà un exem— Assegurem que el Ct^mp-Sors,
plar.
etiqueta verda. és el millor xampany.
- V i c h y
C a t a l à
Aigua mineral natural dl gelava
Haventli estat concedit a la Secció
Ahir al vespre fou curat a la caaa
1 més econòmica que les similars.
de Cultura i Ciències de l'Associació de socors de la Ronda de Sant Pere,
de Caritat Creu Blava visitar. Per i Antoni Escudíro Cimcnez. de 18 anys,
La guàrdia civil de Sarrià es va seccions de deu individus, les sales 1\ sense domicili, el qual tenia una fertpresentar a un garatge del carrer d'apareils de la Central de Telègrafs j da contusa a la cella dreta de prode la Llibertat, i va procedir a la de la nostra ciutat, des de demà. : nòstle lleu, }a qual es féu saltant d'uo
detenció d'un subject* que es dtu a les deu de la nit. es posa en to- uramvia. després d'intentar robar un
Francesc Obrador BHlón. de 34 anys. neixement dels associats que desit- moneder dins del cotxe
cambrer, el qual va desertar del re- giu assistir-hi. que hauran d'inscriu- j Fou perseguit per un soldat l t a

PXS%'.

l'ajg. 3. — Divendres, 23 à c febrer de

1923

dc U tarda. Por als honra, a 1» vuit tel
Kuàcdia (taril, i al Passeig de Gràcia. matí
i • dos quart» <le vuit del vespre
daraOi del aOntexo 2, fou detingut per
El 1 ei»ple serà VBvsltv:* Pirraquial de
un guàrdia urbà.
Nceuo Dona de la BonanoT·.
Hi tia oaaiiàmu tots el» fidels 1 retns
de Smu Cerrari, I lotr» les AacoadOM
d'aQurll diAjicte parroquial

Bisbat
— La Santa Quaresma a la CaUiiraL —

A la Catedral Basílica segueixen practicantae amb gras Jolrmoimt i amb eztraordlaària tuncurrincia de fidels els actea quaresmals.
Poques vedades s*ha aplegat al primer del»
temples batceluuin* la concurrència nombrosa l selecta que hi aplega tocs els dies
dc sermó.
Aquests, com n vàrem con·ignar, els predica cl popular nunlaocr català Pare Josep
M A R C S
Maria Pijoan, cl qual Ja va pmlicar el» Oe
ttndrM
la Quaresma passada i que varen coostunir,
dins la nostra vida de pietat, na veritable
esdeveniment.
M O L T A
L·LET
El Pare Pijoan segueix desenrotllant l'estudi començat a la darrera Quaresma sobrr
pranant
ei símbol dels Apòstols, 1 ho fa amb aquella profunla claredat qd^ li ha donat el merescut prestigi que fruatx per tot Catalunya.
El» cants qaaresmals contribueixen d'ona
definitiva a la gran solemnitat qnc
Rob-Vída
M i r e t manera
revesteixen aquest* acta. Ja són tota als bdels
els
que prenen part a les canl&ries, car
No és niés que una orxata del suc Ja *s sabut
aoe cl cant fs cosa encomade gfl·iMea UékcNS <]i»e pasturen lus- n^dií*a.
La concó dc pietat, plena d'una
%iaayma*tn «is ensmice» quan tenao amorosa tendresa, interpretada per aquella
mulrlrud,
una forta «moció. Com la ic
moasiBiat d'aUetor.
el cant del «Crec en K u . dc mosDurant l'mbartut Rob-Vida ZL·· » tomb*
-<n Romeo, que es cosu a l'acabament del
-ixabai l'albumiaiúBia, dolors 1 molàs- sermó i com a professió de íc.
ii*> pròpia de a-esUd. deeenraiUa i íorFa molt bonic el conjunt qoe obteaen les
ttflca el nou ésser, tonifica la roara 1 i-anlfirics, amb tot i 6escr composta U mul*
de fidels que hi assisteixes per eleuraCHaQKiaa per u un part feliç i ü*>i timd
ments procedent» de dlvenos indrets. La
abundant.
direcció l'ha portada el distingit mestre
En la lactància: Kob-Vida núm. 2 montn Francesc Boldelló.
Dc ^cgair co augment la concut rèncla,
augmanta la quatiUtot de Uet, l'enricom t. d'esperar, ben aviat hi haurà aoces
queu. «n casseina i jnantega, refà la sital
d'obrir les tribunes do la Catedral,
mare de la desnutrició camada par com va haver-se de fer ela darrers dics da
la Quaresma darrera.
l'ÜkHinuni
—Durant la prtaeni Onarrsma. ultra els
£ji faumàciec. Autor, doctor Miret, cermons
que es prediquen a la Catedral i
ptoça Comercial. 9. Baoueüona.
que diu el popularlaslm Jesuïta català P. Jo
sef> M. l'ijoan, i Ja ao cal dir que són en
català, es donen nls temples barcelonina no— El públic està ja convençut que ranta nou tandes d'exenicia espintuaU.
per a comprar vaixella s prens barats,
Com a aota dorumestal referent a aqnestn
t.'in^r; d'exerriris, vcàcm donar cl* nóme*
ha d'aner 3 les cristalleries de U n i a ros
referents a la llengua amb que «ón 1 redades qoe acompanyada* de les; que
I G l i A D A de la Rbla. de les Flora, dieata,
cs icfcreixen ul» estaments convocats, especialment
els sermons, ol creixen par ai
», i Ronda de Sant Antoni, 5.
solcs altes consideracions.
Les tandes d'exercicis anuncia de-» són 90
i cs dlstribucïxca uixi ; at ca català. 51 en
castellà, 1 cn català i cuOellà, 3 en Iran
ets 1 una en angUs
Les tandes deditades exclusivament a ho
V i d a
r e l i g i o s a mes
són 17 l d'elles tj en català, 3 en castellà I una m francès.
Lm dedicades a senyores sfin sj i d'eUes
17 són en castellà I 6 en català.
Les FUles de Maria tenen 15 tande-i: 11
Avui; Sant Pere Damià, bisbe. — Decastellà, z en banc*», una es angUs I
mà: Sanis Maties, apòstol; Modest, en
una en català, per les quals dades «emt'ta
bisbe i confessor, i Julià, màrtir.
que a Bsrcelona hi hagi mes notes franQuaranta hores: Avui, a l'eselísla ceses o tantes d'onglescs afiliades a l'Arxide San! Felip .N'eri, als Agonitzants. confraria com dc catalanes.
minyones de servei tenen 10 tandes :
de PP. Camils, Hores tTeipoeicId: De 4 Les
cn català, £ cn castellà i ona es català
les vuit del matí a les sis de la tarda. i castellà.
—Demà, a la mateixa església.
Ela noi» i noies tenen sis tandes: 4 ea
1 i cn csBtcllà.
La missa d'avui: Sant Pere Damià, català
Les obreres Uses 13 tandes : 8 en català
bisbe, color blanc. — La de demà: Sant i 4 es ra<teIUL
Maties, spfiítol. color vermell.
lles normolistrs ona tanda en castellà i
ona tanda es castellà les Infermeres.
Cort de Maria: Avui, Nostra Dona tnmb*
• i ha, demés, 14 tandes generals: 7 cn
de l'iistrella, a Santa Anna.—Demà, caslenà,
£ cn català i nnn en català i casNostra Dona del Remei, a Sant Jaume. tellà.
EI» predicadors catalans són els PP. IlAdoració nocturna: Demà, Torn de
defons Roca, Joaep Calveras, Jowp Bsusili,
Saní Antoni de Pèdua.
òaiftà Pnig, Josep Creixell, Jo-''-p Planas,
Vetlles en Sufragi de les ànimes del Knmon Vendrell, Josep Cortí» i Jo«ep M. PiPurgatori: Avui, 1 ora de Maria Mare joan de In Companyia de Jesús, PI*. Celerl
Granollers, Antoni M. de Barcelona, Bru
le les Animes, a la seva capella, Esco- de
d'icualadn, P. Joaquim del Port dc la Selrial, 155 tGràcia). — Demà, Torn de va, Josep de Besalú i altres menoret» coNostra Dona de la Mercè, a la mateixa paixins doctors Valentí Marti, Francesc de
P. Codina I flert. Salvador Samaranch,
-apella.
Eduard Koraan, Joaquim Masdcxaxart, Ramon Balcells, Francesc Codina, previrc», d
T. Josep Coll O. P. i un Parc de l'Oratori.
—A Vntl.'su de Nottra fe»roí» de rom— A la Catedral d'Urgell predica els sercta 5c velebrà l'OJk'i «lue U Uix* Espiriüo quaresma cl P. Pau BorMU, de la
ual de NoMm Senyora de Moutscnat de- mons
Companyia
de Jesús.
ues anyalment a la rutxona de Barcelona
— A PHosfutol de Tortosa ha mort la
s.nta Eulàlia.
M.
Marcelina
de la Creo Domènech. F.ra
HI cau on fe de la Seo doctor AUoos M
Riudoms, comptava 51 anys d'cast.
»ib6. en cl senoó slosst les duc- advoca- Onadcdereligió
i havia estat superiora dc di*oaa dc verge i màtir de la Sauta Ixucc«nina, de In quala, en instes paraules Tétx verses cases de l'ordre.
— Ha mort cl rector de Bovclles don Fran%MCKÍÒ a In. aiinaeU actual dc la ciutat.
Arcarons.
Fiu vol» pe nio* riacnt i:or dmv cop i cesc
— A la Catedral de Vich hl predica els
.«•dl dc CAtaltmya Jusuin servir d'exemple sermons
quarcsmols cl P. Manoel TrulLis,
• Cota la luxtra Pitrta per llioncsedat <VU de la Companyia
de Jesús.
neu» costum» públic i per la fermeaa dc
—
A
Vastenó
de la Plana ha mort la rela oeva íe
Maria Carda Falcú desprès dc jó
Els cdel» vau cantar, en «aolcir l'Otlci, ligiosa
any* de resicUncia a la Casa dc Ilcneilels Goík'í en Lonor rir la Sarta
c^aeia d'aquella ciutat.
— Continuen ul Reial Santuari de Sant — Hl bisbe dTrgclI, doctor Gnilatt, el
Josep dc la Muataaya, el» solemnes culte» dilluns d'aquesta setmana va sortir per a
tiue amb motiu de la celebració deia set yracticnr la Suuta visita Pastoral al» nodiumenxrs de Sant Josep tenen lloc. Di». bles del Pla d'UrgcU.
üicnxc vinent, dia 25 predicarà cl reverend
— A la Ccmarcgarió Mariana de Vich,
P. Anicvt. de li Sasrada Família, canaebla haa començat una tana de conferències qnadrseala. Ocsprú de la Keserra s'orxatut- rcsiaal-. La primera IT-a donada Es Lluís
/orà la processà de Ic» atxe» qnc recorrerà MUlet, i cl vinent diumenge n'hi donarà
cl rectutr del Santuari. Et pretiu a votí els una En Jaume Raventós.
aocis de la l'ia Vnié 1 Culte perpetu que
— Ha nan a Benicarló, als 1] anys d'eMiateisin a la mateixa amti les insWnie.' dat, la rrHgior* sor Igsàsia Pla.
dc l'Assodariv.
—Ha estat «oiemnement beneïda pel revrTanbe durant la quaresma hi ha aermó rnd don Joan Alaban, una campana destinada
a to nova Capella de la Casa Asil de
cl« «UmwTfs l divendres, predicant-hi «1
Sant Andreu de l'alomor.
P. Valcnll l'ons. O. F. M.
— SI nostre venerable Prelat ha admi— El vinent diumcasr, dia
a la psr- nistrat
el tagraroent de la conCnaoció en
ràguia major de Santa Anna, • Ica on se, el la
de la Pnrissima Concepció a
.senyor T.-.-bc administrarà et Sant Sasra- -,00 parròquia
nois, nimdrinant-lo» don Francesc Pon»
oient dc la Confirmació, easent padrina ela 1 danya
Dolors
Roca
«enyors don Joan Aland6 i donya Josepa
— A Ta parròquia de Sant Vicens, de SarKoca, vídua dc Bmtati.
s'han celebrat sdetnae» funerals en su. A tota el» qnc desitgin íaser confirmats rià,
fragi dd que va tmer II-lustre caiedrètlc
• ce cuidiu dc nen» qnc hagin de rebre d'sqnert
Coodliar, doctor doa Joan
aquest Saxiamcnt, els preguem que se ser- Bapósut .Seminari
Codina i Formo-». Els pietosos
«eixin PG**or pel despatx parroquial de San- ínírscis
s'han vist molt concotreguts,
ta Anna ;m a rebre la pntcicta que ha
— Al monestir de les Perpètues Adorsd'tdmtitkai-U» en cl d!à acte
trias de Vich, ha fet la a^a professió re— Lliga Espiritual de Nortra Dons del ligiosa la novida sor Maria de Sant Icaep
ïtoatserrat. fParrúqaia dc Sant Oenraai.—Per co el món Josepa Boa i Meneso.
• ta aeinasa entrant, aqscsta Associació ha
— L'cndnesot íesalre P. Cirera que havia
orcoaiuat un* Exerckü Espiritual» per a «tat
de l'Observatori de l'Ebre, d»
ico<-orrs I jer a bomev, lej tSàtiqne* del» aant dirortor
aviat una confertoaa al Centre dfAoqaak= 1«* d reverecd p AaUSi M. dc aíi Xvn·ter
Catifa, dc T^rageBa.
Ba asta* refigloac» icr a le» «Toees us
Otaa rloc • Ws deo
ÉUtT i » l a «natre
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ENTERRAMINTI
.Va F r a n à i c a Canet f Farré, cldua
(fSn Jotep Cofois 1 Alba. Avui. a les
deu. Liúrta, 77. Parràquia de la Concepció. Cementiri Nou.
Na Sara Unnot i Arroyo de Gaiofre.
Avai. a leé o n » . AJauder, 5. Parròquia de Serrta Maria del Mar, Cementiri Nou.
£n Jaume Riera i AnduseU. Ha mori
3 l'edal de 113 anya- Avui. « doa quart« '
d'onzo. Corú]«u, 7J. Parrúquia i Gementlrl de Sa tu AUdreu.
FUNERALS
Na Siluia Samvere i Tort Ae Ribot. Mori a SaibdldU el dia 18 dels
comate. Avui. a dos quarM de deu,
a la parròquia de Soirt Feliu, d'a»
queUa dntat.
.Va tosepa Asols i Rovets, rídua d'En
Francesc Claret Regyant. Mori el 16
dols corrente. Axai, a dos quarts
d'onze, a BeUecn.
Sn Miquel Comas i Poch, vidu en
primer*» «ocr.t 4e -VQ Isabel Trxülàt.
Mori el S dçl corrent. .Anul. a les
deu. a l'esglísla de la Gasa de Caritat.
.Va Teresa LUuas i Riera, vutxut de
Olapv*. Mori el dia 11 deia corrents.
Aval. a les deu. arts PccxiDscs.
Au Assvtnpdó Domènech 1 Solà de
ROísHl. M*ui, a la» deu, (funerals a la
parròquia de la Tr.niTut. d* \'thifraiica del PraediV,
ANIVERSARIS
En Pere Bosch i Oariam. Mori -l
dia 53 de febrer de ISS. Avui. a lee
deu, als Josepels.
S'Ayaili Anglosa ( AguUera. McjI
el dia 23 de íabrer de 1SS8. Seran en
son sufragi totes les iniseea que se
celebrajaa avui, divendres, 23 del
coirent, de deu a dotoe. a l'església
parroquial de la Purlssima Concepció (Capella del Santíssim Segratueuti. a la Catedral BasHiica ,)•• Nostru Senyora de la Meroè (cuneOla del
'^antí^iim .^Uírrasnca*). faffibhg de
SoMa. Senyora de Pdapda altar del
Sa^rut Cor.1, capella de Maria Reparador* carrer de Girona}, l capeOla
de les Mr>aionei«s del Santlaatm fPa.satge dels Camps Eli$is).

E D I T O R I A L

C A T A L A N A

BIBLIOTECA LITERÀRIA f-es millors obres dels autors catalans
I les obres més famoses de les I teratnres estrangeres traluldes pela nostres més il lustres contemporanis.
O b r e s a p u b l i c a r d u r a n t l'any
PRUDENCI

E L

M E U

1923

BERTRANA

A M I C

P E L L I N I

Recull de novel·les inèdites del fort prosista que l any passat obtenia el pren
Concepció Rabell» als Joca Florals de Barceli • a, per la seva obra ELS Hh
KOIS. publicada també per l'EDITORlAL CATALANA.
S H A K E S P E A R E

R O i V I E U

I

J U L I E T A

Tradnccló en vers per Magi Morera I Oallcla.
L'obra de la passió amorosa, de l'immortal dramaturg, incorporada deíialo»
va ment al català.
Mtne. de

a

LAFAYETTE

p r i nn cc ee ss aa

a de e

G l e v e s

Traducció de Bafel Marquina.
La famosa novel la femenina del «gran se^le' francès exigia l'estil claf
i elegant amb què l'ha nostrada 1 excel·lent cronista traductor.
L O U Í S

L A

B E R T R A N D

I N F A N T E S S A

(Segon volum)
Traducció de Joaquim PeUloena
El gran interès amb què rebé el públic aquesta apassionant novel la de la
Catalunya francesa, ens obliga a no ajornar més la publicació de la segona part
J O N A T H A N

V i a t g e s

S W 1F T

de

Q u l l í v e r

Traducció directa de l'anglès per J . Forraa Mayoral
Els meravellosos viatgem que eòdsaren a lante» generacions Infamívola
i foren sempre ensenyament per a les persones grans, han estat traduïts "afa»!
català sense mutilacions ni redaccions que els enuquíen.
J O S E P

P

O

E

C A R N E R

S

I

E

S

1901 - 1910
Els versos del príncep dels nostres poetes, els que li donaren fama i rea>
varen amb un lluminós impuls la nostra lírica, són avui íntrobable*- Llur edicli,
curosament revisada per l'autor, era una necessitat imperiosa per als gustadon
de la poesia catalana.

A L E X A N D R E
P L A N A
PANTMIPAOiONS OE DEFUNCIÓ
Va Dolors Camitleri i Oaríd. Enter- A l o m b r a d e
S a n t a M a r i a d e l Mar
rada atoir iorda.
Quatre novel·les d'un barcelonisme essencial, realiliadea amb scecrenerl
N'AtUom Nuet i Afmeneot. vidu de penetració psicològica, que col·locaran al poeta crític Aiesandre Plana esUe (•
Na Carolina Oramient i .tfirtj». Entar- nostres primers prosistes.
rat iiJiJr taida al Cementiri Mou.
N\Anioni Caldefan i Hoyon. Enterrat ahir tarda a OraadlletB.
R U D Y A R D K1PLLNG
Na Jovita Vermell i Serra. Enterrada ahir mati ai CecueaUri Vell,
E L
L L I B R E
D E L A
J U N G L A
No Maria tereta Pumeyroi i Mi(li volum)
quel. iHdua d'En Manuel Uompan.
Traducció directa de l'anglès per Marian Manant
Enterrada ahir tarda, ai Camenflri
Pocs
llibres
han tingut tant èxit en català com ei primer volum daquesll
«ou.
obra. coronada ab el premi Nobel. en la qual es conten les punyents aventures
N'Anlúnia Pérez Mttíi de Cov-.à de Mowgli. El finíssim poeta que en traduí la primera part. completa ara la sev»
lez. Enterratia ahir tanla.
obra amb la meravellosa continuació.
.Va Blend de CiyoUi i de Casanova,
vídua dc SenMosa. Enterrada dtür
matt oi Cementin Vell
JASCINT
VERDAGUER
£n Magi Llobera i Roca. Enterrat
ahir tanda, al Cementiri de Lee
L e s
m i l l o r s
p o e s i e s
Corts.
Selecció de Carles B l b a
JVa Dolor.e Morell i Gibert, vídua
Sovint la crítica es queixa que les noves generacions no llegeixen els poeles
d'En Josep Calós. Enterrada lèltór que donaren el maior impuls a la nostra renaixença. Es que estan en pari extarda.
haurides les edicions completes de Ucrs obres i manqi en, per altra banda, ven"
El nen Josep Àngel Ferrer i Rin. En- tablea amples antologies. Per la tria que ha fet amb tot amor l'erudit selecció»
terrat alür maíí IÚ Cementiri Kou.
nador podrà el lector d'avui penetrar en l'esperit del diví Verdaguer.
i n loaqvim Forcada i Garcia. Ha
mart als 17 anys d'edat.
ALFONS
DAUDET

L l e t r e s

N e c r o l ò g i c a

del

meu

m o l í

Traducció de Carles Soldevila 1 U n i a Bertran
Per o portar al català aquesta pura producció de la dolcesa irònica provençal s'han aplegat doa forts autor1* nostrei; l'un, mestre de la prosa insinuar.c
l'altre, fort en l'expressió poètica. N'ha sortií, naturalment, una versió çxeropí"
que l'EDITORlAL CATALANA premià en el seu concurs de traduccions

Ahir. en diferent* esglésies van celebrnrse misses per al hc de l'ànima
ALEXANDRE
MANZQNI
del que en vida fou don Ròmul Bosch
1 Alsina, ex-alcal·i d'aquesta claE L S
P R O M E S O S
tat
(Dos volums)
En les resades e l'església parroTraducció de Moria Antònia S a l v à
•
quial de Betlem, de deu a dotze, hi
L'espiritual poetessa mallorquina ens ha donat una traducció de Manxen •
va assistir una nombrosa coacarrèn- digna de la que feu de .Mistrol, que era valorada com una obra ori8,nal.fl}!;na'
eia, competia de totes les cíaísae sc- Així s'enriquirà la nostra llengua amb l'obra cabdal de la moderna prosa "a'l'"£j
Hi ha en preparació traduccions de Dondet, Gvtift, Walter Scott,
ciala de Barcelona, ais! com també
HaRgard. Keller. Schiller, etc. reedicions modernltrades de Ramon >w1.nI?"S
ua nombre crsscudlasim de distingi- iCrònica), Joanot iMarlorell ( .Tirant lo Blanch ), Emili Vilanova, ett, i^1
des damea.
originals inèdites de Llorenç Riber, Víctor Català, Prudenci Bertrana, w
Una nodrida orquestra, dirigida pel Soldevila, E . Martínez Ferrando, Roig Raventós, Josep Pla, etc.
mestre Lombert, va executar trisdea
Subscripció a aqueM, 18 volnma I Í"",onfl- 22
9T
• publicar durant i'ony 19/3: \ ^ t n ^ T \ M
,
composicions sacres» durant les mi sMa.
Ompliu i retalleu aqnest bullleti i envieu-io a [ EDITORIAL CATALÀ^
Renovem a la dlsUngida tamíüa S. A., carrer d'Escudellers, 10 bis, entresol.
dol flnat el coatra més sentit condol.
reEl Sr.
A. C &
.carrer
s*subscriapertany 1923als dotie voUuaa de la B m o U c a U t t r à r i a ^ ^
AUTORITZEU LES NOTES DE LES a tat efecte ílmport de la subscripció o compromeient-se e satisjsi t m *
VLAXS ENS PREGUEN LA PUBUOV port a la presentació del rebat corresponent.
a C . AMB CN SEGELL O OIU P »
de
1
de 1966.
MA QUE ENS SIGUI CONEGUDA.
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D l PORTUQAL
ba tingut ocasió d'ajeeciar i>a3paLl*· A LA OOMIStIO DC OODIPICA^IO
INSPECTOR HONORARI
Lisboa. 22. — S ba celebrat ona soMadrid. 22. 6'1S tarda.
E l president del Cossall ha sotmès ment els beneficia.
lemne reunió organitzada per a raa- a la signatura del Rei on Decret de
Pel ministeri de Gràcia l Justida
NOTES DEL PALAÜ
uuar Ueooju&ctOd·dlv·rsos partits Guerra nomenant el rector de la Unia'ba dictat una reial ordre nomenant
Amb >-\ Rai ha deopauat aquest president d ^ la Coml-iió Permanent
es un anomenat republicà naciooa- versitat de Madrid, doctor Carraclma.il
scAameot
el
president
del
Con. na. Iiavtnt «Mtetlt a l'acta nom- do. Inspector geoenl honorari dal
dt Codiflcaaió a l'sx-aninlstrç don
sell.
orosa concurrència, l fent Oa de la cos de Sanitat
Joan de la derva 1 vocal de la ma—£n
audiència
han
asut
rabula
pel
paraula Ma principals personatges de
teixa a l'ex-diputat don Josep Morote.
monaroa
fal
senyor
Sànchet
Dalp.
LA cOACETAa
iet diverses agrupacions que formen
l'escriptora
donya
9ofla
Casanova*
I
ELS OBRERS D'ALAOANT. — UN
t l aou partit.
La «Gacetaj publica:
FERIT
Reial ordre del ministeri de Finan- l'escriptora donj-u Blonoe de lot Ríos.
£1 aenyor Clneata» Macbado tndiciX
Aquesta
ha
donat
les
gràcies
al
aoAlacant. — Fa alguns dies que
a l'auditori el slgnincat de la deno- ces concedint, mi'.jançant las garan- birà pel condol que 11 trametí amb
minació del partit nacionalista, dient ties que sindiquen, radmissió tem* motiu de la mort del sen e?pós. don regna efervescència entre els obrera
do la Casa del Poble, per estar ecuen substància que el peodre aquest poral a les mercaderies que destina- Vicens Larnperer.
fat un grup dl·liaver fet en ladmlnli»nom és penju» vol integrar el pals des als certàmens que «s mencionen
—El ministre de la Guerra, acom- tració on desfan corresponent a les
es presentin al despatx a les duanes
0 la República.
panyat de la sota eapoea. ha coxnpli- quotes de cotització.
L'èx-qiinistre d'Estat l actual pre- de la ptnlnsulo.
D'Instrucció pública. — Reial Or- roentel la Roïna donyn Maria CrisFa dics els sindicalistes gensaren
eldent de 1 Acad«mia portuguesa, sed'hivçr pre» part en aquest fet a Ernyor Juli Doaia», pronuncià un bri- dre disposant sigui com fins aquí inuosi Garcia Bcrnalbeu. anomenat E !
llant Jl^curs. el qual versà sobre el dispensable per a fadqulslcló de maRUMOR DESMENTIT
Moreno, e&rer pertanyem a la socielama «La democràcia és sl.nCjilma de nuscrits històrics i diplomàtics I obEn
el
mlaUceri
de
1»
Guerra
han
jectes arqueologies, i informe favorà- desmentit el rumor, circulat aquest tat La Pau, ofcólnt que aquest havia
l'ordra».
Per dltím, el senyor Cunha Leal bia de la Reial Acadèmia de la His- maU. que hagi In gresset % pre- repartit amb altres el producte del
parefrasoíà d tama «L'tsser conser- tòria 1 d» la Junta Facultativa d"Ar- sons miutaia aa deia anUlera ür- desfalc.
Aquestò mateixos alemonts amenavador gignUlce wlimts! úv conciliar xius. Bibllotequee i Museus.
manu del document tat p^jUc reDe Gràcia i Justícia. — Anunciant centment.
çaren de mort un cosí del Moreno
el passat amb l'esdevenidor».
per conslderar-lo complicat en l'asA la tanta es va presentar el nou concurs per a proveir la plaça de
suojipte.
partit q la Cambra de dipotaia. pro- metge forenae l de la presd prevén- CONSELL SUPERIOR
PENITENCIARI
Aquesta nit, «Is envírons de l a
nunciant, al leader principal senyor Uva dels Jutjats de primera instànAlvaro de Costa un discurs, saiuilant. cia de Mondohedo. Loja. Baerc. SePer rtrtut del deerr. creant el Con- Casa dol Poble, diversos grups d'oen nom dels seus adeptes, el presi- queres i Vilanova l Geltrtt
soli Si^wrior PealtenclaiJ queden re- brer? marxaven per la pcrllongacló
D'Instrucció pública. — Anunciant fosea^eo aquest organisme les diver- del carrer de Bczàn. comentant el
dent de la Cambra 1 els altres para concurs 1 aprovisiú de les places ses junt*s que actuaren a Madrid, en- succés.
tits allí representats.
Afirmà que el nou partft es propo- d'ajudants repetidors de la secció carregadee de la missió de millorar
Emea García interpel·là a altre
sa realitzar una política de toleràn- d'idiomes dels Instituts do Múrcia, el nàglm de les presons, peró que no obrer, conegut per «El Rel del ContraTarragona, Logroflo I CIJon.
scíuaven ami» l'orioàcia necessària, i moll», reprenent-lo per haver amecia, moralitat i llibertat.
De Foment.—Anunciant haver esta* que foren creades quan el contingeut naçat el seu 6ott.
Acabà el seu discurs efttre grans
aplaudiments, declarant que els repu- soUicItada per dem Àngel Vila Peri- carcelarl era pagar, per les DiputaQuan estaven cn la discussió sobl'.cans-nacionallstes pensen d^flnir quet la concessió d'un tramvia elèc- cions pruvtacials.
naren quatre trets, calent ferit l'Ertric
que.
fent
el
servei
de
ctrcuinva11 ur posició a la Cambra, posició —
fin i última Uei de pressupost les nest, el qual fou conduït a la casa
| diu — que ba d'ésser sempre serena lacló de Ueyda 1 sortint d'aquesta Diputacions provlnclaU quedaren lliu- de socors, on 11 apreciaren ona feciutat
per
ia
carretera
de
Ueyda
a
rida en un tub. amb orifici d'entra1 sempre destinada a actuar en for| Pont de Suert serveixi els temes res d'aquesta càrrega.
da i sortida, l un altra de gravíssima governamental —Havas.
1 municipals de Torres SamT, Roselló, Per aquewa raó. el ministre de Grà- ma a l'espatlla, eeuse orifici de sorcia i Justícia ha orogut que sibavia
| MANIFESTACIONS DEL PRESIDENT Aigaida, Almenar l Alfarràs.
do orear el Consall Superior Peniten- tida.
Madrid, S8. e tarda.
De Guerra.—Reial decret determi- ciari i dotar-lo d'autoritat i garanEn la seva declaració referí el fat
El cap del Govern, en rebre avui nant el comès i atribucions de l'Es- ties perquè exerceixi usa funció auuen la forma esmentada.
| als-periodistes, ba manifestat::
| tat Major' CentraL
nenamem social.
—No hl ba res. El dia és bo per al SIGNATURA DE GRACIA I JUSTÍCIA HI hauré vocals nats t afecttns.
EL TEMPORAL AL FERROL
svern i per a i Agricultura, puix
FerroL
— Se sap que un vaixell,
essem
presUUda
la
Junta
pei
mlnteu*
Madrid, 28, V15 tarda.
hi ba noticies polítiques 1 en cansorprès pel temporal, es troba en siHan estat signats pel Rel els se- de Gràcl« Justícia "
|vl plou. la qual cosa agrairan als
Seran vocals nats el sotseecretarí tuació compromesa. Demanà auxili, 1
gfienrts Decrets de Gràcia 1 Justícia:
camp^ i la salut pAbllea.
Dictant regles sobre la inscripció de! mlnlMeri. el director general de a causa de l'esiat de la mar, no ba
Són Inexactes dues notícies que he
pojfut sortir cap remolcador de la
| llegit en un periòdic 1 que es referei- aj registre civil dels desapareguts en Pre-Mns. nl bl^e dc Madrid l e! pre- badia.
sldnt de inrflèncfa EUs electius seran
xen a te concessió de la gran eren «d de«asu« d" Àfrica
Encara que no es pot apreciar la
tots aquells als
Coooaduu llibertal condicional a 330 metges htglenlstcs
| d'Isabel la Catòlica al senyor López
quals es consideri en aquesta matè- nooionailitat del vaixell, ej ereu «ue
Ferrer, i a la suposada dificultat per penals d'ambdues Jurisdiccions.
is anglès, ignorant-s^ fa sort que
Jubilant a don Felip Farnando Al- ria com a bècnlcs.
I al nomenament de nou ambaixador
hagi •tingut.
net, oficial major de ta sots-seoreta| a'Espanya al Vaticà.
EL
CARRIL
MADRID-VALENCIÀ
El remolcador «Ferroleno· sortí en
Respecte el primer assumpte el De- ria i concedlnt-ll honors de cap suEn lo s««ió ceWbrada avui per la auxili .d'un altre vaixell que estàbaí
Icret serà signat la se raana entrant, perior d'administració.
Nomenant presidam de l'Associa- del ferocarril directe Madrd-VaOèoca. cn perill, però en arribar al lloc que
el dilluns, que és quau despatxa el
s\ha discutit la construoeló Indicava la radlotelegrafla no trobà
ministre d'Estat amb et Rel; I sobre ció Mutuo-bsnàfica de funcionaris de Diputació
«cordat celebrar diumenge cap vaixell, tornant a aquest port
el segon, mal pot havér-hi negativa las carreres Judictal i fiscal n doa ui-S'ha
míting en al teatre Espanyol en sense tenir noves noticies. '
per a la conceesló de) plaoet, quan Andreu Tonao, magistrat dei Tribu- el qual
es demanarà la prompta consEl torpedlner número 18 que «tava
el Covem no ha tractat Tassumpt^, nal Suprem.
a la badia fent prà«tlques dels apreI nl indicat, por consegüçnt. la persona Nomenant degà de la CatMral de. trucció de l'esmentat ferrocerrtl.
Assistiran a l'ecte el bisbe de Cuen- nents maquinistes, embarranca a la
qui hagi de succeir en son cas el Granada a don Lluís López Dórlga.
| raarq'iès de Villaslnda.
Nomenant capellà major de la ca- ca, el de MadridiVloolà, el (president platja de Bugardos. Impulsat per les,
dn la Diputació, l'akalde 1 «1 gover- ones. Seguidament ajudi en son auxiEl president ba apunciat que com pella muzArabe de Taledo a don Ti- naidar.
li un remolcador que aconseguí poI van quedar dtvarsos assumptes pen- moreu de Lama.
sar-li a flor d'aigua.
Nomenant canonge de Jaca a don
dents el Consell d ahir. els ministres
EL GENERAL MARTÍNEZ ANIOO
El creuer «Carios V» he sofert grans
'•n celebraran, un altre dissabte, a dos Josep Orüx.
Ceuta, — Ha arribat el «eneral Mar- deatroces en la radlotelegrafla a conNomenant cenonge de Sòria a don ünez
quarts de sis de la tardaAnldo.
ex-goverrador
de
Barceseqüència del fort temporal.
El marquès d'Alhucemas ha rebut Manuel Bantallastra.
el qual ha vingut, segons ba
Nomenant canonge par oposició de lona,
I entre altres vistes, la d'una comisMORT PELS LLOPS
dit.
a
visitar
al
general
Vall
Jo.
sió del Centre ImUistrial de Biscaia. la Catedral de Tarragona a don Jo- Després aninLa Tànger. on resideix sa
Santander.
— Dlumerfge arribà o
sep
Ballés
I
Barceló.
1 la de ra bassal res de Catalunya, 1
ÍUIa. casadfr* S'estatja al palau d* Ojedo. procedent de MelMIa, el soldat
que ahir va wiure al ministre del
Rehabilitant el títol de baró de las 1 Comandància general.
anomenat Puente, el qual. com que
TrebelL
Pardlftas de Monterlflo a favor de
Ha dit als periodistes que agrairia sabia que la seva mare estava madon
auroe
d'Orve.
IL JOO
Rahaibílttact el títol de marquès de que es pUbdtqués la noticia del seu lalta, segui eà «eu viatge a peu vers
EI ministre de la Governació, en Riaip a favor de don Manuel de Fi- viatge, per a desmentir les Inexoctl- el poble de la Cueva, d'on és natututs de la premsa, quan diu que viat- ral.
veure's avui amb els periodistes, els guerola.
ja d'Incògnit.
ba llegit un telegrama de València,
Algunes persones aconsellaren al
Diviklint
en
dos
l'actual
registre
de
en el qual hi ha amenaces de diver- ta pTopletat de València
A Vigo. a Lisboa, a Sevmio, a AJ- Puente que no fes el viatge de nll
sa Índole contra ell, per no consengeciras ( a totarren. — he dit — sem- perquè havia de travessar els Pics
Tres indults de penee Heus.
tir-se el joc en aquella «província».
—El sots-secreten de Gtàcla 1 Jus- pre vaig anar sol. sense temença d'Europa i corria cl perill de lluitar
El ministre, com a contestació a tícia, parlant amb fils periodistes, de res, penjue em sento satisfet d'ha- amb els llops, puix Jes fortes nevaaquesta actitud, ha reiterat afl gover- s'ha referit a In signatura d'aquest ver ccenplert amb el meu deure com des d'aquesis dies els tenien furionador de València les ordres perquè departament que acabava de fucül- a governant 1 ciutadà eepanyol.
sos, perquè gairebé no podien tnencompleixi les prohibitives que se 11 tar.
Tembè ha dit que aviat' riaitarà Jar.
*»n donar anteriorment. 1 arribi, sl
El Puente, amb l'afany de veure la
Respecte al Reia] decret dictant nor- Barcelona, on ha creat molts aíectes
fos prada. • la clausura dels círcols mes
sevn mere. no va atendre ningú 1 ema la Inserlpctó al Registre i té molts amics.
1 a l'empresonament de tots els que civil per
dels desapareguts 9 l'Afrloa, ha UN DETINGUT ES DECLARA AUTOR prengué la marxa a la poca estona
«• raaistflxln.
dü que' tenia molta Unponància.
DE L'ATEMPTAT CONTRA EN d'arribar a Ojedo.
Com algun periodista afirmés que
Ahir. un pastor trobà el cadàver del
En aquest cas «s plantejava el cpnOAMBO.
On dels círcols que protesten esta flicte d'haver, de reguterltzar la conPucute trossejat pels llops. El succés
lancat. el ministre ha contestat:
Sanlúcar.
—
A
disposició
del
jutjat
dició Jurídica de tots «3s desapareba causat profunda Impressió.
ha estat posat el lladre professional
—Es que al Joc està termlnantment guts.
L'ESTAT MAJOR CENTRAL
Antoni
Rodríguez
Sànchez
(tEl
Chiprohibit a tot Espanya, excepte Sant
Conforme al règim vigent, te desSebastià, Barcelona i Madrid: el pri- aparició no dóna lloc sinó a l'es- qultin), autor de ratracamént. amb
iMàdrid, 22, VI 5 nit
jner lloc per ésser una estació d es- tat jurídic d'absència, però això no propòsits de robarJo, el ric propietaAvui putklica el «Dlario- Oficial dol
tiueig i Barcelona 1 Madrid per des- podia ésser solució tractant-se d'un ri de Sanlúcar Benet Rodríguez.
Minlsterlo de la Guerra* un imeresUnar-sa «Is Ingressos a la mendici- problema coUecüu tan excepcionaj i
El detingut inspirava so^ites d'ha- sani Reiaj decret reorganitzant l'Estat
[ que alcança al nostre exèrcit d'A- ver realitzat altres fets delictius 1. en tat Major Central.
efecte, durant l'interrogatori a què
Com que l'esmontada disposició
LA PESOA
| íríoa.
Per això s'ha fet el mateix que se'l sotmeté s'ha confessat autor d'al- consta d'un extens preàmbul.i de 26
Ona comissió de la Federació de
guns,
tndús
de
l'esmentat.
oimplis articles, «ns liimUarem a maWscadors, en la qual figuraven molts quan la desaparició de4 creuer «ReiEl més interessant és que el «Chl- nifestar que, com es consigna en l'oxde Bilbao l Huelva, han vlsilai aques- na Regenta», o sia dictar mesures
exoc^tcionals dintre dels tènues que qultin» s'ha declerat també autor dels poelció de] dit Reisj decr-t, amiest
| Í4 tarda el ministre d'Estat
trets fels a l'automóbll que ocupava es prorosa que l'esmentat organisme
Han spBIcltat el seu concurs a fa- la 'prudència permet.
També ha dit que un altre Decret l'exmlnlstré senyor Cambó, a la car- I preparí én la pau l'exèrcit per a la
-f>T de la Indústria, i li parlaren dels
'enllictes de paaca que es succeeixen molt Important és el de la llibertat reters dd Puerto dè Santa Maria «1 guerra i no sigui com ara oas»a un
1 aaoxUl centre consulti']
1 «oodldooaL perquè la Junta Aasesom , darrer setaoihra
* las algtXss inieraaclotials.

La majoria de tea modifleacioos proposades són de caràcter adjectiu i
secundari, par suposar el faglslador
que «l problema ho é s més de rea»
tat viva que de textos escrits.
El més aniportent de la part dlspoa!- •
üva «d traslladem a conünuaeió:
L'EetoX Major Centréa de l'Ex^tít
entendrà en: assenyalar tea normes
de l'organització de la guerra 1 de la
tastruccló de j'exèncW; utilitzar Banb
fins militars els recursos del pals en
homes, befttlar, material l queviures;
formar els exèrcits d'operacions 1 preparar el pas de i'orgenitracló de pau
a te de guerra; eetudlar els textos i
plans da les operacions; «te exèrcit»
estrangers, el territori en «1 aeu aspecte militar, i e les ordres del general en cap. donar llnstmment director de la guerra
•El mintetert de la Goerra seguir* entenen-, eo le Instrucció normal dels
cossos armats, provéímeru da l'exèrcM cn te pau, edificis militars, fortifloaclcma. transportis, reclutament
anual 1 llicenciament
LTEstst Major Cantrad i «1 Mtoistart
de te Guerra funcionaran amib absoluta independència, resolent el general sons-secretari i el segon cap de
IVEsSai Major Central da oomú acord,
salgs de mobilització, expedirà ea mhnlssre sl hl hagués dteaepèoeia.
L'Estat Major Gentral de d'Exèrcit
estarà en constant camanïoacló amb
el de l'Armada i amb ele diferent* departament mlmteterlate.
En cas de guerra, des de que es decreti la mobilització, tindrà aquest
organisme atribucions executives per
a la direcció de les operacions.
Per a operacions, maniobrea o assaigs de mobilització, expedirà el ministre les ordres necessàries per a
coüooar a les forces sota el comandametrt del cap de ITEatat Major Cas*
treL
tea anodífteadons que el Govern resolgui introduir so les propostes de
l'Estat Major Central, seran acorda1 des en Consell de ministres, escol| tant. quan ho cregui necessari, la
Junta de Defensa JCaclooal del
I Reiaimo.
i E l camandament l dlreocló de ttEstat Major Central, l'exercirà un capità o Mnent general, (nomenat a
proposta del ministeri de la Guerra,
previ acord del Consedl de ministres,
essent aquell el designat per al comandasnenti de l'exèrcit en qualsevol
guerra regular, o per a cap do llEstat Major si el Rei prengués el comandament de les forces.
En temps de pau, ej cep de l'Estat
Major Central serà l1nsg>eotor nat de
la instrucció 1 de la defensa nacional
encomanada a l'exèrcit; comunicant,
ai ministre, amb la deguda reserva. •
les qualificacions generals dkaptltud
del personal de generals i caps i del
pertanyent al cos d'Estat Major en
totes las seves caft-egorles.
L'Estat Major Central es distribuirà en una Secretaria l dos grups de
Seccions: l'un mòbil tTeltre flx, actuant de segon cap d'aquell Centre
un general de divisió.
<E!s assumptes encomanats a l'Estar
Major central as distribuiran entre l a
Secretaria 1 sis Seocloos. de conformitat al quadro que s'acompanya.
Queda dissolt» la Inspecció de Ferrocarrils 1 (Etapes, passant els seus
asmimptea a OEstat Major Centrall.
stlbslsllm, no obstant, la «Jefatura»
dels serveis mil Mars de ferpocarrils.
Subsistirà també, provlslonaliment,
la Secció d'Aeronàutica dai ministeri
de la Guerra. 1 l'Escola Superior, U*s
Acadèmies MiWare, ies EscoOes Central de Tir, d'Equitació, de Gimnàstica 1 Comissió de Tàctica dependran
en llur part tècnica, de l'Estat Major
Central.
l/Estet Mojot- rwitra! no tlndtà intervencló en facció polítloo-miUtar
del protectorat al Marroc, pefó se íl
comunicaren totee les dades que posseeixi el ministeri i les que soHIclri
per a seguir amb ateticló la situació
de les nostres forces l Bns on fos
possible Jes dels rebels.
•El Gcvern consultarà a l'Estat Major Central sobro tot pla d'operaciot-s
en conjunt I quan ho posi al seu
Informe l'Att Comissari.
L'Estat Major Central, prèvia aprovació, en tot cat, podrà enviar comissions del seu sl 3 efectuar estudis
n la zona del protectorat, sense intarvenlr on l'esfera de l'accif civil.
.TEATRAL
L a premés, en goOE-ïai, Gadia* grara

Pi^.

. — DivenAc^, 23 de febrer de 1923

elogis aí saknet <k-l iredactor Judicial
de «Los Noticiai»*. «1« Biti»ei0na. N Al
fred Pal!ard6. one mtíh to dtsslflnl·
cI6 «le Joguina ftànico-Judiclal i el
Ütol de >É1 Icntplo' <la TbemU», í íjs
esiremat aj Clrco de Prlc? per la companyia de Loreío Prado 1 (2ücote.

EL GENERAL NAVARRO

Madrid, 22. 10-30 nit
iDki un diari qae en ésser oridat
pel Consell Suprem de Guerra i Marina el general Navarro, fou rebut
imü) cei&a írsdor. qtte el uiole^ti. íïoa
tx\ pum ^'exlerioTitzar la seva prolesía.

ELS SERVEIS O AVIACIÓ AL MARROC
l i disposa que efl tinent Toronel
d'onginyers. don Allted Klnd'·làn, tnecentmenx ioscendi», causi alia al servei d'Aviadó 1 «onUnui en e! comanifjinent de les torces aèries del Marroc.

ALTS CÀRRECS MILITARS

LA

VEU DE

CATALUNYA

b'ic tots els dies feiners, e als a nou
de la nit, t ela festius, no diumenges,
de deu a dotze del mati.
Del Reial Patrimoni: Palau da la
DlPMtaeM
Biblioteca pública de Sant Andreu
de Palomar (Santa Marta. 18 l 20).—
Oberta de les vuit a les oeu del vespre.
Biblioteca de l'Escola Elemental (M
Treball (Urgell, U7, Casa BatQó). Especialitat en obres d'ensenyament
tècnic per a obren. Oberta tots els
dies femers, de sis a vuit des vespre
Biblioteca de la Cambra de Comerç
1 Navegació. — Oberta els dies feiners,
de dos quarts de deu a una. I da
doe quarts de quatre a vuit; els diuL L I B R E S N O U S menges, de deu a una.
De Protocols: Notariat 4.
ArlUtic 1 Arqueològls de BarceloL'ALCALDIA OC VITÒRIA
•Hi Rey de los Andes», oovelU pnbtlnda na — Obert de les nou del mati a la
Vitòria. — Hl ha gran marejada per la cosa Subtrafi».
una de la tarda, i de ies tres fln» a
política per haver estat .nomenat alCon> wsud volum de U col lectló «Prin—Espeelal de Patologia Vegetal dM
...dd- de fel al ordre el candidat bis- >.. • 1. la cata Subirana acaba de donur la Consell de Foment. (Aragó, número
bcUltima novel·la de M. Di-Uy que parta
tailarra proposat pel marquès d'A- ver
títol «El Rer «le lo-, And«i>.
887, principal). PúbUc. Tota els dlee
murrio.
H* una Obra iatemsaall&^uaa prl seu feiners, de deu a una i de quatre a
Reunida la majoria absoluta de re- argument I pel seu fi moral, t es IlezeU ment també es pol visitar ala d'ae
com-cuiía amb veritable daler. La «era
gidors espanyolistes d'aquest Ajun- oa·.-ciA
és rica co episodis (ogccstiaí i no fesUus.
tament, ha acordat telegraliar al perd ni un sot indret l'interès, el qual va
creixent
8 mida que els dos orfes, que són
marquès d'Albucemas 1 al duc d'AlprotaKonistcs i e n vencent el» ob«iaclcs
modóvar, protestant enèrgicament | els
que els ofereix la vida.
contra el dit nomenament, amb e l .
Es diEnè d'elogi la tasca que fa la casa
gual s'han desalrat les ospiracionà Subirana
de donar a conèixer novcl-les d'a*
d'aquest Consell que relieradament qnesta mena tota vegada que «atisfent els
.'i.iv.a demanat al Govern que se'l Bustos més exigents cn aque-t ram literari,
porta a les nostres biblioteques obre* que
deixús en llibertat per a elegir el iiodcn
llegir amb plena conüanca l£s pereuu alcalde.
sones més escrupoloses en matèries de moralitat.
aixft bo fs pas poc en un temps
Tnrab» s'ba telegrafiat al marquès que la Inovcl-la
D
I
E
ofereix tants exemplars re.1 .'.inurrio ptiífis'. i;it !. la seva
s provable*.
::Urc\r> i por havtr cbhgat al Go | La presntaciú del llibre acaradissima 1
vern a signar ol ivivmenament esmeu- luxosa
sergent Vasallu que diu: «El teu amable poble pensa rebre't com mereixes. Vbll que a la teva arribada no
et falti el testimoni d'admiració d'un
amic que et rendeix homenatge pel
teu valor, els teus sofriments 1 la
teva exactitud en el compliment del
teu deure. Permet que t'abraci 1 et
digui germà. — Vasallo».
Vela referf com fon fet presoner
a Dar-Abdani quan lluitava cos a
cos amb un moro. el qual li va disparar el fusell i en veure 4ue falli
el tret, li dlgue; —Ja que D i a no vol
que moris el portaré presonefl 1 ai*1
fio féu. portant-lo amb el coronel
Araujo i altres militars a Annual, on
passà moltes penalitats i sofriments.
La població ba obert una subscripció en favor del sergent.

•En el Itetal decret de reorganització <le J·Eslal Major Central, apareix
que es dissequi la Inspecció de íerrocarrlte 1 etapes, creada «1 5 de Juliol de 1920.
Com que al davant da Sa dita inspecció hi h'i via ei tinent general don
Ferran CartxJ. l «om que tanitié «stü
ikcordat en principi acceptar la dlnussiú imalr. Justajnem presentada pur cert
'Milità general que ha soíert de ple
les anungors de la mqulrtud inilíiar
refent, s'anoncia per 'a molt :ivlat
una combi::-. ... d'alts cutnaitdumente
rail llars, en Ja qual
creu que hl
Ilguren els generals Ai^puru, López
Hcrreros. Carbó. Prtmo de Riveíra.
Ari-niz de la Condetena, Orozco 1
iWmés els regidors lUl.trals han esWeylar. Aquesu atansnys eren els ru- crit cl? seus ríípeciiuí» ops sepann.imors que avui circulaven als clrcote 1 w del seu pa-1* i s Man preseniat al
reunions núütars.
cap bcal coo-^ervadar ar>unclant-'l ia
doclàló d'adhertr-se a la seva políSINDICALISTES DETINGUTS tica.
En «i ribar a 'Madrid, procedents de
iPot dir-se que nmb aquest ruotiu
Bar-'elona. foren detinguis, i anés tard han quedat exiinRidss •. tes les o.-nuposats en QHmHit, els sindicalistes gues del lliberalisme a Vitòria
Grau d Pifielro. interessantse el diL assumpte pronie; uoi-ar joc.
putai senyor Cumpanys perquè fossin
CL TCMPORAL
aúlKbeirofs.
Sanlúcar de fwrramedn. — Aq i?3t
LES CAMBRES DE COMERÇ mati han augmentat les. ventades,
S'esiun (elebrahi aiquesls dies a Mal'n vapor estranger s-'ia vlst oblidrid. sessioiïs del Consell Superior de gat a guanyar el p'jrt 1 bo aconseCíu.-iibivs de Comerç, en les quals es gtíi després d'algunes hores de ilai ;
tracta d'Bssuimptes que afecten a les tar ami- el mar.
•.l.:.';. Cambres, 1 eiitne aquests soibreI^es onades fón impt-nc-uts i anie.sunvu Jes prolesles oontra l'actuació nacifn envair d hairíi le pescad-.cs
dels inü.rectoiei de l'ianposl d'UtililaU.
El rïi·ló ha t\rat :i teira els p^nï
Ei Consaíl dé les Cairibres de Co- del cftrrer de Fonent
merç «iemaua «4 ministre de FinanDiversos vaixellj aníotats al part
ces que se suspengui Ja vJsWa dels I al fondejaJe' veieren solfades li*
«'smenlats inspeciors fins que es dicti seves amarre" 1 t-paft.n rohira el
el Beglamem que • aiclaielxl els ex- moll. sofrint ivarles
trems tonfusos ide Oa Uel i es pòsln
en vigor altres disposicions que ga.
rantüï-n ei JK»n coii^jilioiem dels pre• ap-c-í, . n vinul di·Ls quals
i:aDr»
el dir impost.
M u s k a l s

tudO de música >da camera» de primer ordre, amb la partícularttai
d'ésser tots agu·-sts arttetes de nacionalitat hongaresa.
El grup expressat 6s format pel
gran violinista Josep Sztgettl 1 el
pianista K - . p Pembaur-, 1 l'agrupació, eerà el tamó» quartet de Budapest, el m&xim elogi del qual queda
fet tan suU amb dir que hom el
compara ui rMebr» quar^t Txec en
sos maiofa temns.
Aquestes dues interessants «esslons
tindran efecte els dies 2 li «I del mes
vinent.

Amos.

Mdspüs í

Bililioleiiiies

C

A

A v í s :
A tot* els nostres subscriptors i
amics advertim que LA VEU OE CaTALUNïA agraeix coriliaiiuent iU
Indicaciuns que U puguin ésser feUjj
) les col-iaburactons esponiAnlaa. Nq
podem, però. ni retornar ela orlgi.
nals ol mantenir correspocdènci»
eobre les suggestions dels nosirej
amics i lectors, encara que vinguin
inclosos a les caries els segslls p«r ,
les respostes.
Tots ells rompendran que llur pro.
pi interès ens obliga a no esmerçar
cl temps sinó en el servei del püblie
I que ens fóra maierialment Impos.
slblc sostenir correspondència amb
rada somcrlptor sobre apreclacloru
circumnianotals de política o da cqo.
ducta.
Això no vol dir. però, que n8
agraïm totes les Indicacions que em
pnpuin ésser fetes amb esperit pa.
trtòtlc i que no aprofitem, recont
guia, les sugeesiioos que siguin unia
d tacubles.
*
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L L I B R E
D I A R I
D E
C A I X A
Pïovlnciai Arqueològic — Obert d*
les onze del mati a la una da la tarI N D I C A D O R
DE
C A T A L U N Y A
da: Capella de SaiBa Àgata Plaça
del Rel
f A N Y SEGON DE LA SEVfl PUBLICACIÓ)
Municipal· Obert de ies deu del ma
II a la una de la tarda 1 de les qua
PCBLICAT FER LA
tre a les set da la tarda: Casa da la
Ctutat.
Museu Pedagògic da Clftnclaa NatuE D I T O R I A L C A T A L A N A , S. A.. i S A L V A D O R BON AVIA
rals de L. Soler Pujol.—Plaça Hea'
número i&
Edició única de U N D I A E N P L A N A : 3'50 p e s s e t e s
—Del Cansell de Foment. (Aragó,
número 887, principal). Agricultura.
IndúsiTla, Comerç i Patologia vegs;aL
E N LA VOSTRA INTIMITAII E N ELS VOSPública. Tots ela dies feinerj. da dea
a uua 1 de quaira a sis del a tarda
TRES NEGOCIS CAP L L E I US PRIVA D B
al«. diumenges.
Especial de Mineralogia, Petrogra
PORTAR- VOS ELS C OMPTES EN CA TALA
Ba. Pdleoutolcgla i Congrilllologia, da
la s·.·cietai d* Ciències Naturaii
•Club Muntanyenc», Priuceba, 14. prijiiiiiiiiii/iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiMiiiiu
mer — Obert li'onze a una I da etno
a onze de la vetlla.
'Arquitectura: Escola d'Arquitectura — Segon pis da la l'nlverettat
D'Història Natural de la Unlverstlat- Edifici da la ünlversUaL
E l nostre DieDa la Catedral: Plaça a i la CàteEL CARRIL MADRID-VALENCIÀ
dra)
Com que en el Consell d ablr no
Biblioteca de l'Institut de i- - <•
Cis Antic* da ia Música
h; tttqpn temps d'ulumar l'assumpie
t a r i
C a t a l à
Anuncien per aiò dies' 27 de.l'açíual glalFaculiat de Medicina), especiadol ferroctpi! -I
le Madrid-Valònen Fisiologia , Biologia l
'la, quedü •pendceu.t per a la .solució a i 14 122 del proper març tre» ínteres- litzada
Bloqüfmtca, tots els deies feiners,
•juò lil bagi lloo en •el Consell qüe se sanies sessions, que aniran a, càrrec de
deu a una Dle4 festius, de dos
cftóbl·arà demft p:issat, dissabte.
respectivameni, rtel conegui concer- [ quarts d'onze a d e quarta d'una
espira catalanitat en totes ses
Cada ministre 10 una nota moll ex- tiítu de guitarra, N'Alfred Rumea. i De la Conina d'Ar;<Kò: Carrer deia
planes. Es convenient per a
tensa amb extractes de les losUnctes que donarà una conferèncla-couceit I Comtes de Barcelona.
tothora. Conté nn pautat d'ntiiital
d !« .-'xieiat d'Indústries 1 Tractió dedicat al grair compositor gnliarris- | Centre ExcunlMulsla de Catalunya
pràctiia. Està imprès en bon paper
Etòcfeica, de l'escrijjlura de constitu- ta català En Ferran- Sor; de l em:- ioarrer del Paradís). — Oberta de ala
d'escriure. Publicà dades d'interès
cjft, dols Inloiitnas de la Camissio pro- nenl organista
alemany Walu-r de la tarda a dos quaris de nou del
general. Mapes, plunols : DiccioToclom de Ha prodpccló nnclonal 1 Orwénky i del famós violinista polac • vespre.
nari geogràfic. Llistes de metges,
dels fjiM qt:e «s proposa deseüjoülar Bronlslaw Hubermann, qiie actuarü i
advocats, notaris I procuradors.
Biblioteca del Consell de Pedagola Soctóàt.
amb la col·laboració del pianista j gia. — Urgell, 187. — Oberta, de 11
MancomunitatAjuntament, Audiència i Universitats. Ordres eclePaul Frenkel.
a 1 del mall. '. de 4 a 7 de la tarda
VISITA REGIA
siàstiques i Santoral reformat Es
EU diumenges, de 11 a 1 del mati
Aquesta tarda <ha vi si lat l'Hospitall [ líenv-* ens comuniquen els Amics • Aquesta Biblioteca és circulant
llarg el sumari de les matèries que
mtliMt Ue Cai'übanieJiei fla Rewia do- ! de la Múè'.ca que seguint nmlali el,; Episcopal: Palau Episcopal. D'onze
conté aquest Dietari incomparable.
nya Mairia Ciistlna, acompanyada de 1 vIolpnc«ll<s)a Arnald Foldessy. s'ha i e una del mall.
El trobareu de venda a les llibrela seva dama la imarquesa de Mock- .; suspès fins a nou avis la sessió en ' De la l<nlversitat: Ediflct de la Unl
ries i Objectes d'escriptori de Barte7/üma.
i U qual havia d'actuar dit artista.
celona i a casa dels nostres corversllai.
responsals forans.
— Institut de Cultura I Biblioteca
VISTA D'UN RCCURS
La Secció Choral del Foment Mar- Popular de la Dona. — De les deu a
A ia Sala primera del TrLbimal Su- tlnenc està fert els treballs pt-r a ce- doe quarts d'una del matí. de les
EXIGIU L A NOSTRA MARCA
prom s'ba visi el recurs de casacló l·L'ar »ma villada ne^rolò l::.! a la cinc a dos quarts de nou de la tar
interposal per don Francesc Rocadem- memòria de son .mal.i^u.'invat mes- da, els dies feiners; de les deu de'l
bosch en autes amb don Antoni Camps tre N'Emili Gaya. 'Iísí-juíí1. c'm 3 del matí a dos quarts de sis de la tarprocedent de l'Audiència de Bar- pròxim mes de març. Hi pendr* part da, els diumenges. Els dilluns, al
oeloiia. sobre -ja imenpretació de con- la secció dirigida pel mestre Fr«n- , mati. roman tancada
-aiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^
tracte de capitulacions matrimonials.
Dels Museus Artística (esoaclal de
cesc Folguera.
Krn base jderl recurs l'error airi/buK
Art)-. Oberta de les deu lel mati a
a la -Sala seritençi'adora sobre l'apliEn els centres musicals bercelo- ' la una de la tarda. Museu Arqueolòcació del Títol 35. Llibre I de Les
gic: Palau Befal del Parc.
Decreinls que porta per epígraf «de nins es diu aquests dies i s'assegura | D'Historia Natural de l'Acadèmia
paicsi· i la. Llei L . Titol primer, Lii- que ben av.'at e> nostre públic tindrà de Ciències 1 Arts: Ramnia dels £»•
EDITORIAL CATALANA, S. A.
S A L V A D O R B O N A VIA
Ijre X de 5a Novissinna Compilació ÍA goig de sentir a la notable can- tudla. ».
<.\ue tendeix a sancionar el principi lairiu senyora Carme Amat. una de ; De l'Associació de la Premsa D'ària
Tapineria, número 13. llibreria
Escudellers, n.0 )0 bis, entresol
de la LpgisJaí ió cataian;!, la doctrina les artistes que amb més intelligèn- (Canuda. 13): De sis a nou del ves:: :: B A R C E L O N A
íooaancntal de la qual ve n considerar ci-i i amor, s'ba especialitzat en l'es- j pre.
:: :: B A R C E L O N A :: ::
a la família conservadora del capital, tudl del .Leder..
Biblioteca
especialitzada
en
matèopltai.
Es d'esperar que, en bé de l'art. • ries tèxtils. Escola d'Indústries TèxTai fou «» « « u m la tesi defensada tan agradable nova es confirmi, te- tils de la Universitat Industrial (Urp-^r l^advoi-at senyor Ossorlo i Oallar- niní oLxl motiu el nostre pób'lc d'a- í gell. 187), oberta, de deu a dotze
1'. ' en nom de don Antoni Cairnps. plaudlr l demostrar leg simpat es que j Serve: de préstec.
>S'opcisà al w a r s don Manuel Gullón. £cnt f r tan notable artista.
Arús. — Oberta de deu a nna del
mati, i de «et a neu del vespre. PaaUN EX-PRESONER
L'Associació de Múííca «da Came- aeig de Sant Joan. 26, principal.
Badajoz. — Ha arribat a GuaveCas ra • té Ja ultimats els dos concerts
ProTlncl&l Universitària — Oberta
l'expicsoner serg<}iit d'infanteria MaRonda Uni•a dos quarw de dea del mau a oat
corresponents
al
proper
mes
de
nuel Moreno Vela, fiavent-se-11 diaquarts ae dues de la tarda: Edittd
j ^
versitat, 20
març.
ela
quals
oferiran
l'interès
de
pensat una entusiasta rebuda
de la Universitat
Amb aquest motiu es canta un Te presentar per primera vegada a BarBiblioteca del POWe. — SoaUnguda
oelona un grup especialitzat en J'm- per l'Associació de la Premsa Diària,
| Viim
£n arribar rebé un telegrama del terprelació de sonates i una InfiU- Canuda, 13, primer. — Oberta al pü- D R .
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tre Folch, acompanyat del senyor
Serra Ustrell i distingides pcreónallL L E Y D A
tafs do Tarragona.
Començà la festa llegtnf-se una lletra del cardenal dc Tarragona, en la
iCan/erencta de let y-tó de la nU)
' IConferàncla de les D'SO de la nll)
qual benela molt afectuosament els
Pomells de la comarca.
Aquesta lectura fou acollida amb
Home trobat mort a Vidreres
Cenferènc/a dot senyor Macià
grans aplaudiments, veient-se pintaDlneo de Vidreres que els mns
Aquesta
nit, a les deu, donarà ur.a
da en tots els rostres la satisfacció
déi carrer Trull as notaren (pit Nir
contiprència al u.cal de l'Associació
més
viva.
els Bru i Turró no sortia dc casa
Seguidament, el Pomell de Joven- Catalana -el diputat a Corts seuyoi
r>r;\a com acostunia.va, Suposant que
tut
"Bones catalanes» I el tSoldats Macià. Tractarà dc «L'Eslai Català».
l; havia passat una desgràcia avisade
la
Pàtria» de Torredembarra, recontra la puja do la
ren al Juljai. 0! qual entrà, trohàut
presentaren molt ajustadament el L'AssembleaContribució,
al Bru mort, sense senyals de vi iquadret. pomellista. original de la selènda.'
A les tres de la tairda s'ha celenyoreta Magda Marti, presidenta del
Verela ovlna
«Bones Catalanes»: «El- bon cor de la brat l'ASicmblea, organitzada per ia
Rosina». que fou molt ben rebut per Cambra d" C.n.erç per .. pi-..-S'ha declarat I» verola ovina al
tothom, ovaclonarit-sc a l autura. aca- de la puja desmesurada de la conbestiar de Torroella de Sarrià.
bada que fou la representació'.
trlbuc··ó.
Pesos i mesures
Els Pomells de Montblanch •'PoncePresidia el president de la Cunillctes de la terra» i «Creuats de Sant bra i l'acompanyaven els repreitiiS'ha disposat què la contractació
Jordi»», recitaren les formoses poe- tants dels pobles veirs.
de pesos I mesures del distr.'cte de
sies «La sardana i la barretina» 1 «La El Saló Catalunya era ple Jo gom
Figueres comenci el 12 de març prònostra bandera»», les quals foren a gom.
slm.
molt aplaudidas.
Casos de verola
Han parlat, don Franóesc Forrer,
En la segona part, els Pomells de don Ricard Vilalta, dou Josep P.Uf
Havent-se presentat diversos casos
Valls representaren l'dbreta d'Eh Jol, en nom del comarç de la cíutiit.
de verola en alguns pobles d'aquesFolch i Torres '.Les arracades de la També ha parl&i.- l'advocat d'aqni
tes conjarqutTS, l'inspector dc Sanitat
Verge».
don Josep Barberà, pei Collegi d'Adha disposat l'aïllament dels malalts
La senyoreta Parera, dels Pomells vocats.
i dels qu' els culden.
de Valls, cantà amb molla perfecció
Tamb.-. a petició del púbi c, ha
A més disposa la vacunació grales cançons «El rei de Thule» i «Après
tuïta i obligatòna.
d'un somni», essent objecte H.'una parlat En Macià.
Tols han combatut els imposto'?
ovació.
Empedrats
El P. de J. «Violetes del Fiancoli» tan apujat» i han proposat niitjatis
Filis el dia 3 de març «Tadmeirau
dc Constantí, donà compte de l'actua- per a re« sür el pagament descon*
proposicions a la subhasta per a íe;ció dels Pomells d'aquella població- «iderat.
l'empedrat dei tros de carrer, «nitze
El eenyor Pujol ha llegit unes con.
Seguidament els Pomells de Reus
la Trav«sia do Fi«ueres i 1a carretera
•Misericòrdia» 1 «Bona llavor» rçpfe- cluslons dènliqurs a les de l'Assemde Madrid a França, kilòmotres T61
sentareu el fervorós quadro patriòtic blea dn Saragossa, les quals haa
al 763. El pressupost és do pessetec
del poeta mossèn Antoni Maials, pre- estat aprovades.
180227.
vere «Tristos records», que tou aplauS'ha organitzat una manifestació
dit amb entusiaine.
per a dur les conclusions al Govern
Important subhasta de rsiiotgas
La sPgona part acabà amb una au- civil El senyor" Trivïlla los , ha reEl dia 24 hi haurà a ja Delegació
dició de ballets populars a càrrec de budes, prometent enviar-fes a Mad'Hisenda una important subhasta
l'Esbart dels Pomells tarragonins. El drid.
de rellotges d'or, amb platí i bripúblic demostrà a bastament com li
>EI Comerç ha tancat com n adhcftllants, procedents d'una detraudacló
planeu les danses populars de Cata- s'ó. de tres a cinc de la tarda.
k4t la Duana.
lunya.
SeaRoni
Contra els alcaldes de R. Ò.
Tot scgiiit s'alçà per a parlar En
Josep M. Folch i Torres, e.ssenl obDemà celebraran sessió la Diputap'ha
publicat un manifest signat
jecte d'una ovació perilongada.
ció 1 la Comissió Provincial.
El parlament del mestro cu aquesta pèls representants do fes entitots caEI3 propietaris de te algues
festa fou dels més brillants que ha- talanistes radicals dc les coniaiqu's
vem
sentil. Començà felicitan' eis po- lleydatanes protesiajít, d»l uoinenü·
Els prop.etaris cerisaUstes dmellisles tarragonins per In bona or- ment d'al·.aldef do R . O.
aigües potables de Girona ts reuniganització de la festa i per l'èxit psran el 24 de març per a tranarNjnes
Delegat
1 fatant que aquesta estava assolint.
bases que e» projecten per a ler efecEI regidor senyor Roselló perà do.
Féu d'una manera brilla ui l'apotiu el cens de les algues.
logia dels Pomells. i anà a.-scnyalant legat dc rAkaJdia en les qiio.-Uona
el camí fet per la joventut catalana d'Arbrats 1 Jardins.
des de la seva fundació de l'obra
La Junta da Cequtatgo
pomellista.
B A D A L O N A
Dissabte, a les sis de la tajda. è3
Parlant de la Inconfusible personslítat de Catalunya i de la seva reunirà, com de. costum, la Junta do
llengua, digué molt oncerladament Cequ'atgo al dcspalx d^ i'.Vlcaldia.
Incendi
que.'-era una prova palesa que-«d
Hi hagué un incendi a la fabrica
Curset d'Història de l'Art
rastellà no podrà mai adaptar-se. a
d'objectes d'òpt ca. que a la carretela nostra anima, ol fet de què Déu
Organitzada p d Patronat del nosra d» la Conreria iBadalona). po&.
no ens ha volgut donar ni ei bon tre Museu d 'Art es celebrarà eu nosseelxen ele senyors Cuyas.
accent que cal per a parlar-la •
tra ciutat una strie de confcrèni-ies
Des d'Is primers moments, el foc
El senyor Folch i Torres fou in- èncomanades al crítc -Apa», el quni
adquirí graps proporcions, envaint,
terromput constantment amb xaido- explic-irà l'Hietória de l'Art
per complet (Qtes leç. dependències
roses ovacions, i en acabar. e)b aplau.
Aquestes conferències nUomara.u
de la fabrica, que quedaren complediments duraren llarga estona, obli- amb el curset sobro EducacW Genegant-iü-e al mestre h .saludar repe- ral, quo donarà aquí l'organisme
tament destruides..
tidament.
Acudiren els bombers de Badalona,
pertinent dc la Mancomunitat de CaLa tercera part de la fe.Ma no des- talunya
amb el seu cap senyor Casas, viu
meresqué
pa»
en
lluïment
de
les
anquals després de- moll.s esforços
teriors.
aconseguiren dominar relemeni.
S'aplaudí molt la poesia dn benSembla que els senyors Cuyàs tevinguda al mestre, original J'En Bernien assegurada la fàbrica.
nabé Martí i BiVamll, que recità amb
Segrià
I^e pèrdues .són de consideració.
molta gràcia el nen més petit del
BALAGUER. — El Carnaval ha pasPomell de Joventut «Violetejj del
sar^bírel'é desapercebut; ttbnléè 0I3
jardí».
Costes de Garraf
Tot seguit els Pomells do Joventut balls de Societat s'han vist molt aní.
•Roselles i ginesta» i «Amor i ger- mata. sobretot el dé la Joventut Na»
VILANOVA I GELTRÚ- W En> asmanor» representaren la deliciosa oionalhita, que sembla'esser ti Neusabentem amb veritable satisfacció
obreta
en quatre quadros. d'En Jo- tre de moda.
de l'important projecte, au vlos tia
sep
M.
Folch
i Torros, «La carta dels
falaguera solució de la, imminent
Reis», que fou aplaudida amb entu- . —les fiincjnns religioses d'aquesla
iustal-lació en la"nostra vila d'una
siasme, cridant-se repetidament el dies l|m ostat molt concorregudes
«.-cola Montessori.
do fidels.
seu autor a escena.
Tan encertada iniciativa ha estat
— Davant del notari En Joan da
EL FINAL
acollida amb l'eotusiasme més dePoitioK^ va tenir lloc cl dia 25 il·'i
cidit per part de valuosos clements,
Acabada la festa l'eniusiasme era passat nies dc gener, la celebració
APAT DE GERMANOR
realitzant-se actualment els treballs
desbordant, i els comeutaris no po- dc la subhasta de Ja < asa que el nf'*!.
pertinents. per a la ràpida implantaSe celebrà 3 la una a l'Hotel In- dien ésser més afalagadors per a tre Ajuntament posseeix al^ cafrer
rió de tal escola cn lloc ben cèntric 1 T À R R E G A
ternacional, assistint-bi nombrosos l'obra de catalanització de les nostres d'Avall, numero 10,
"prnpiftt.
pomellistes. L'alegiia més gran reg- joventuts.
Provisionalment es \a, adjudicar
Molts pomellistes'tarragonins ana- al més dient, 0 sia a l'Elèctrica da
nà durant el dinar, brindant^c pel
Per a no dificultar la solució dels
La protesta per la puja de la
ren
a
dònar
comiats
als
companys
mestre en acabar, i donant, so visques
Balaguer, S. A., per :55.tOO pessetes.
•letans que s'acabén de conerntar
Contribució
a Catalunya, als Pomells i al seu comarcans, en mig del més gran enperquè en brea termini sigui tm Ift
— HI ha una gran expectació pol
tusiasme
i
la
germanor
més
gentil.
Tàrrega. 22. a les 17. — Per assis- fundador.
'au falaguera Iniciativa, ens veiem
partit da futbol Tàrrega-Balagucr,
LA FESTA DE LA TARDA
privats de donar més detaUs pel mo- tir a l'Assemblea de Ueyda contra
puix a part d'haver empatat ducs
meat, esperant amb frisança assa- : la puja delí» impostos.. ban anat a la
Vallès
vegades conseciítivcs els esmenPot.
qualificar-se
més
que
de
granbentar-nos que l'acord és ferm per caplial el pres dem .- un individu de diosa. El Coliseu Mundial, el teatre
CALDES DE MONTBUY. — L a - tats equips, és fàcil que aquest en1
la
Cambra
d'aquesta
ciutat.
a donar amples detífUs de com pode més cabuda de Tarragona, resultà juntoment d'aquesta vila ha fet re- contre assenyali el probable campió
Com a mostra d'&dhesoit, al movi- petit, tan gran era la gernació quo mesa a la Secció Choral del Centre de. la província, lloc cqaesi any
drà comptar la nostra vila amb una
Jal institució model de pedagogte a rrient de protesta el Comerç ba tan- T'envaí ràpidament
Democràtic Progressista de 31 artís- molt disputat, pér trobar-se els
la qual indubtablement correspon, cat unànimement unes hores.
Totes les localitats s'ocuparen, tots tiques medalles per a record de la equips Jovmitut de Lleydà, Balaguer
drà Vilanova com requereix.
S'ha tramès un telefoneraa al pre- els recons restareu presos, sense festa d'homenatge n. Clavé. que se F . c. i Tàrrega, molt 'iguslats da
Nfalgrat. le? constaute boires que sident de l'Assemblea ile L·leyda, comptar encara la gent nombrostssi- celebrà el 10 do desembre d|irrer, forces l de ptmlfí.
cns cobricelen. la ten desitjada i ne- adherint-se ala acords que es pren- ma que no va poder entrar al teatre les quals medalles són per als 29
— La sequedat és persistent dc tal
jessàrla pluga no acaba d» dava- guesBiïn. per a oposar-se a la puja de per manra matarial de lloc.
: l'hors i 5 deJegacions que concorre- manera, que si dintre po.; temps na
En lk>c Dreíaiaïu c^w - ^ a ci ni as- j gueren a la festa.
•iar. Ditanenge semblava que un-- let> contribucions. — Pera-Güell.
nlou, la collita de blat serà nuila-

G I R O N A

dríem ajgua en abundor I es reduí
a un ram assot de mig quart.
Gran diada pomellista
— Es dóna per cert que molt aviat
es rependran c'.s concerts, lemps oa
a Tarragona
interromputs, dels Amics de la Mübka.
So celebrà a Tarragona la gran
Trobem molt encertat el nou local diada ínaugurial dèls Poniclls do la
en el qual es donaran ara tan se- ciutat, amb gran concurrència de
lectes audicions, com e^ la sala del Pomells de tota la comarca, i amb
assistència del fundador de la instiFoment del Treball.
tució. En Josep M Fotah i Torrés.
Inaugurarà aquesta segona època,
la important associació, amb uu H·
AB.\NS DE LA FESTA
íle de conferèn'Mes musicals que ha
conftadès a notables autorHat£ del
Ja de molls dies abans l'entuslasmón musical, no dubtant d'augurar me més xardorós regnava a Tarrag-tans (èaats a naJ tasda verament gona, esperant la gran festa de d'-ucultural i artística.
menge. Però. si gran era fcntuslas—Diumenge •vinent tindrà lloc a les me. la realitat superà de bon tros
prinolpaU saies del iCafitell Ue la Fèxit esclatant que des del primor
Geltrü la novena Exposició de pare- moment ja es preveia
lles de canaris, destinades a la reDc bon matí començà a veure's a
producció, organitzada, com les an- Tarragona gran afluència de pometeriors, pe.- la 1 i-i ort'ant Agrupa-.ió llistes comarcals. N'arribaren nomd'aficionats a In cria del canari, al brosísslms de Valls, Reus. Mont
qual «cte d'obertura, quo promet ie- blanch. Montbrió. Vilabert, Constansultar ben solemne, prometem assis- tí, Torredembarra, Falset, etc. De.
tir, corresponent a Jiamable jiuvl- V.iIK snlament. en vingueren 120, i
tació que "també se'ns iba adreçat, 80 de Reus, essent una nota bcllissicoui a representant de LA VEU DE ma la renglera d'antocamions engaCATALUNYA lanats amb banderes catalanes, en els
quals arribaren els pomeliistes.
— A l'estatge del Foment del Treball tingué lloc l'anunciada assemL \ FESTA DEL MATI
blea de la Unió de Vinyaters de CaA les vuit del tuau a i'esglósia de
talunya, amb regular concurrència,
la qual aplaudí als dlfcrenis ora- la Casa de Beneficència, tingnA lloc
dors que d'aqul i dC la capital feren una lluïOíss'ima udssa de Comunió.
ús de u t>raula, advoi^uit per la L'esgtóaia s'omplí ràpidament; resulnecessitat del rignrós acompliment tant excessivament esquifida per a
«ontenir la immenaa gernació que
de la llei d'alcohols.
pugnava per entrar
El Rnd: Francesc Sfercadé digué
la plàtica pieparattída de la Comunió, rublorta tçta ella do couceples
enlairats dc pietat i catalanitat que
T A R R A G O N A enfervoriren
i emocionaren aquella
gran multitut que escoltava reverent.
L'acte de la Comunió fou corpreIConíerincía de les 9 de la nit)
nedor. Foren milers els pomellistes
què s'atansaren a la Sagrada Taula,
destacant-se bellament la blancoV puAcords dels btsbea do Catalunya
S'han publicat els acords de les rissima do les caputsetes que eofaven leji damif*Hés i la rojor de sàing
conferències ep.'scopalsi dc la Pro- de
les barretines que lluïen els joves
víncia Ecteòlastica Tarraconense.
damunt l'eSquena.
Entro elis. ht ha ei de la pronunciació romana del llait.
L'ARRIBADA
D'EN JOSEP M. FOLCH I TORRES
L'orgue dels mestres
Ahir es reuní el Consell dc l'AssoA les onze arribà el mestre fundaciació del Magister. acordant qu<i «El dor dels Pomells de Joventut, En JoMagisterio. Tarraconense», son orgue sep M. Fóleh i Torres, a··ompanyat
on la premsa, que os publicava flns del secrelari del Directori, senyor
ara a Reus, sigui publicat, d'aquí Serra 1 ^strell, i fel delegat dels Pomellfi larragonms senyar Bofarull, el
endavant, a Tarragona.
qual havia anat a Barceíonn, font
Junta da periodistes
se-U una benvinguda xardorosa en
Avií1 s'ha xeuiiit la lunfa de l'As- extrem.
sociació de la Premsa, prenent imEntre les personalUats que acudi*
ren a rebre cl fundador dels Pomells
portant acords.
recordem cl tineót d alcalde Df. RaLas conferències d'Arqueologia
badà, en representació de l'AjuntaDurant !a lliçó d'Arqueologia qu»» meni: ;el eonseller del Poinell de Joaquesta setmana donarà el doctor veouil «Violeles del jardí» i director
Sabaté, explicarà IVEstructura i deco de la Casa de Beneficència, senyor
ració de les primeres esglésies ro- Bcrnabé Marti Rofarull; rinfaligablo
conseller del Pomell «Amor i germamàniques'.
nor». En Josep iMiralles. i represenL'Orfeó Tarragoní
tants de les entitats narionnlistes do
.En la Junta general celebrada por Tarragona t de la premsa local.
l'Orfeó Tarragoní ha estat reelegit
AUDICIÓ DE SARDANES
president nostre company en catalaTinguc lloc a les onze del matí. als
nisme don Joí«p Ventosa, I nomenat jardins de la Casa de Béneflcèncía,
tecreiari don íoan Ramírez.
I tothom hi acudi, frçurós dc puntejar la nostra dansa nacional.
Concessió
El director de la Casa, senyor BerHa estat concedida l'Adm nistració
de Loteries número 2. de Beus. a la nabé Marti i Bofarull. amb breus i
paraules presentà el senyor
vídua de Camil Prieto, m-Tt fa poc. eloqüents
Folch i Torres, essent-li ofrenat, cn
nom dels pomellistes. un gran pom
Rulxades
Durant el ,dia d'avui han anat de violetes amb Uaçada blau-barrada.
El senyor Folch, després d'agrair
• aiem algunes importants ruixades,
mahieninl-?e el baròmetre en forma aqiieM» atenció, resfffmgué a les paqus de.'xà espérar que per fi arribarà raules del senyor Marti i Bofarull.
aviat la pluja tan esperada per noa- tenint mots de consol i de gennanor
per als infants asllats en aquella betro pagesos. .
nèfica Casa.
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d'Hongria

U . PORT FRANC D l BUOAPK8T
E l ministre de França a Hongria ha
notiftoa* a] ministre de Kegociè estrangers del govern hongarès, que el
govern francès ha autoritzat l'esçortacló dels capltato necessaris a la
oonatMitclA de la Societat' del port
franc de Budapest 1 j'emiaaló a França d'obligacions d'aquesta Societat.
Bis trabalte Ja f«« pel ?rnp franijts Schnelder. des del mes de Juliol,
sana continuats activament. La 60:-uci6 sartafactòrla de lee nagociaclone.
Tatairdades únloament per diflcultata.
inhereus a 1* «tuaclo «cooómica
europea, ha eetai molt (ben rebuda
par l'oplnlà hongaresa.
Hom creu que aqueat reeultat cooiritxiirA a la continuació de lee bones relacions entre França i Hongria.
Aquest és e] primer concurs flnoncler
oflclaa estranger dosprés de la guerra.
IMt REUACI0M6 AMB ELS SOVIETS
Havcn.P circulat rumors a Budapest
que el gowrn hongarès estava en negociació!» aorb «le Soviets, eJ mlniavre del Comerç ha desmentn anuests
rom ors, i ha dtt que desprès d'haver
demanat sl el govern posaria dlflcultat«, un grup de comenci ante hongaresos ha entaulat negociacions que
rncara duren, però no passen de tauir nn caràcter privat.
Aquestes relacions comercials són
atiïs, pn\x mentre Hongria ha rebut
de Bússla 400 vagons d'oli mineral,
Hongria ha çreçorcionat maquinària
«gricoda. E3 govern no accepta cap
responsabilitat sobre cl resultat d'aqueotet operaclona.

E l s afers d'Orient
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LASSBMBLVA D'AHGORA I LA
CONFERENCIA DM LAUSANA
; Conetantlnoble, K . — Comuniquen
d'Angora que Ismet Patzà. després
d'Informar davant el Consell de Comissari? 1 després davant de la Comissió de Negocis Estrangers d* l'Asnemblea Nacional, ha informat altra
vegada davant d'aquesta Ultima sobre les negociacions portades a cap
a la Conferència de Lausana. — Havaa.
Constantlnoble, a. — Comuniquen
d'Angora
Ismet Patzà informà anK passada davant el Consell de Comleearie,
eesen seguidament convocada amb
iirgènoia ta Comissió de Negocia Estrangera de la Gran Assemblea Nacional, davant la qual el cap de la
delegació otomana reproduí les «aves ezpjloaoions.
(Manifestà, entre altres coses, que
la delegació turca mantingué durant
rotes negociacions nna actitud conciliadora, amb l'objecte de fer posbible la conclusió de la pau.
A la una de la tarda s'ha reunit
la Gmn Assemblea Nacional en ecssió extraordinària, a porta tancada,
amb J'obj^cte d'escoltar a la vegada les explicacions d'ismet Patxà.
Eà creu que «>eran molt ràpids «le
debats originats per aquestes explicacions, i que a princlpU de la pròxima setmana serà permès a la secretaria de la Conferència de Lausana una contraproposició per a la
terminació del Tractat de peu. — Ha
vas.
Angora, 22. — Segons eslava anunciat, ahir a la tarda cs va reunir
en 6e%l6 extraordinària i secreta
TAfisembïea Nacional.
L'Assemblea eícolfà Ics declaracions que d'avant d'ella féu Ismet
Patxà. sobre ek tractats de la Conferència de Lausana. i va pendre l'acord d'estudiar lee propoetdons dels
allate.
•
Aquestes seran discutides a la sessió que se celebrarà dissabte vinent
Constan-Jnoble. K . — D'Angora comuniquen qua l'Assemblea nacional
delibera üobre els resultate de la Conferència de Lausana.
Sembla poder-se assegurar que les
proposicions dels aliats seran Jutjades per l'Assemblea com a oposades
als principis del Pacte nacional l
que els diputats Insistiran enèrgicament per a que aqueixos principi
arribin a éaeer ona realitat — Ha-
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El oreferendum» suís rebutja
l'acord amb França
Com Ja havem dit, diumenge va
celebrar-se «, Sulesa el ireferendum»
de la convenció sobra la suprrsaló' da
les ones franques del pala de Cex
1 do l'Alta Savoia, aprovada pols
Parlaments do Suiasa i de França.
El 'referèndum» va donar eàs togüents rreultaia:
01,476 vots
Per l'acceptació.
Pel rcíü*..
407.374 vots
Els vots efliesos per la Suïssa ale
manya han ocasionat el refús de ia
convenció franco-euissa. La Su tem
romana s'ha pronunciat a favor dt
yacoepRació. L« proporció •dels votants ha estat del 30 per 100.
Aquesta partCJpacló en l'eacmtlnl
s'explica solament a la Suïssa alemanya, per la indlferènc'a del públic respecte d'una qúesrtó que no
l'afectava, 1 a la Suíssa francesa, per
la certesa del refús de la convenció.
De totes maneres, el resultat és
menys dolent del que feien preveure Ira noves dels darrers dies.
Les excitacions de la Sulsea alemanya havien provocat una acció als
cantons romans, que han" donat, ga rebé tots, una forta majoria a favor
da la convenç ó, de manera que el
vot ha estat determinat molt menys
per consideracions econòmiques que
no pes per qüestions de eentiment en
relació amb la shuaclo internac^ònaL
Han acceptat la convenció «l cantó
de Vau d per 22.000 vots contra 9.00ü;
Neuchatel^ per 7.000 contra 3,000; Friburg, p«r 11.000 contra 6.000, el TessL
per 5,000 contra 3.000. Tots «Us altres
cantons l'han rebutjada. Ginebra, per
8,870 vots contra 8.603. El resultat
més ttpic de la S u í w alemanya ée
e] del cantó do Soleure, que ha rebutjat la convenció per 12,000 vots
contra 57.
La lectura dels diaris su'ssoe mostra que hl ha opinions molt diverses
sobre la sltuac 6 resultant del refús
de la convenció. Els uns asseguren
que es rependran ies neeoclac ons
entre França 1 Suïssa N'hi ha d'altres que reclamen l'arbitratge 0 la

tramesa al Tribunal Internacional de
La Haia. Finalment, n'hi ha que esperen les dec elons del Palau Federal, en el qual no os manifesta cap
opinió, esperant haver pres contacte
amb el Govern de Ginebra.
La «Gazrtte de Laqsanne», que defensava la convenció escriu:
«Els veritables vencedors de la diada, són els germanòflls del Comitè
popular per a la Independència política, els qual« «s venten d'haver
recollit 50,000 signatures
sobre
els 50,000 que demanaven d «referèndum», i que han tmprts a la campanya popular a Sutoaa «1 seu caràcter deplorable de protesta contra on
Govern estranger.»
La «Nouval le Gaiette de Zurich»,
partidària també da la oonvencló,
diu:
«La convenció està liquidada, però
no pes la qüestió mateixa Una solució ha de venir, no obstant. 1 sols
podrà resultar de noves negociacions
entre Suïssa t França. Suïssa hl està
disposada. Amb bona voluntat per
le* dues bandes 1 insplrant-ee en les
relac'ons tradicionals ««xceflente entre eJs dos Estat», hom podrà portar
a bon fl aquesta qüestió, per dedicada qun sia.»
El iBund». de Berna, adversari de
la convenció, escriu:
•El poble suís ha manifestat sa
voluntat de no voler sacrificar drets
perpetus a les petltee zones per aventat ges comerç ais efímera Suïssa
penes romandre en el terreny del
direl i sotmetrà volunlariosamant
el conflcte a un arbitratge.»
El •Basler Nachrichten», també adversari de le convenció, creu moll
na'ural que ee reprenguin les negociacions La «National Zeitung». de
Bale. també adversàr a, constata que
la Suïssa alemanya ha rebutjat la
convenció per 370,000 vots contra
30.000. mrntre que la Suïssa romana
l'ha aprovada per 60.000 vots contra
35.000.
Aques'a oposició entra las poblacions de llengua francsea 1 de llengua alemanya, és «marcada per la

major part dels diaris, «la quaia no
deixen d'expressar-ne el disgust
•Le Temps», després de coocignar
sl vot favorable dels cantons francesos i rl vot contrari. defa cantons
alemany*, diu:
•Aquests fets que cne esforcem a
comentar sense passió, proven que
el rraultat «1 degut a una propaganda alemanya 1 que el «referèndum»,
posat així al servei d'una fnfluèoola
estrangera, és una Institució poc
compatible amb la independència necessària e la política exterior de cada
pals
«França es mostrarà tan pacient
com l: sigui possible respecte de
Snlsaa, en la qual compta amb amics
fidels Però la Suïssa mateixa no va
pendre tantes precaucions quan installà duaners a'ia seva frontera, el
1849. França, peg sru cantó, té el dret
de tenir la seva duana a la frontera. Aquest dret, reconegut pel
Tractat do Versalles, posat en execució per una conveno'o que el Govern suís ha signat i qua el Parlament ha aprovat, haurà de rebre satlsfaccló.
Entre els electors olemanyB que
han votat el refús de la convenció,
més d'un es de a que el manteniment de les eones franques és un
mtjà do preparar llur anexió, ulterior a Suïssa. No cal riure's de pretensions com aquesta. Inclòs quan es
manifesten sota una forma ridícula
Nosaltres resistirem-»
Heu's ací com aquesta espinosa
qüestió toma a com pi car les relacions franco-euísees Sl el Covem de
Suïssa acorda sotmetre la qQestló a
l'arbitratge, no farà sinó atendre's
al Pacte de la Societat de los Nacions. En tal oas. eerà interessant
veure Vactitud del Govern francès,
sobretot tenint en compte les contínues Invocacions que fa a altres Estats que «"guerxin e) procediment
que mana el Pacte de la Societat de
les Nacions, per a resoldre conflictes
existents entre els nous Estats sorgits do la guerra gran.
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L'ocupació del Ruhr
LES EXPULSIONS AL RIN
Coblemra. 22.—En e! període traus,
corregut entre els dies 14 1 19 inclusi us d«l mes actual, ell Alls Ctunis.
seria interallats dels territoris rti»nans, han decretat 123 oovos exçui.
siens d'alemanys.
El nombre total de funcionaris « .
pulsats durant les últhnee setmana,
puja a 4S7. — Havas
LA SITUACIÓ A MAQUNCIA
Magüncia, 22. — En vista iels actes de saboutge realitaat» a las U.
nies telegràfiques i teieíòniou·s, e;*
delegats de l'Alta Comissió taterai
da han resolt prohibir la- circulació
en tot el districte municipal de MÏigüncte, dss da las nou de la oit Oos
a ies sis del mati. — Havaa.
C'EXPOBTAOIO DE CARBÓ
Dusseldorf 22. — Han estat condulte a Weàdan cinc nous trens ds
carbó, i a Bochum han estat ocafiscals 150 de carbó 1 6 vagons al.
Jnh».
Ahir sortiren oap a França dos
trens, i cap & Itàlia sto^Demés. slt
xalanes foren enviades a Estrasburg.
— Havas.
Dusseldorf, 22. — Pogué ésser Impedida oportunament una temptativa
de sabotatge en la via fèrria ds Magúncia a Cobienza.
Le» patrulles que vigOen les línies
evitaren ahir l'entrada de tres vagons carrega's amb productes metallürglc». 38 vagons emb diversos productes manufacturats, una locomotora I 197 vagons buits.
Entraren ahir al Ruhr, 416 vagons
amb queviures I en sortiren Ui.
Les autoritats franceses remeteren
ahir tres trens amb carbó a França,
dos a Bèlgica 1 cinc a Holanda
Sortiren del Ruhr cinc xalanes amb
cereals. — Havas.
MANIFESTACIÓ A UL AD BACH
Munlch, 22. — "Comuniquen d»
Gladbacb que uns vint mil obrers
en vega tractaren do realitzar una
manifestació, essent dispersats per
policia i resultant ferits diversos
obrers.
El Comissari dç polida ha prohibit
tota reunió a l'aire lliure dels obrers
en vaga. — Havas.

EàS FERROCARRIL» DEL RIR
Paris, «2. — L'Agftncla Havas (Bu
que els senyor» Pomcaré J Theun'.s
ban decidit la constitució d'on règim autònom en els lerrocarrlis d«
P O L Ò N I A
I
L I T U A N I A
la vora esquerre del Rin, per nplotaeló directa, a càrrec de les autoritats franceses i belguos
La supressió de la zona neutral de Vilna
La nova administració estarà rota
les ordres del genetal Dogouto., peNoves complicacions
rò el sots-dl rector deis ferrocarf1»
Com Ja indicàvem «n patíar de l'a- met d'establir ben clarament a qui ri». </l gevem de Polònia hl oposa de l'Estat senyor Breaud. secundat
Tribucló de iMemeJ a Llirnània. ü go- p.-rtany la responsabilitat d'haver el següent datat a Varsòvia el 17 del pel director adjunt, assumir* la divern d'aquesta no accepta la decisió violat la pau. Polònia ocupa únlca- corrent:
recció efectiva de la x a m «utóno.
de la Societat de les Nacions, de su- mnet ej territori que U ha estat con«Continua l'ocupació, per forces de ma. — Havas.
rrtmir là aona neutral del territori fiat a la seva admlnlslracló, 1 aols hl policia 1 per destacaments de guàrde VElne, alrtbulni-lo en sa major utilitza policia de guarda fronterera, dies de frontera de la part d« la zona
LA PRODUCCIÓ ObL RUHB
part a Polònia. Ara els poloneses, amb exclusió da tota m«na de «To- noutrai! reconeguda a Polònia per la
Paris.
22. — En la conferència »
en ocasió d'ocupar aquest tenrltert, pes. En tals. circumstàncies, és evi- decisió del Consell de la Soclatat de
lebrada ahir pel» senjors Poiocarc
es troben amb la reelatència de par- dent que si'Polònia és un dia ata- les Nacions.
1 Theunis. a la qual asalBilren i ' tides de lituans armades.
cada, ja rsajJonsabilltat de les e x L'exèrcit no ha estat emprat endloc. verso» mmiatree frauce·o·. for«"
plicacions
que
en
«
s
o
U
i
a
serà
tota
£J general Slkotskl. president del
Al secor d'OIkienlki. «Is poloncdetingudament les noves
govern polonès, ha fet ai represen- del cantó de l'anaKant.
sc» es trobaren amb la resistència de examinades
mesures que tenqn el oroposit datant d'una agència telegràfica les de»La invasió de Memel pel govern de partidaris lituans 1 de soldats del pücar al Rubr. eepedalroem remclaracions regüenls sobre el oonfllcte Kowno i l'oposició armada a la qual dotaè regiment d'infanteria usuana
htuancHpolonès:
sa lliura lee localitats atribuïdes a vestits ctvümeot. ün oficial 1 cinc bargament a benefici ools aliats, w
Polònia, oonstltuéixen un veritable ÉOldats han estat feta presoners. Els tota els producte» íàbrlcacs »n 1»
«Ea govern de Kowntí-Jha dl»—
,
l'autor principal de lee noves alar- "Chantage» envers l'Europa 1 un pe- lituans han fet entrar en acció ame- te conca.
En ta eooítrtaoU s-cordà l«u»
mlstee que han circulat aquests dar- rill de guerra. Es dubtós que aquest trelladores. Del costat polonès hl ha
ment dictar les ordres nec»íwi«f
rers temps.» OualiUca d'injusta lade- <ch'antage« sigui capaç de modificar hagut un mort 1 onze ferits.
««16 de In Societat de les Nacions la situació rtaL i hom pot esperar
Ela lituans, per ara. no ocupen ia encaminades a evitar ais psiso» n«*
referent aJ repartiment de la lona que Polònia liquidarà definitivament part d* la zona que «Is ha estat re- traís els perjudicis que el» P«3U*
neutral. Amb la eeva propaganda 1 aviat tota temptativa de Lituània. coneguda. Hom assenyala fortes con- eln ocasionar a conseqüència d*
b csfor^a a demostrar que aquest, re- susceptible de provocar un nou con- centracions de destacaments de par- mesures adoptades per * la ProauM
partiment corre ei perill de provocar flicte.»
l tldaris a proxtmHais d'Orany. Aquests cíó de les exportacions.
greus complicacions mllUars.
H·ií·/ncajTiieruui hen ipronunciant un Fou examinada també la
Sobre l'ocupació d « la zona neu- comeaç d'atac sota la protecció de
' E l govern polonès 1 ei seu delegat •.jai pals (polonesae, la legació de L i relativa al cobrament, ^ ' ' « . f
estan decidits a aien
estrictament tuània a Paris ha comunicat cl se- rartllloria,»
aliades, dels drets d'importàcló au^
a la decisió preaa par la Societat de güent despatx, datat a Kowno el 18
productes estrangers que en»w
les Nacions, deckló que no prejutja d« febrer:
L'ARTILLERIA LITUANA BOMBAR- Alemanya.
cap dels drets territorials de aee dues
DEJA
LA
FRONTERA
POLONESA
«Les tropes regulars polonesco, comEl» reunit» adoptaran ^
ÍTa
potencies. En temps oportú, Polònia
Varsòvia, 28. — Comuniquen de
presentarà toies les reivindicacions prenent totes ,7*5 aranès, després d'h«r Vilna que l'arfllleria pesada de li- neral encaminat a la lotrofucow
que li sàmbdaran Justificades, princi- ver ocupat l i zona neutral a la regió
ha bombardejat la frontera eventual, amb el concurs O ^
palment pel que «« refereix als mu- d'Oreny. han avançat «t> territori li- tuània
polonesa
en el bosc de Polltamlelv. missarls flnancler» franco-belg»*». ^
tuà
i
ban
ataca:
les
tro
«
s
lituanes.
ukJkpis de Sïyrwinty 1 Gedroycle, «ue
una nova moneda alemanya «*
—
Ha
vas.
Es
compten
per
dotzenes
els
morta
1
són habitats en majoria per poloneterritoris ocupats. — Havas.
per
centenars
sia
ferit*.»
sos. 1 sols han estat atri buits a LltuàAMONESTACIÓ DB LA SOCIETAT LES A0«B8SI0MS OOHTBA *lt
nia per l'ünlc fet d'haver-ne pres
El govern lituà ha dirigit ai ConDB NACIONS
FRANCESOS
M
possessió bandes dea govern de sell de la Societat de les Nacions un
Ginebra, 22. — El Consell de la SoKowno.
, talegraana esposant ets fets 1 dema- cietat de Nacion ha telegrafiat als
Paris, 22- V ^ ± r é r ^ | nani-li que prengui les mesures ne- govern de Polònia I Lituània refe- autoritzada per a declaraj
iü
>La liquldarfó de la situació que cossàrtee per a conjurar l'extensio dej rent als actes mutus d'hostimiaL re- ment que contra l « f 0 " ^ " ^ s i l ?
existia a la zona neutral, en la qual conflicte.»
cordant-los els compromisos contrets ~rT«^on»al a BsrUn £
^
regnava una veritable anarquia, era
A aquest despatx, que no ha tin- i recomanant-los la necessitat de res- News», no és cert que Da·"L jaindispensable, i l a sluieoló actual per- 1 giut fins ara confirmació ofleisi a Pa- p^ctar-loa. — Havaa
1 enterrats seoretement o «
^

LA
soUate

franoeeos aecessàríee g a w t ó e s çonceruente $
pagsmfcüt
las tqpeuBleim. — Sa>
Cap tffiïa! Crancfes ha esfctó mort vas.
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Mort de M. Delcasec

Pàg. 7.
, Sembla froe es fart. nacessèxla una
fiosaadiata operació quirúrgica—Ha-

Diweodres, 23- de febrer i e

1923

els estrangers- ba facOfta* una .atris
deameatlnt que tal Govern LlgtV^

Mca. 23, — Ha mort raneetineipeni
tiqüès amb el Go-* S dee^a^r ï & É & S t
ÏW^teten» *> segocis ertea^rs V^ato»L
íacllíut «iDesta taifla prias metge» vern dcTs SJWSf
fef.yor ÇMcf*^. — Havas.
ajjRrfM p«r les autoritat* freac*.
tampoc ès cert -que sTjagt tectal
que assistd-xea d mariscal Lyaat.'y.
6«s- — Hava*
• i « t a n a t » , que eu un discurs prode «metre s Bfflfela tma miüdó dfBo Dtteaasd t> néixar « Pamiers diu d segSaDt:
d*oa.Trt d'im auditor, molt l'any tSSS, dgpanLse a conèixer com
••EttM k n d estarkinari. Temperat»- plomàllca francesa. — Havas.
LES DUANES OE COBLENÇA rSB*Sv.
nombrós, tfl dJBotat pcpTílitta senyor a polltis ptaHeant en l a «ReptiUi- ra aquest xm'-í 3T10 pulsacione 72.
f.ctófflaç». 22. — Ua « r a o d ó 4a >•» Ceislcr. de*"* rfie l*iimç»rt de la que
F o c a Melbourne
Française» 1 en él «Paris» iale. L'cstet general resoTt* beEtaatsatl··
dnanAe <te Oohtençjt ha «Mdgnaa «Is Shtectílpciú inTclaila n*! Ctfl> Nacional iVEsants
fach?ri, prnjra es pt^tft (fSmviffnf
art
Vies
soïcí1
<pStrsca
estranParis.
88. — Comuniquen de Meldiversos camins pela quals podran de BBrtin a fan·or dets ^aiguistes de! gera. Va cotiaborar tamW en diver- encara oportuna la intervendó quletrcuiar les marca daries destiasdea Bohr. el qua; puja a ires milions, foo ses revietes. entro dies el «Jout».
bourne al «Journal» que s'ba declarat
nb^i·'a. Havas.
s l'Alemanya no oci^iadu. procedeuu» Invertit en la propaganda antisociaun gran incendi cn unes importariis
L'any 1883 fou derrotat en les elecdc Itenànla.
fèrriques d'automObas, causant pèrUsta. onganttzads per les Uigues pa- cions legislatives al departament de
França
i
Rússia
Tofs els productes que circulin per triòtiques. — Havae.
dues per valor de vint milions. — Hal'Ariège.
En
1888
fcu
elegit
conseller
altres vies tjue las anunciades seran
._
Paris, S . — E ! ^Edho NataonaJ» vas.
general «l'aquest dapariament. i el
considerades 1 tractades com a conI
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diu. encara que amb gt^ns reserves,
fe
de
febrer
de
1888
fou
elegit
diputat
trabaoLondres. 2S. — Bn rtrúformo redactat per Foix. derrotant el candidat logi- que aWr, dimarts, d Oonsdl de mi- Falsificadors de moneda
També ban estat prades anàlogues pels
quatre diputats ladKrristes afl seu timisia comte de Naitomne-Laro. E l nistres os va ocupar de la qüestió
detinguts a Nova York
mesures respecta a la regió del Buhr. roten»
s aquesta capHoi do la regió mateix districte el va reelegir diver- dç rependre les cooverecs amb els so— Havas.
vids. i que es va dectdlr enviar a Mtas-Nova York, 22. — Han estat «trpredel RtÉxr. es fa constar l'absència cn se vegades.
U dita capital d'cirera sense feina I
A la Cambra dtfls diputats es donà cou, on d termini d'un aics, una mis- eonató Si indfvliíus pertanyenta a una
LA
' JUNTAMENT
tot indici do pobresa 1 difloultate a conèixer en els debats sobre qües- sió francesa, dirigida per una perso- banda de moneders íaiso*.
OE GELSENKIRCHEN INTERVINGUTddaa'Imantadó.
L a polloia continua pradicant detions marítimes, dip'.omàtiïiueà i co- nalitat política. — Havas.
Duaseidorí. 53. — Es deemeateix
Paris, 2 , — El ministre de Nego- tendons. — Havas.
lonials. Deqprés d'haver estat sotsEís
dits
diputats
dddaren
que
en
el
eait^Oi) |>wtnent la ucn.fc.ia <rls «is qua concemefat a la qüeetio de les ne- secretari de les colòniee, en 189i fou
traníefos hagin embargat a Gelsen. íj»racions, e's grans capltalisles aie- nomenat ministre d^aquest departa
kirdícn ois «abals destinats a obres mauys han enganyat als dorors fent- ment. fomeoiaat l'cipanslú colonial KiiiiiniiiiiniiíiiiiiiiiiimiMiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiimiíim
de caritat, ni que slhagin apuderat los creure que Alemanya no podia pa- 1 econòmica de Franca.
del dinar dels transeüntà per a fer gar. — Hanas,
En cl govern presidit par Brtseou
efírcüva la multa de líiO milions dc
(1398^ ocupà la cartera do «tíadons
marca imposada a la dita ciutat. No- THEUNIS TORNA A BRUBSEL-LES exteriors, que conservà durant «Is
més s'han incautat de la caixa de
Paris. 22. — Ha ïortit, cap a Brus- governs Dupuy, Waldeck-Rousseau i
l'Ajuntament. — Havae.
B a n c
d e
C a t a l u n y a
saües el cap dt^ Govern heíga. senyor Cooubes. En nquest temps va intervenir cn qüestions internodonals tan
T9ieunia
L'acompanya
el
marquès
de
MANIOBRES DELS ALEMANYS
importants ooen ?a de Faxoda (ÀfriBARCELONA
DusaeWort 22. — Per a excitar als VíllaWbar. ambaixador diE^>anya s ca) aanb .\nglaterru, ia del Munt. amb
neutrals contra França els directors BrusseUes. — Haiva*.
Espanyo, i ja del >íarroc. antb .<nglai enginyers caps de mines decidiren
ierra, AÍeruanya i altres països. Els
C a p i t a l :
2 5 . 0 0 0 . 0 0 0
d e
p t e s .
MESURES
Bítegurar soiamem ia producció que
de l a Conferència d'AlANTIFRANCESES A ALEMANYA preliminars
lilgeixen les necessiUite locals en
geciws i d tractat anglo-francès de
A O E S O I E S : Nüra. I: CREU COBERTA, 8 (Sans). - Num. 2: SANT
'Berlín, ía, — H s diputats nadona- 19W «tigueren a punt de produir un
carbó coV i denunciar lee demanliste» han presentat una prapoaició conflicte amb Alemanya, podent ésANDREU. 146 (Sant Andreu), - Ndm. 3: SALMERON. 111 (Gràciai.
des efectuades pelíe neutraSs.
al Roi»h>iicg dtsmanant que els stübS"ha Impedit que reprenguesain el dt^ francesos i belgues residents a ser conjurat presentant ta seva diSUCURSAL A GIRONA
SUCURSAL A LLEYDA
treball dos cents minaires no si odi- Aiomtnya, siguin expulsats o inter- missió (1905).
Plaça de l'Oli, numero I
Rambla Fernando, mim. 'J
cats.
Havent sortit del Govern annb gran
nats.
Les impottaii» ineiaUUrgias de WiU
polític 1 popular, va pond reiBls botelcrs de Lelpric ban anoidat prestigi
BALANÇ tancat a 30 de desembre de 1923, ajuatat al model establert
ten estan mancades de primeres matina part molt activa en ds debats
nogareo
a
càtatjar
als
írancesos
I
per R. O. de 2! de setembre de 1922, aprovat per la Junta Geneval
tèries.
parlíaneotarls sobre la marina de
belgues durant !a Fira dc Mostres. — guerra.
d'Accionistes celebrada d dia 17 del corrent.
Eí 28 de febrer de 1911 ocuEl servei militar francès de ferro- Havas.
pà la cairteru de Marina del Govern
carrils continua contractant a nomLcipri:.
22.
—
Les
íàbrrqttes
i
grans
Monls. <w» conservà en els ministeris
A C T I U
brosos obrers sense treball. — Haíaltere de Lerpzic es negueu a eenrtr CaütatK 1 (Polnoaré. de 1912,V35.
Peesetes
les comandes dej» sii'íKdit* francesos i
l
CAIXA I BANCS:
la guerra, d -H d'agost
d^tran! la Fira de Mostres.— deJEsclatada
DISCURS DE ROBERT CEOIU belgues,
Caixa
i
Banc
d'Espanya
5.81S.002'35
1914. Ddcassè ocupà la cartera
.
• .
Monedes I Bitllets estrangers . . ,
66.927*14
- Londres, 22. — £ n et <B«can> pro- Havas.
de Negocis estrangers dd tninlsíeii
Bancs i Banquers
4315^65·|7
nunciat ahir a Cambridge pel senyor
de
Oefewa
presidit
per
en
VManl.
ELS SOCIALISTES GERMÀNICS Des de la caiguda d'aquest Govern
Robert Ceoil, declarà aquest que cond
CARTERA:
sidera en l'actualltst inoportuna una
Efectes de comerç fins SO dies. . .
3.694. Jgg'OS
©ussoldorf. 2a. — En una reunió En Ddcassé s'ha mantingut allunyar
Intervenció de la Societat -da les Na- celebrada a Essen. el diputat pèr de la p^ltica.
Efecles de comen; a major termini
207.699-90
cions, per a solucionar «1 problema Prüssla a la Dieta prusalana. senyor
III
TÍTOLS:
«Ja les reparacions degudes a Fran- fiabodlf. ba declarat que el deure La Cambra ianqui de reCabals Pdblics
1.021.H34'79
ça, par Alemanya.
Altres valors
més urgani és ondonrocar en cattlnet
4.340.40V93
Estíc convançul — Udguc — qtw Cuno. posar terme a la resUMincla presentants aprova la conAccions Bancs Associats
3.864.020*00
.lots «U que es preocupin 1 s'apassio- passiva i entaular uegociacions.
IV
CRÈDITS:
solidació
deldeutebritànic
nin per la ipolitiM «de França al
A Bochum sestè organitzant una
Crèd-'ts amb garantia prendèria 4 .
4.44S.898'03
Ruhr. penfiarten ex ací amant igual policia obrera amb l'objecte de conWatíblngton, 82. — La Camibra de reDiversos deutors a la Tlsta . . . .
1..158.125'I2
que els francesos, tà per llim» venes trarestar els maneigs 1 abusos de los triresentants han ratificat d projecte
Deutors en Moneda Estrangera . .
3.395.968-87
can**, tang francesa, tcDint alesbo- bandes nacionalioieb, havent, comen- de Uei referent a la oonsolidàcló del
V
IMMOBLES
2.864.303*04
ree sobre la seguretat da la RepiV- çat Jo els «leroenfe de les esquetros deute britànic, tal t com fou aprovat
ÍWO^S'IS
VI
MOBILIARI I INSTAL· LACIÓ . . .
biica. lídéntlc criteri que els CTance- nua campanya oetlvísslm» en contra pd Senat. — Havas.
l3.500.f)00'OP
VII ACCIONS EN CARTERA
806 mateixos, per la qual cosa ro- dels elements de les dretes.
I al .052*42
VlIT E F E C T E S A L COBRAMENT . . .
oismarien. a canvi del seu assen341.479*94
A Munich-Gabacb. situat a la zona,
IX
DESPESES D E CONSTITUCIÓ . .
[Doumergue
tmeni per a la recoosiituotó d A>- belga d ocupacló. i a conseqüència
641..^'56
X
DIVERSOS COMPTES DEUTORS manya, aegureta» csntra la, possi- dels successos esdevinguts darrerapresident del Senat
34S.0O(WIO
XI
DIVIDEND A COMPTE
bilitat de qualfcevo! invasió. — Ha- ment 1 degut a-la violència bruta!
Parts,
22.
—
El
Senat
ha
alegí*
prevaf.
amb que ha procedit la policia du- sident de Sa Caxohra. per 142 vots a
51.375.491*27
rant els mateixos, amb respecte als
Valors nomlna'a
Dotimergue.
EL QUE DIU LA «NEW YORK TRI obrer» sense treball, s'età advertint M.E!Gastón
seu oontrincam, que era M. Sel48.266.343,45
BUHEd
XH DIPÒSITS.
ja un moviment anàleg al de Bo- ves, <A*ingaé
113 vols. — Ha^·e».
chum."
—
Havas.
Nóva York, 22. — E l periòdic 'New
97.641.834*72
Yórit TrUnmo' d i a
Dusseldorf. üS. — Segons notícies
Els ianquis neguen
PASSIU
Alemanya ha acumulat des del ter- que ti reben de iFrancfort, durant
PestBles
. rmní de la guerra riqueses conside- nna reunia celebrada per la Uiga
un crèdit a Alemanya
rables, les quals foren curoenmant dels Drets de rHome. una oradora
I
CAPITAL
.
.
.
25.000.000*00
París. 22. — Al diari «Le Temps. 11
ocultades, per a donar sensació que féu present quo la base d'una EuroII
FONS D E RESERVA
200.000X0
pa pacífica sols pot quedar constl- telegrafien de; de Washington, dient
no exietien.
III
CREDITORS:
que la Comissió de Finances del Se
ítilda
mitjançant
una
InteUigència
Si el govern alemany hagué* volCeditors a la vista
nat americà, ha robutjat unàntaesnent
IS^^'sO
gut imposar tributs — encara que franco-alnmanya.
la proposició cn vistes a l'obertura
Creditors iins al termini d'un mes
72.250*77
El fet mé* característic que mereix d'un crèdit per 3 AJeraanya, per vaaqtíefis tributs haguessin estót moCreditors a niaiors terminis . . . . . . .
&I1?.35í4,65
derats — als enormes beneflois de registrar-se respecte a l» situació ac- lor d'tm milió de dòlars, destinat a
Creditors en Moneda estrangera
3.382.563'.«
llur indiisfria, <•! Tresor hauria po- tual, és que a Eiborfebd, que és el la compra de productes als Estats
IV E F E C T E S I ALTRES OBLIGACIONS a pagar.
183.756-07
gut fer front, a Aleraanj-s, al paga- centre de la reeisteocia alemanya, Units — Havas.
V
BANCS I BANQUERS,
3.699.930*58
els Sindicals cristians ban aprovat
ment de les reparacions.
VI
CREDITORS per E F E C T E S al COBRAMENT.
4fi('.228*07
en una reunió que acabeu de celePal contrari, e) Reich preferi adop- brar,
Vü ALGUNS COMPTES CREDITORS . . . .
214.^56*13
una
moció
demanant
que
s'enL'ambaixador
d'
Espanya
tar l'actitud Oposada 1 fóu wt el que taulin Immediatament negociacions
VIII BENEFICI LÍQUID EXERCICI 1922 . . .
.
1.0r7.156*Sl
pogué per a donar l'apariència d'-ís- amb França, Ja que aquesta té dret a
a Londres
í«r insolvent, amb el determinat pro- les reparacions. — Havas.
51.375.491*27
Londres, 2Í. — L'ambaixador d'EsT-OsH de no pagar als aliats, els deuValora aominala
panya a Londres va asmoriar ahir
tes que en concepte de roparaclons
CONTINUA LA VAGA DE MAOUNOIAamb als reis d'Anslaterra. La sevn
hàvia contret - Havas.
IX DIPOSITANTS
46.268.343*45
no va poder assistir a l'acte
Magüncla. 22. — Continua la vaga j esposa
per
motius
de
salut.
—
Havas.
MANIFESTACIONS DE MSPAR dels
fundemaris de 'Correus. Telè97.641 .S34*72
Brussel·les, 2i — E! ministre de Xe- grafs i Telèfons, sense que í bagl
Emprèstit alemany
gdets Baírangcrs. senyor Jaapar. esji i- registrat cap Incident fins ara.
I
La impressió general í s qUc aques•» davant de la Comissió de Xt^ccis
Berlín,
52.
—
Com
a
resultat
de
l'ata
vaga
pM
durar
encàra
algun
p-rangers de la Caartms de dlpntata
entre d ministre dHisanda i
lèe íondlorons en què stha eíreruat temps tot» vegada que el personal de cord
les
grans
entitats banoàrie». d conl ocupa-aó del rttrur. demostrant que Correus no sembla disposat a íotmr- sorci ask^irarà
l'omisçiò d'un emU <lna ocupació fou imu netiísitií. tre's a les ordíçs do les antorilats prèstit de cinquanta
milions de do- F
r
a
n
c
e
s
c
l i o u e l l a s
JW« raetltwl del Rc^sb : rteis ::t- franceses. — Havas.
larv en bons de! Tresor, garantir»
líifstrials gerananòflfe. .Mfegl qus aquespd Beioh*ank cn divises estrangeta ocupació no teodeix. ijc cap mancQ u í m i c
(aoalMa). F o r t u n y ,
9
res. — Havas.
r*. a l'eBBpïotecio nnmoliatamout proadverteix a les seves rdadous comercials i amics que. no posseint cl seu anlic
L'aviació sense motor
du-itiva del territori, ni amaga cap
telèfon n.0l 176 A.. deixarà de rebre tot avis que se li trameti ntitjanoant l exmira poHtlca, sinó que actua íment
Biskra. 22. - L'c-lalor D«»:amr,'S Ministre hongarès
pressat aparell.
només constiaietx ur. m'fjà de fites- ha fet 'm vol pilotant un avió sense
a Madrid
sió al qual to l.a bahgut més remt.: motor, havent recorregut cinc quüóque recorre-hi. in vlsii de la tmla
Budapest. 22. — E l baró Koranji
voluntat demostrada per Alemanv.v metres ea Unia recta. — Haivas.
ha estat nomenat ministre d'Hongrli
a Paris 1 Madrid. — Havas.
P*u ressaltar que els aliats estan El comte Karolyi
decidits fermament a persistir en
condemnat
Liautey malalt
aquesta política, mentre Aíemanya
P U L M O N A R Y
•w» capfttilt i es decideixi a canviar
Bntfapest, 22. — B) 'rthttna! ba senBa9«at. 2 8 — 0 mariscal Lyautey
d'aotltua.
tenciat ia coQ^iseacIó de la fortuna s'ha rlst oftílgaí a fer QM a /«nseO f e c
Seguirem doncs - acaoà dient — •i- eoutte-Karolyi. acusant-lo del de- qfièncla (l'lwv«r-se4i empitjorai ima P u l m o n i a , B r o n q u i t i s , G r i p ,
* Rtftr ns oiitenlr (TAletBanya le* 11.-tf ífaltn '.ratció. - Havas.
afecció hapatkaVenda eq totes les farmàcies.
J . M," Sirvcnt. Corribia, 2. • Barcelona
• t fWtll O'UWA SUBSCEIPCJO
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E l s

" r e s s o r t s "

e l e c t o r a l s

A

' tots e!s països normalment constitnïts en r è g i m democràtic els governs qne volen guanyar unes eleccions utilitzen
ressorts que mouen l'opinió póhüca i poden influir en la voluntat popular : exposició d'nn programa, preconitzadó d'un procediment, definició d'una actitud, propaganda activa dels ideals o de
Ha conducta qne sintetiltea el Ministeri.
A Espanya, no. A Espanya, e í s gjoverns, lliberals o conservadors, que viuen en el convendonaflisme i l'artifid, no cerquen
eü triomf de llurs candidatures en una adhesió cordial dels d u tadans a la personificadó del poder públic, en un moviment favorafole de l'opinió. T o t el contrari. O n hi ha nuclis vius d'opinió vdlen defugir-la i estraferJ a . Per aconseguir nn triomf electoral, baldament problemàtic i relatin, utilitzen tbts els ressorts
de govern dels vells cadquismes, distribuint el favor als amics
i la i n j u s t í d a i la persecució aíls enemics polítics.
A r a mateix d govern que hem anomenat de conc*ntració lliberall i actnadó antilliberal sembla molt preocupat pels afers dels
militars, del Marroc i de les reparadons. E n realitat, no é s preocupa s i n ó de l a preparació de la jornada electoral.
No ha fixat encara la data definitiva de les eleccions. I la
seva conducta no ha estat motivada per Tinterès públic, s i n ó per
l'interès partidista. E l Govern tío ha sentit la necessitat democràtica de consultar lldalment i sincerament l'estat de l'opinió.
No ha sentit la necessitat d'escoltar la veu del país. E l Govern
no ha tingut altra preocupadó qne preparar unes eleccions en virtut de les qpals pugui fabricar-se una majoria a Ja mida de les
seves necessitats polítiques i parlamentàries. Aquests homes dels
partits i dels grups lliberals, demòcrates i reformistes continuen
la història política d'Espanya, perpetuant la paradoxa constitudonal qnie no siguin les elecdons, é s a dir, les Corts les qne facin els governs, sinó els j^iverns els que fadn les eleccions, é s a
dir, les Corts.
Per aconseguir aquest meravellós resultat de Uíb^ralisme. democràcia i reformisme, el govern del Sr. Garcia Prieto, amb la
conïfflicitat dels amics del S r . Melquíades Alvarez, ha restablert
amb una fruïldó g e n u ï n a m e n t conservadora i tradidonaüista He
k vella política espanyola el costum de nomenar alcaldes de R . O.
i pertorbar la vida munidpal amb finalitats i objectius electorals.
E l govern ha gosat també dur aquesta pertorbació a nombroses ciutats i viles de Catalunya, sense recordar l'experiència
d'altres anys, que procediments anàlegs produïren a la nostra terra
resultats contraproduents. E n t r e aquestes ciutats i viles recordem
ara les següents :
V e n d r e l l : E n Josep Soler Sonet, lliberal monàrquic.
Tortosa : N'Antoni de Ramon d'Abaria, lliberal monàrquic.
Arenys de M a r : E n Santiago Mollfulleda, de la U . M . N .
R e u s : E n Pau Aymct i Pujol, lliberal monàrquic.
Calella : E n N a r e í s Baronct, de la U. M. N.
Tarragona : E n Josep Mullerat, lliberal monàrquic.
Lleyda : E n Ricard Palacín Soldevila, de la Joventut RepuUicana.
G i r o n a : E n Frederic Bassols Costa, dc la U. M. N .
Palamós : E n Josep Gafas Marull, repoblicà lerrouxista.
Sant Feliu de G u í x o l s : E n Guillem T e l i G u r i ,
republicà
lerronxista.
E n aquests nomenaments hf concorre la d r e o m s t à n d a agreujant que els partits qne els han acceptat es comprometeren solemnialment davant la representadó del país a no admetre'ls.
H a calgut, doncs, la complicitat de certs partits catalans perquè el govern hagi gosat realitzar aquest atac a l'autonomia municipal, que tant diuen defensar.
• E s evident, però, que, a Catalunya, aquests ressorts electorals del govern no rceixiran.
Catalunya té una c o n s d è n d a nacio, nal prou forta i una dignitat dutadana prou viva per a proclamar una vegada m é s la seva vcfluntat de poble lliure per damunt
de tots els entrebancs ofidals.
miiiiinmnimuMD)iiumiiiinniiuuiiiiuiimiimmHmniuimnniinnmiiuiimiimnnnin:MuiimiinmiRi
A s s o c i a c i ó

Catalana

d'Estudiants

Conferència

d'Adrià

Gual

OngaíUtzarta i;«er lUssoda/dó Catalana dVEsiudiants va tenir Doc a la
•ala del C. E. cle C. la conferència de
FAdrià Gual sobre «L'art de llegir».
Oomencoà ponderant l'eesencialitat
d'aquest art. 1 sogui analitzant les ctrcums&ncies que el fan limitat a
otanpiades persones: condicions flsio
lòghjues, pBteoHBfepiw IndMtlualB,

mottes relacionades amb modalitats
fonètiques dwterminades, l especialment d desenneixament dels prinedpie més aiamontaís. no Ja dels mètodes didàctics.
Expressats ja ris coneixements per
a poder llegir, va explicar la manera
d'arribar 3 una entonació ajustada
per mfltfà d'uns signes addicionals
senzíUissims, que indueixen a valorar les causes, aocents. acceleracions,
etcètera. I quç aviat es pot prescindir
d'oecrture.
Va acatoar aquesta interessant conferència amb demostracions pràctiques dols seus deiseíblcs, nbeèrvantSe com dintre d'aquesu» normes queda bon esi&i a la inteitprertacid individual.

VED DE

CATALUNYA

L e s

Idees

les

I m a t g e s

B u t l l e t í

i n t e r n a c i o n a l
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OEL LLIBRE T/c XMMïST.íT
/ DE LA MORT:
MOSSÈN CLASCAR
Pati un mati de primavera — la primecotra de l'any 1917 — que férem coneixença amb mossèn Frederic Clascar.
Vinta eU, aleshores, a la Casa àe
Maternitat de (Les Corts.
ço que ens portava vers ells no era.
certament, cap preocupació erudUa,
ni cap ercitant pruïja rCordre inteU
leetual, per bé que eü fos, eam tots
sabeu, una de les, personalitats,
%ota tots conceptes, més competents
i atractivoles del renaixement literar i nostrat. Ens portava vers mossèn
Clascar un afer per a nosaltres molt
més pregon, i transcendenial. Quelcom
de relacionat amb àlld que els jesvïles de l'època clàssica en deien, colpidorament i exacta, «el negocio del
alma..
No és aquest el lloc n i el moment
de 'descabdellar les diverses fases de
la nostra relació amb mossèn Clascar. Ella fou decisiva. Ens reintegrà
a la ruta de llum que, amb l'afui de
Déu, d'ençà ifaieshores, i maUirat les
nostres indignitats i febleses, no havem ja abandonat mai més.
El mateix dia de conèixer^nos mossèn Ciascar ens ofrenà un dels seus
IMbres:
l'admirable tEvangeHan*.
ü n ver tresor. En les guardes Interiors del petit volum, h i ha escrites
unes paraules autógrafes, d'una corprenedora simplicitat.
Tan pura t estrictament espiritual
fou la nostra relació amb mossèn
Clascar, que gatrebé no recordem
res de Vaccessària contingència d*--la
persona, del lloc i de l'ambient materials.
Evoquem, només, ten desordenat
amuntegament de llibres de la cambra de treball... Al bell mig del parc
de l'Asil, uns grups (Flnfanton* blancs
a l'ombra moradenca tFuns grans
plàtans verds... L'esguard de cel
clar i les mans angèliques d'ima germana de la Cartíai que, per indicació
de mossèn Frederic Clascar. ens oferí, amb un gest i posat CTuna dolçor
inenarrable, una medalleta de la Verge Miraaulosa, en alumini.
WSEP UABIA JUNOY

Municipi
ADHESIÓ A L'HOMENATGE A MATONS
El Centre Moral del Poble Nou ba endretat al tinent d'alcalde d'aqoett Districte I, Ba Marti Matons, una afectuosa comunicació adbcrint-se a l'homcuatcc que se
ti tributà.
IN8TAL-LACI0N8 A LES DUES NAUS
NOVES DE L ESCORXADOR.
El senyor Plaja, president de ta CoausshS d'Escorxadors i Mercats, d'acord amb
aquesta, ba convocat per a dilluns vinent,
16 del corrent, a les onze del mati, una
reunió, la qual tindrà lloc al Saló Nou del
Consistori, cb sis concursants que han formalitzat preposicions per a les instal-Iacions industrials, de dues noves naus de
l'Escorxador seneral, perquè pugnin fer la
presentació del an projecte, donant les explicacions o dadea qne estimin necessàries,
respecte Uní» condicions i aventatges, amb
cl fí dc tenir-los en compte per a poder
adjudicar el concurs amb ta major justícia
i imparcialitat.
Amb l'objecte que l'acte serveixi únicament com a orientació, cl president, d'aconl amb cb altres individus de la Comissió i deia tícnic» corresponents, desitja ler
públic, pcrqoí el coneguin prèviament els interessats, que escoltaran les explicacions d'aquells per l'ordre de presentació dels plecs
qne no cs consentirà controvèrsia, que cada
un sols podrí disposar de tres quarts
d'hora de temps per a defensar la serà oferta, sense qne pugui referir-se o ler comparacions amb lea altres, i que no podran
romandre al Saló mentre informin els altres
concursants.
MATRICULES A LES ESCOLES NOVES
BAIXERAS I FARIGOLA
A partir dc dilluns vinent, començaran les
Inspeccions mèdiques i formalització de matricules dels nois qne tinguin sal-Ucitat llur
Ingrés a les escoles Baixcras i La Farigola.
Les fulles de sol-Vdtnd seran facilitades
a les oficines de la Comissió dc Cultura i
a les escoles indicades, les quals fulles, un
cop omplerts els espaia amb lletra rlara,
i acompanyades de la partida de naixement
i de 1* cèdula del cap de família, seran.

£ £ £ DESPESES
cr*^'ts suplementaris demanats pel ministre
n_ , ,rinivArin
^e F'na,lces francès M. de Lasteyrie comencen de
Db. L OCUPACIÓ
palesar ci cost de l'ocupació del Ruhr. Entre els
crèdits demanats n'hi ha un de cinc milions de francs per al pagament
de les missions financiera, industrial i duanera del Ruhr. Aquestes són
les despeses que podríem anomenar d'ordre civil.
Vénen després les d'ordre militar, que són, naturalment, molt més
copioses. Per al transport i manteniment de les tropes al Ruhr han
estat demanats uns altres cinquanta milions de francs. Per a l'explotació de les xarxes carrilaires als territoris ocupats han estat demanats
seixanta milions de francs més.
Aquestes xifres, peto, no representen el cost total de l'ocupació.
Cal afegir-hi el carbó que França rebia normalment abans de l'ocupació
i ara ha deixat de rebre, les fàbriques que han hagut de plegar per
manca de combustible, la depreciació que ha patit el franc i les conseqüències de tota mena que produiran les noves emissions dc bons, absolutament necessàries, i l'augment del tipus de l'interès.
Ningú no pot negar el fet que, fins ara, l'operació del RuMr, eco.
nómicament, ha esdevingut un fracàs notori. E s possible que també
ho sigui políticament. Mr. Lloyd George acaba de dir a la Cambra dels
Comuns que França camina envers un desastre i qne aquest desastre
serà més terrible com més s'ajorni. No sabem si al capdavall els fets
confirmaran les temors de Mr. Lloyd George. E l qne sí sabem és que
França no podrà cobrar mai d'Alemanya les despeses dc l'ocupació actual, ultra la xifra que vol fer electiva en concepte de reparacions.
Coincideixen amb la situació financiera creada per l'ocupació del
Ruhr a França, dos fets molt interessants : la millora dc cotització de
la lliura esterlina en relació amb el dòlar, com a conseqüència de l'arranjament del deute britànic als Estats Units i de la situació pròspera
de la indústria anglesa, i la inestabilitat del marc que sembla no poder
conservar els aventatges que guanyà recentment per les operacions artificials del Reichsbank.
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El diumenge vinent a les onze del
matf la Joventut Nacionalista en la
Impossibilitat de poder donar a conèixer al poble, pel mitjà de la pròxima visita col·lectiva, tots els serveis (de ©eneftcèndia fçx «osté 'la
Mancomunitat de Catalunya. }a que
els mafteixos comprenan els serveis
dements en els diferents Manicomis
i les Cases de Maternitat, Misericòrdia í Beneflüòcia esteses per diferents indrets de Catalunya, ha escollit per a la pròxima visita, la Casa
de Maternitat i Expòsits radicada en
la barriada de les Corts, per ésser
restabliment que millor interts pot
despertar pel visitant, tant per la seva esplèndida instaUació Jl magnitud de la mataixa com per éeser l'obra de més gran importància de les
d^ recent orpanitzacaó •en
ram
de BeneflOèncla efue la tan -Idigna
competidora de les millors organitzades a l'estranger.
No obstant a fl que els visitants
treguin un cabal concepte de tots
els «ferveis^de /beneficència de la
Mancomunitat, en la dita visita serà
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donada una dissertació sobre els serveis a càrrec del senyor En Manuel
AlcAiiiara, funcionari de la Casa Js
Gari:ai do Barcelona 1 gran coneixedor d'aquestes matèries.
Ultra ies diferents dependàneies
1 serveis de l'establiment, seran vlslïais els Pavellons Prat de la Hiba rtc recent inauguració, les Esco.
les Montessori de la Casa i la InsTituoió Maternal ra|aliana en vies
d'execucaó.
La Oomissió organitzadora de les
visites col·lectives prega a tots els
Centres de la Barriada de l'Organització de la Uiga Regionalista que
concorrin a la dita visita, quB ns
reuneixin el dia esmentat, al púnl
de l'hora fixada, al pati de la diu
Casa d-e Maternitat i Expòsits, advertint que per a traslladar-se al dit
Establiment pot utilitzar-se el tramvia núm. 15 de A Placa do Catalunya a les Corts, 1 baixar al Ari'l1
de' trajecte i en pocs minuts, traslladar-se a la Casa de (Maternitet
situada al carrer de la Travessera.
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remenes a les oficines de l'esmentada Comissió, dc deu a dotze, els dics leiners.
L'Adrià Gual
VISITA
Ha visitat al senyor alcalde cl tinent d'al- al Palau de la
calde dc Huelva, don Ricard Domlngues
Moreno, al qual sol-liciti nn Reglament pel
qnal cs regeix la gnArdia urbana dc BarDiumenge vinent, a dos quarts da
celona, ja que cn aquella població andalusa cs proposa crear-ne una d'anàloga.
sis de la tarda, al Palau de la MUsica l'Adrià Gual explicarà amb l'aEN MATONS
jut de nombroses projeccions, «El
Es troba mot millorat de la seva malal- Drama de la Passió del Senyor a
tia el tinent d'alcalde senyor Matons.
Obernmmergau».
En Gual, en bell viatge de cultura
1 plaer, ara de poc, ba assistit a l'ultima representació de la Passió doen el pintoresc recó d Alf-mv
Els Pomells de Joventut nada
nya que amb aquesta manifestació
tradicional i periòdica té atreia la©i «menge vinent, al mati, el Po- tenció intel·lectual de tot el món.
La finesa d'esperit l la indiscutimefll de Joventut Sant Jondi visitarà ble competència del nostre emineii'
els Pomelb dc la barriada d'Horta, autor i director de l'Escola <:aia'*'
celebrant conjun lament un senzill na d'Art Dramàtic, donaran una „ '
lor definitiva d'apreciació a m*"'
acte de germanor.
manifestació de la fe dols
Primeraiment s'olrà missa a la par- rols mie els eleva a les regions o»
ròquia i deeprés s'anirà cap al pinto- l'art Hi seran estudiades les in^r
resc indret on es troba fenmita de prelacions individuals, el movm~
Sant Cebrià; en havent esmorzat tin- de les masses, vestits, M s ~ r j
drà lloc en plena natura ún petit es- transcendència, car res ba ^ P ? * ,
la sensibilitat i sagacitat d'6". "
plai, en el qual els reunits rafertmaEs explicable doncs, J'int,erè!Jíd.
ran llurs entusiafanes (per i'Obra dels ba desvetllat l'anunci de la
PomeUs de Joventut
rància Imminent.
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CATALUNYA
històric

23 f e b r e r de 1642

I j j i COSO^IO D·EJM.'CAOO GENE- 1 Campte presentat per la c « a Be
I ruMto i Campaay». per c«rtatxos EL V1UKI, MAROUU OE BUBTC
JUr.A LES CONSTITUCIONS DE
T.s conUtsió d'EdHcaelé gwVraj ha trÏMrrrmïrsTg 41 Cus d Esquadres t!e
|o ' •ai un fascicle, posant a disposició j
CATALUNYA
Exempcíó de subhasta per a adIdeïs hostaJere de Catalunya un sexLa mort d'En Pau Claris, fou un
|vel pretnít per a aaesBorar-los, tant quirir una porció de terra de la An- fort cop a la cansa de Calalimya, i
en l'embelliment i escaient decoració ca «Casa Sant Joan», a: terme de mancà aqití l'home qwe endeguis els
Ideí local, com en ço que fa referèn- Montcada i Reixach, per a establir-hi afers piiblics. mis complicats cada veIcia oi eervei de taula i cuina. Per una zona de protece fi de la Mina i gada. Al Rosselló rebrotava la guerra
U aquest servei han oferta llur des- elevació de les aigües de Montcada feia pels reialistes, i Barcelona, cenídem (d. íd. per a l'adquisició de tre de IncUvitat, tenia eneviics per
Tjnteressada col·laboració «is senyors
(a Puig Gairalt. J. Goday, A. Ftas. lí cavalls per a la Guàrdia Urbana tres costats.
De la Secció d'Hisenda:
li. Puig Boada, LI. Bonet. Joan BerEs requtnia'l'auxili de França i fou
Acord interí, relatiu al repartimenl tramès covi ambaixadm de Catalunya
(gós, F. Folguera, L Adroer, 1. Llonper
urbana
entre
els
pobles
de
la
a Paris, en Josep de Biure 4 de Marjgueras. J. Marco, A Florensa. B. BaIveatóe: 1 per al servei de menjars, «provincià» durant eil vinent exercici Qant. Blehelieu f i u notar que el Rei
econòmic.
CrisUanisslm no podia venir a Baree·
lla senyora Bonnemaison, vídua de
IVerdaguar. amb distingides coUaboInforme al senyor governador en lona a jurar les lleis i privilegis, i en
Iradores 1 En Miquel Regàs.
el recurs interposat per don Benet la seva delegació va trametre al maSantamar*a, contra un acord de l'A- riscal de Franfa. marquis de Brett,
(SIGNATURA D'UNA ESCRIPTURA juntament de Sant Julià de Serda- investit del càrrec de virrei.
El jurame/u era prèvia condició per
Autnrtzada pel notari don Isidor nyola. prohibint l'jjcupació de la via
lUipuente. va signar ahir el senyor pública, sense el previ permís de a la resistència. Acordaren els consellers trametre un dutadd i un militar
I president, al seu despatx, l'escriptu- l'Alcaldia
que el saludessin en'posar cl pc.t en
Ira d'*dJudloacl6 a favor d'En FranSUBHASTES
terra catalana, i en arribar el marIce·c Sumalla, del proveïment de peS'assenyala el dia 12 de març vi- quès a La lunsiuera, es trobà amb el
jdra amb destinació a la conservació
I del (erm de la carretera de Borges nent, a Us onze del maü, per- a la Síndic de la Generalitat, el qual f i u
celebració de la pr.lnera subhasta de el jurament en nom d'aquella entUaí
I Blanques a Bellpuig.
proveïment de grava per a la repa- i el rebé ai nou virrei sense perjiuUei de repetir-lo en arribar a BarcelolADOUISiaO D'UNA FINCA PER A ració del ferm de la carretera de na.
Acompanyava ai Síndic, una CoESCOLA DE ZOOTECN1A I SER- Vilafranca al íímit de la província, missió del Braços, celebrant-se la ceen direcció a Aguiló i ramal a TorVEIS D'AGRICULTURA
rimònia rU migdia del az de desemAl despatx oficial del senyor presi- relles de Foix, quilòmetres 1 al 11 1 bre de 1642.
11
al
13
del
ramal,
la
qual
tindrà
lloc
Ident de la Mancomunitat ha estat
Fou desig del de Rrezé tenir al seu
jautocitzada pel notan don Alíons a] Palau de la Generalitat. El presiGrande, l'escriptura, d'adquisició per supost de contracta importa pessetes costat una persona, delegada de la
la la Mancomunitat. <te la finca no- 84.395'62. essent la fiança provisional ' Generalitat, per a governar el RosIrnenada «Torre Mart món», situada al de 4,219'78. que hauran do constituir selló, i com Ics forces castellanes des1 terme municjpal de Caldes de Mont-' els» Ifcliadore per a ipendre part a la pleguessin els set4ï con/íii3ertí.s per
banda, retrassà, la vinguda
jbuy, destinada a Escola de Zootèc- subhasta EI lermin. d'execució dels aquella
que es féu per fi en la data que retreballs és de sis mesos.
|nla 1 Serveis d'Agricultura
cordem.
S'asenyala el dia 12 de març vi•La recepció del virrei fou entusiasL'esmentada On ca, que té -més de nent, a les onze de] matí, per a la
Icent hectàrees de terreny, de dife- celebració de la pr.lnera subhasta de , ta. L'acompanyaren les autoritats t
|rents conreus i nombroses ediflca- proveïment de grava per a la repa- | rebi la xardorosa ovació del poble.
lona, permetrà un gran rtesenrotlla- ració del ferm de la carretera de | Endomassats els balcons fou una fesJ ment de les Escoles d'Agr'cultura Montesquiu a Berga, quilòmetres 29 i ta d'esperança. Atnns d'ocupar el Padel pla de Fra Menorfs, el marquès
li Zootócnia, que 16 a son càrrec la al 39, que tindrà lloc al Palau de la { lau
de Brezi raHfir.à el jurament a la CaI Mancomunitat de Catalunya
Generalitat. EI presupost de contrac- tedral, i el Síndic de la GoneraUiat
[CONSELL A LA NOVA PROPIETAT ta és de 84.977'6S pessetes, essent de repetí tnmbé Vacte de La Junquera.
Aquest mall. <A Consell s'ha tres- 4,24S Ta fiança provisional que hauCom en els dUs de Lluís ei Piadós
ladat a la nova flnoa. adquirida al ran de constituir els licitadors per a i els de la revolta contra Joan I I , torpendre
part
en
la
subhasta.
EI
tererme de Caldes de Montbuy. amb
nn'·a a tsser Catalunya franeesa, com
Idestinacló a Escola de Zootècnla i m'nl d'execució dels treballs és de u miljà, per a rtcóbror la llibertaí
amenaçada.
IServeis d'Agricultura, per tal de pen- sis- mesos.
S'assenyala el dia 13 de març vijdro'n possessió , oelabraa--hl Consell.
ESPIGOLAIRB
nent, a les onze del matí, per a la
j OBRES AL MONESTIR DE SANTES celebració de Te primera subhasta
CREUS
del proveïment" de grava en gros.
Han acabat els treballs de repara- pnr a la reparació del ferm de la.
P o l í t i q u e s
1 ció. que ha realitzat cl Servei de carretera de Gràcia Manresa, quilòConservació de Monuments de la metres 3 al 5, la qual tindrà lloc al
LA TASCA DEL DIA
MancomnnHat de Catalunya, a l'A- Palau de la Generalitat. EI pressubadia del Monesl r de Santes Creus. post de contracta importa 39.925'93
Encara no fa una setmana donàLa galeria amb columnat de dos p*- pessetes, essent de I,996'29 pessetes vem compte dels atropells caciquissos. carresponsm e la façana inte- la fiança provisional que hauran de tes a benefici del candidat reformista
rior, que amenaçava ruïna 'mml- constituir el liciatdors per a pendre del districte de A'iWfranca del Pe] nent, ha estat consolidada, assegu- part en la subhasta. El termini d'e- nedès.
Avui ens assabentem de la suspenrant l'esíabilitaí, i amb això, la. pos- xecució dels treballs és de cinc mesió del digne alcalde del ipotofle de
sible utilWioció de redlflcl. Demés, sos.
ha estat refeta una part de les coS'assenyala el dia 13 de març vi- La Granada. En Cristòfcfl Bas, debertes, que s'havi ensorrat, 1 s'ha nent, a les onze del matí, per a la arerada peq. seu compalrici i goverrestaurat llur conjunt
celebració de la primera subhasta nador civil senyor Baiventós.
La coalició popular de l'esmentada
Als claustres del Monestir, on srtn del proveïment de grava en gros, localitat
féu triomfar per aclaparaurgents algunes obres, res hi ha fet per a Ja reparació del ferm de la dora majoria
!a candidatura dea seel Servei de Conservació de Monu- camí d'Olost a la carretera de Prats nyor Bas, a les darreres eleccions
ments de la Mancomunitat, puix es- de Llussanés a Sant Qu'rze de Beso- muntcicans, contra els ma.s adminissent declarats monument nacional, ra, que tindrà lloc al Palau de la iradoro que portàvem l'hisenda dfl
com també- ho és l'església. l'Estat Generalitat E l pressupost de contrac- Municipi a ja ruïna. La voluntat allien té cura por mediació del Consell ta 'mporta 31,050 pessetes, essent de beradora del poble es manifestà,
Provincial de Monuments de Tarra- l.seZ'SO pesetics la fiança provisional doncs, ben clara.
gona -J no és possible intervenir-hi. quq hauran de constituir els lícit
Cal solls afegir que l'honoralble allBs el mateix cas de Poblet.
dors peri pendre part a la subhasta caWe, suspès ara governativament.
El termini d'execució dels treballs no s'ha volgut allistar com a súbdit
L'HOMENATGE A EN GAMPER
és de quatre mesos.
de l'encaseilai oficial.
Ha estat a visitar al senyor presiEls projectes, plecs de condicions,
EL NACIONALISME CATALÀ
dent una Comissió de l'Homenatge models de proposicions i disposiA PARIS
a En Gamper, per a invilair-lo a la cions relatives a la forma de presenL'Aoció Radical Catalana de París,
feata. que tindrà lloc el diumenge tació, es trobaran de manifest al Necomença d'actuar fermament en
propvinent.
gociat de Careferes. Camins i Ponts que
la eapitel francesa en pro de l'exde la Mancomunitat de Catalunya, pandiment de lldeal de Catalunya,
MES VISITES
tots els dies feiners, a hores hàbils ha organitzar tm eid-e de conferènHan visitat també el senyor Puig d'oficina.
cies que esi sos diferents aspectes doI Cadafalch. al seu despatr de la
Les proposicions redactades a te- naran lloc a conèixer la integritat del
Generalitat, el «enyor Florensa; nor dels models que figuren en els problema català a la capital de la
l'ambaixador d'Anglaterra i la expedients i esteses en paper sege- República venia.
seva senyora; don Jaume Massó i llat de la classe vnit'-na. reintegrat
primera conferència defl cicle
Torrents; el director de l'Institut amb una pòlissa de pesseta, de la la Ladesenrotllarà
el seu president. En
Francès, senyor Bertrand; el eenoyr Mancomunitat, hauran de presentar- Màrius Sugrafles. sota èl Títol de «El
Qucr; cl senyor Torra, de la casa se al Negociat de Carreteres, Camins tòpic de l'Economia i ralliberament
Soler i Torra; el senyor Argflelles; i Ponts, tots els d.'es feiners, de deu de Catalunya».
els senyors Codina i Boflll i Pítxot, a doü» del matí.
Aquesta conferència tinidrà lloc a
de la Institució d'Història Natural;
l'estatge social de l'Acció, '73 Bwuledon Lluís Ysamat, amb uça comlsvard Sebasltopol, demà, dissabte.
si* de Badalona; el senyor Glnestà,
SORTINTS
d* la Joventut Nacionalista; el secretar;- de l'Escola del Treball, En
Marxaren ahir a Madrid l'ex-dlrecDe
Societat
Pau Vila; el rector de Sant Pe ce, de
tor generaí senyor Abril Ochoa 1 el
diputat a Corts per Algecires En JoTerrassa: e! president de l As^erablea
• 9itE««, procedent de Santoma, sep Luis Torres.
N'Ankmi Jansana 1 el senyor Albó; el Sojorna
murquís de Monte-Muio i funilia^ conseller d'Agricultura, senyor
L'ATENEU
Mlas 1 els senyors Pi 1 Sunyer 1
OemA, dissabte, es celebrarà a l'Hotel AUTONOMISTA DEL DISTRICTE VI
Rossell; e1 diputat En Santiago de Rilt l'ullim te selecte iuc havia d'elecPer a demà. a les deu, s'ha conRba: l'alcalde de Sant Sadurní de tuar-M el dissabte passat.
Accedint als prtes de tes senyores or- vocat Junta general Ordinària de l'ANoia.
«
zanUsadores, la cèlebre artista -Esperança teneu Autonomista del Districte VI.
Iris, fart sentir les *cves tnís selectes canA causa d'ésser insuficient el local
son* mexicanes que lanis triomls li ban
COMISSIÓ PROVINCIAL
valgut tant al teatre com a l'alta societat provisional de l'entitat, la reunió
La Comissió Provincial ha despat- Hispanoamericana.
tindrà lloc a la sala d'actes de l'AteFIVB
neu Democràcia (Aragó, 1351
*&t «Is següents assumptes-

El

lamentable

estat

d'Anglaterra

1 - * troba en una situació tan conapitoniesa, que d fet saiu materialment a la vista. Aquestes ratlles no tenen, doncs, d propòsit dereferircap especial misteri, sinó de formular, a base de
fets cooegudíssims, un plany. L'tome, fatalment adherit a certes formes, a certes colors, a certs tòpics, no seria un home coroplet, si no saludés amb un plany els grans crepuscles històrics
que es produeixen en el seu horitzó.
L'Anglaterra es troba, sense exageracions, en unriscmortal. Ja l'excel·lent posició de la lliura esterlina ptop d'un vell
continent farcit de paper moneda depreciat, dava entenent d'alguna anomalia. EU diagnòstic ho confirma. L'Anglaterra agoneja perquè, en la seva famosa fortalesa insular, uo ha estat ore»
jada pel vent fecundant de la post-guerra.
L'Anglaterra s'ha obstinat a conservar el seu esperit lliberal,
la seva eficiència parlamentària, el seu règim de majories moderades i minories lliures, la seva creença en les pacífiques propagandes, la seva detestació de l'acció directa. Hom creu encara en
l'opinió pública, a Anglaterra. Hom creu encara que cal Oooivertir certs països dependents en estats lliures. Hom creu encara en
la distinció dels poders. Sembla increïble, però tau lluny estan
éls conservadors anglesos de l'almirall Horthy com els socialistes
anglesos de Lenín. Es un país sense remei. No sent les coses
vives. S'avé a reduccions d'armaments, és capaç de creure en
la Societat de les Nacions. Trist és dir-ho, però l'Anglaterra és
una taca retrògrada en el mai» d'Euüopa.
A les persones de certa edat, no els serveix de res, que diríem, la física que havien après abans de passar-se batxillers : la
física ha estat reVolucionada, s'ha anexionat camps t^ue li eren
aliens, està xopa de ruixats generosos. Als que hem estttdiot J>rcï
Polític fa més de deu anys, tota aiquella requincalla que ens servien catedràtics i autors, discursos parlamentaris i revistes, no ens
fóra bona per a res, si no existís encara l'Anglaterra fossilitzada
on podem comprovar aquelles nocions en un últim país sense miHitarismes, ni antisemitismes, ni llegendes de complots, ni repressions, ni boicotatges, ni comitatjis, ni Klu-klux-klan, ni llei d«
jurisdiocions : cap, en una paraula, de les coses que fan pintonesca i extraordinàriament delitosa la vida d'avui en dia, gairébi
a tot arreu del món. Bl Dret Polític que ara s'estila — i reconec
quefinsi tot aquest nom és antiquat, però l'empro ben a disgust,
i només que perquè ens entenguem — és una'cosa infinitament més
plena de color i infinitament més animadau
Que l'espantosa desfeta d'aquell antic gran país ens alliçoni.
Planyem ds pobres anglesos. Vestits de jugadors de golf o de
pastors protestants, s'obstinen com' uns maníacs en llur equació
de l'autoritat i la llibertat, en llur fair pL·y i en altres coses que
fan igualment olor de porridge i de mdmelada, mentre l'Europa
es rejovendx amb sacsejades grandioses i coronades d'èxit. Serà
en canvi una delícia per les persones pertanyents a un país opost
per diametrum a Anglaterra, com per exemple Albània, trobar
que, dom un efecte de la rotació dd món, ells, tingutsfinsno fa
gaire com a endarrerits, com a inadaptats, com a gent avesada a
osciüar entre una aibúlia fatalista i la febreta dds pronunciaments,
es veuen, de cop i volta, a l'Última moda i en la plena ^olellada
del progrés.
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MÍTING
L a dita reial ordre toposava %
l'Alcaldia l'Obligació de p un lloar
D'ESQUERRA AL VENDRELL
Organitzat per l'Agrupació Nacio- bans i dictar los ordres oportunes
nalista Democràtica del Vendrell tin- •perquè el públic adoptés preoauolonn
pas pels encreuaments del carrer
drà lloc en aquella vila diumenge vi- . al
de Balimes. quedant encarregat i ela
nent, a les tres de la tarda, un ml- j dependents
del municipi de ler-les
tlng d'afirmació nacionalista 1 pro • oompllr. L'Alcaldia publicà el (ban.
Estat Català.
que va reproduir l'any 1918.
<E2e passos més penaiosos són «1
de la Ronda de la Universitat 1 el del v
carrer de Còroega i. solhreiot, el de
la Granvia Dlaigonafl, on és precís
O o v e r n
civil
una exquisida precaució.
IL'englnyer acaba maníifeiítant que,
ELS PiAIRTITS DE FUTBOL
Avui, a la tarda, el governador, n© essent possible resialbllr les bar«míi el secretari del Govern civil, el reres, ni tancar els passos, l'únic
coronel de la guAndia civil senyor que es pot ter és que la companyia
Valle, el cap superior de policia i l'ar- posi en tots els passos carUQls moít
qve artvertelxin oonstaniquitecte provincial senyor Baris, visi- visibles,
ment eA perill i que l'Ajuntament ortarà els caanps de futbol «er a deter- : ganitzi
un servei de guardes en tota
minar-ne la capacitat 1 adoptar me- : els encreuaments d'alguna intensitat
sures per a evitar l'excés de públic. de trànsit peiquè ordeni la olrcula·ció.
EL TiRlANSlT PEL CARRER DE Bt^LEl governador es dirigeix a la
MfE.S
companyia a fl que per cap conoepta
L'enginyer oaip de la segona Divi- es passi de la velocitat dels dotze q»U
sió de FerrooarrUs. comtestam a un 16melres per hora qnie 11 està asseofici del governador, encaminat a nyalat «per al tnànsit per la població
aconsesïnir que s'adoptin les degudes 1 penjuè es posin els cartell» esmengaranties a favor dels transeünts en tats, i a l'Alcaldia percfiiè se serveis!
els encreunments amb el ferrocarril establir el servei d'ordre que en «l
! de Sarrià a Barcelona, manifesta que, dit ofici es proposa, que am?) Ics gaI suprimides iper reial ordre del 15 de ranties es considera factible aii'Sf.'aï
| febrer de 1900 les baireres i guardes en evitactò d'aocklenis desgraciats.
dels passos, la companyia va quedar
lLa ooinunlcaciè de l'onginyér reco.
rtbligada a no excedir la velodiat de nebt que. degut al peníecte servei
dotze quiWmetres per hora, marxant dels unbans en el pas de la Ronda d&
els trens amb les precaucions que l'ar- la Universitat, han disminuït els acticle 121 de la Uey de Ferrocarrils cidents, no ocorrent més que aqublla
] imposa als tramvies que circulen per
que es poden considerar Inevitables,
| U, ni. —ïh"-^
-a m &

Pàig. to. — DiTWiíbes, 23 «ic feBrtr *s
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ün rMft Je Bóri. B&Aifii aífasrecrt caei- tma den'teet* tvaMa «d 4 ew 5 » amb la bàlx» eoBMttv» 4 » detanaí- q ü è a d a
^ " ^ ^ J 1 ^
nats eíemente.
pla^nda de !a nrislta a respcsloló gúont:
Cap
al
lloc
de
l'accident sortí an
El tinent coronel senyor Mlllàn
d'arUttea catalans.
El ttUUsta de diamants i comlsslonisia de pedreti precioses esbiblcrt a -Vstray que mana un batalló dol re- tren tíe socors amb material sanitari
CL CONGRES DEL COMERÇ D'UL- Anvers, Mr. WÜly Wellner. dient de giment do Pavia de e u a m i d ó a San que afortunadament no bl hagut neCOMUNICAT OFICIAL OEL MARROC TRAMAR
la com on *Mà empleat Mr. Bectart, Roque assisteix diàriament a l quar- cessltat d'utilitzar per no haver ocor
Madrtd. 23. ir,',o aisUnada
Pel Mtoiüterï d'Estat s'ha curjat al envia al seu coi-kga dc Madrid el ter on s eataígen le* trojws, revis- regut desgràcies personals.
iPer a rependre la clrouladó dc
£>«ç«tx (J« Giwrra d d eia 2* <1« te- d«l Trdboll, Ocanerç l indtííftría, on dienvintista don Valentí Laiseca tant les forces 1 els eerveis roanietrens s'està efectuant transbord.
M'.etgraTna del míntetre ú'Eiip&nya » CK^hoa, ettablart al carrer del Duc lünvlos en constant sccvltav
Es creu que la via quedorà Ulure
«Zona oriental. — Ahir s'efectuà Careoas ("Veiiezuaia). d c n a n ú l comp- d'Alba, 11, dues partides de brillanib.
E» diu que l'estada del tinent cocntnbQi « lea pos-·.i.'·us de Sltli^Me*- te de que el dia 31 de l'ai^ual, mama- una el 58 d'agost per valor de 160.000 ronel senyor MtÜiB Astray » Sant ràpidament.
t w H i Jízitmar. sense nwetai.
ren do la dít-a polAsclà. ucrto diraoctú francs belgues i una 31 ira ei 9 de Boque no serà llarga, per tenir-se e
ESTRBHA
propòsit de confenr-li cl comandaAonb l'ofejeot* <ie reltovar el TM-lmer a Espanya, íjuatre dalagsis 1 un con- novembre per valor de 200.000.
Madrid,
23, i metlaad-.
«equwiro de regulars núanero à, arrt- yresslp-a iQd^-idiijal. prmvits d'toapor.
om que el temps passava 1 don Va- meu! del batalló de caçadors Je
All Teatre 'dei Centre bTi* estrenat
W aJiir a Taf·amiT. <l segon osçruadrò i»nt6 roostruaTi» i m«ilia doemnemn- lentí no rebla 1«* comande». la casa Ronda.
aquesta tarda l'obra pòstuma d'En
ci<4. per a pendra part en el Primer Willy reclmaà a 1« Companyia asu.-; rfií to»,
López Pínillos, «Panneno» titulada
NOTES DE SEVILLASense iKys'etat a Te» (tostclons del Congres del Ccanerc ESjpanyol 3 Ul- seguradora, l per a fer les aClara•los mal casadoc».
tramar.
Sevffla.
—
Per
l'esiadó
de
Sant
t*rrjtori.
clons necessàries es comissionà Mr.
A la comèdia 11 mancava on «et*
Bernat.
pa«?à
un
tren
nrilitar
proceí/·ífiqiiadreia de servei, en w o n e i 1 bà estat escrit pels germans OulnBepreseatatb « n b Islí esments, íls Bectart.
dent
de
Madrid
«mb
5
0
0
eoldale
que
apement. líwervà rjvw a les íraoclons espanyols de !a Bepúbli-:a de Vcrutero.
Aquest «enyor estigué prinwr a And« üVa·l-'Buker i Arrtdhen (M'Talza), ïuela, 90iis falien els de les d Hwrdi:- vers, on U dlguereti que les dues ex- van a' Milaga a embart^r <cap a
L'cbra ha c^Ongut un gran * i l t .
no fti ha cag) ipoblat de «jaimioa» do res l NK-aragi» .perqu* wts efls co- pedicions s'bavien pordut en trànsit MeSHla
A ^ r i s'eepera procídent de Càíhz
BANQUET A UN PINTOR
i«e i·i abo·w w n ^ n i que un grap ; o^jy-ian^ d'A-mèrica i rm^lnes, esH< per Espanya i l'Administració de Cord'up» vint hon>es, que fou boabarde-1
^ j ^ ^ n e n t ropretent«tó cn el dit reus oferia 50 pessetes d'Indemnitza- tm prem espíRial laruto 250 tutflstes
Al Pomos Palaoe. i sitíb asdstèttcU |
Jirt.
dlrvgia enrere Tlzzi-Lau, i coaf^s
cló, cosa estranya, perquè els b r i - aínericabs i J^alanderos larribats a del minietire d'Instrucció pública, s'h;
n » H Aeslie»" en Ja mateixa direocid.
llants foren despatxats com a valors Cà)dl4 en «1 1 lanaaüíMïtic «Rcft^r- celebrat, aquesta nit el banquet eà he.
dam>.
Al front dfr Tizel^zwi Uddia no i L'ACTITUD DELS OFICIALS ••'ARTI· declarat».
meoalge del pintor bilbaí Josa E«h«poRije o^se^bil^·«o res pel mal wmps- 1 LLCRIA
Romandran aqui eofament algunes varria.
A
Madrid
Mr.
Bectart
ha
pofrut
as« c i d e n t a l . - - S e n s e noiveiat ai ^ ^
pJiMada anutt,1aranj
Hi han a-uistit més de 200 comen,
sabentar-eo que bavent-ee rebut i n hoies.
A Puebla d'Alamo s'ha suKldat. sals.
maleta en excel-lent estel, es notà la
Amb d'homenatjat ocupaven la tauCcMituma el fort .temporal regnant, j ^ 4 0 ^ 1 6 n ^
funcions el falta del plec de valors on anaven penjant-eo ai seu domicili, aimb una
competència JUDICIAL
• Jutg^fnsínRAor. eDScareBatd'lnaMtr Ice els brlllans. i per alxO la Direcció ha- corda penjada a i sostre. Rafel Or- la preeidenclaü el •ministre d'InstrucA la Sala pi tniera del Tribunal Su- 1 düfpím'aies m£> motiu de !a publica- via retornat la saca a Anvers amb tega, de 30 anys. ImposanT-ll el suï- ció, senyor SaJvatella. Marian Bencidi la misèria en la qual vivia la lliure. Joan de la Encina i Ramix de
pram s-ha visi uns ccanpetèmcía sos^ document atramlt «5» arttU TPS. les pertinents observacions.
Maestuseva família
oitada ontre el* Jutjats de Barcelona
S*mc reipuertaient de ningú. 1 aíeEn resum, que Mr. Bectart segueix
Entre els comensals figuraven inolií
Deixa vàlua l cito ftUs petits.
» «aftxisos**.
| nent^ee Onloa 1 excdusívaiment a un sense saber on cs perderen els pics
1.4 princesa de SahnSato, accan- aírtistee, lltetraits l periodistes, i «1 diLa, towrHtsA de la Joyosa adquirí « w l m e o t voluntari. (íurant el dia en qüestió.
panyada dels infants Cartes, Uutta 1 ; put'Bt per BBtoao, Indaled Prieto.
taM linqu13s valoi-wles <n més d'un d'aivuj es presentaren dafvant dea jatLa damlnci-a, amb tot el que s'ha Alfons, feren una excursió stiromobtFiu nom de la •ximissió org^nltzadotK*f**es a B»rcelona 1 SaraInítrtKtor dotze oflcialè de l'arma tramitat, passà al Jutjat de guàrdia. Esta a la h4í*òrica ciutat de Carmo- re ha agraït ei banquet resorlptor En{?*sa, <iue -.mentà reíviíidtcar més 1 d'arrlfllerla, que es deolararen stgna, visitant detingudament A tircrò- ric Díaz CaneJo, que ha pronusciai,
CONFERENCIA
lawl éi senytír JopUan de U iries.
i nants de l'esmentat document 1 a »
póll romana 1 el casteU àra's.
un eloqüent discurs enumerant jes
DEL
VESCOMTE
O
'
E
Z
A
Aq iMí presentà davant del Jutjat : ceptent les reippansa'ynitats en què
altes qúailtais artístiques de Hiotr.cLes
autor'tats
de
Carmona
els
Sòria.
—
El
vescomte
d'Eza
ha
dode Barreiona la «iemanria contra l a . porjessln incórrer,
natjat l elogiant algunes de lee caacompanyaren durant la visita.
lau-onessa, que reeidia a Saragossa. ! >En les declaracions prasiades aflr- nat una conferència al Circól MerAquest matí les mateixt» persones raictarístlquee d*- les s«ves obres.
cantil.
i contra un altre senyor que tenia una raar«n que el nombre deds que sWbsSeguidament ha pronunciat parauHa parlat de qnè era necessari re- marxaren en automòbil a la finca las d "agraïment el senyor Echevafíia.
partit^acló en les finques.
| crrvfren el dceament puja a '52.
La
Cigüefia
del
ganader
don
Manuel
Bnlaulada la cnmpetóncia .ptr l a ! «Altres oflclals que no signareu el conèixer la necessllai d'eníortlr les R.ncon, on es celebrarà una provaEl senj·or Salvàtellii ha dit que co
repreacntacio <]e la baronessa de Sa document I m t Ufi saber al jutge làs- energies comercials d'Espanya ate- tura I simulacre de cursa a hofior bl asKl'stla com a ministre, sinó com
nent
el
desenrotllament
de
les
fonts
Joyosa, avui í'ti.i iist davarot la Sala •níctor que «s SDÏtdarlí'ràveiJ amb
un admirador més del senyor Echcdc la pr.'mocsa.
varria.
lurlffneTa de! Trtibunal Suprem, que üurs «Kraroanys, acceptant taaibi ics d producció de riquesa.
S'ocupà
del
problema
del
Marroc
>& de -le- iniir quin Jutjat ha d'enlen- responsabilitats que poguessin dertDE OADIZ
(LLAPISSERAs
i
digué
que
Espanya
s
ha
de
limitar
dbe en l'ae^umple,
| var-se de la serra putiUcaci^.
Càdlz. — Demà marxarà el goverValència. — A l'Audlènda sTia cea
desenerotllar
alllli
una
acció
comEl llítrat Btpjor ZaT>ata ba sosHn- 1 fEÜ Jutge Instructor ha notificat ala
cap a Algaciras.
gut que e« conipetent el Jutjat de deolamante que haiv-len de quedar a la patible amb les possibilitats econò- lebrat aquest mati cl Judici contra nador
•Es diu que va a resoldre assumpta
yann-frossa, iper radicar-hi els 'béns 1 sewa dl^-oslció per als eíeotes de la miques del pals, donant igual im- él periodista senyor Caialina, rsdac- polítics.
portància e •altres qüestions que in- tor do «ED Debaté Bad cal», per la
e] dcimicOl de Sa demandada. Ja que
De Canàries ha a í r l t a t el %*apor
teressen Sa vida espanyola.
publicadó d'un art.cle titulat «Lla- •Delíin»
lï^sn-er demandat a un nltre senyor sumàría.
que porta nombrosos mü:per una insignificant pauitetipació en
plssera
passa
la
froütera»
en
el
qual
Advocà
pel
règim
polític
anglès
i
SORTIDA DE L'ALT COMISSARI lorganilzació d'un sistema tributari el fiscal cregué veure una alnsió al tars en difereote eituatioi».
la fliKa, era una ihahilUal jier a ipaler
En l'exppfc d'-ttedaiusia ha anantat
actuar u Barcelona amb des consee faciija els mitjans de deaenrot- monarca.
CONTRA EL CADASTRE
güents nicflftslies i perjudicis .per a la aquesta nit amb direcció a ATgeclftt
lar la producció.
L'autòntic
Llaplssera
es
presentà
a
Zamora
— La Diputadó 1 l'Ajthitael nou Alt Comissari, senyor Sílno-a.
aeiva reprès en*«da.
l'Audlènda dient que el qui es con- meni s'tan adherit a la eampàSya
Han acudit a donar Ji comiaí & l'osVISTA
D
'
U
N
A
C
A
U
S
A
S'han oposat a aquesta, vefíoió. ad- taoió, el president del Consell, els mi1 saderava aludrt era ell, p d que dc- do!s pagesos contra d cadastre
Bilbsó. — A l'Audiència començà I * raànà explicacions quan la puhlica- I Igual ham fet les d osses tnercauitilf
vocam perquè es declari cOTïpétent nistres d'Esta*. Guerra 1 Marina, 1
fista dc la causà contra Picaíd Ar- oió d* l'articlo al senyor Catallna,
al JutjaA de Baroelona, els senyòrs nombrosos caps i oficials.
Els diputats ban promée reauhoia:
teehe. el qual matà a trets a Begotia
Ortiz 1 Benet Cueto.
E! sertyor SiJvela va acompaüyat l'amo del caseriu on habitava Víctor CONTRA L'IMPOST D'UTILITATS les actes si d Gotvern ao atén als
agriculto». .
del capità à ' marina., don Joaquisii Martínez.
ELS RABASSAIRES
1 .Alacant. — A 11 d'organltar l'acte
Domà es reuniran ds alcaldes ia
F.\ president dei .Consídl ha -robut la Ferro que fou ei seu ajustin t durant . El flscaJ demnaa per
processat
projectat per al dilluns pròxim, dl- la provi nda.
e m i v - ' ' de raiha.-ssaireç j pflroeis de e; tamps que exercí el senyxyr SJlve.a >à pena dé mori.
, verses com.'sslons recorren les »proCatalunya, que anava acompanyada la c à n e m de Marina.
I vtneies» fent activa propaganda
LLEÓ ESCAPAT
En marxar cl tr*n sí>an sentit alpeí dipuia: fiír Sabadell, senyor Coqiper tot ea reben adhRüions a L'asma pot aileujar-se a
panys. qui ba pre&cntat. els comissio- guns aplamfiattrot*.
Valèocíia — Del oir de feres ins- la De
protesta
contra IHmposl d'utilinats • ha exposat les «onduslons forta liat al solar de l'ívinguda de Vic- tats.
|
rinsfant
LA FIRA DE MOSTRES
mulades per rasseaUMea de rabassaitórià Eugènia, s'escapà un Ue6. que
res.
La
Cambra
dc
Comerç
ha
Invitat
U
N
F
A
M
Ó
S
METGE HO DEMOSTRA
•Pel Ministeri d'Estat s'ha cursat re^iifreguil
versos can-'. ^ f e !a
RA ALS PACIENTS ASMÀTICS OE
IA senyor Companys ens ha dit que una ordre telegràfica als còneòls
barriada de Buzafa. onginam-se un als seus socis a protewtar eolctnneBARCELONA.
ment també contra aquest impost.
el presidecit dea Consol) liavla assegu- i^rols a l'estranger, d'una manéra éa- enorme pànic.
rat que e; Govern estava resolt a pre- peotaJ als que radiquen a Amèrica 1
L'extraordinària
afirmació que l'asLa gent. fugint, es tancava en le»,
FOC
senta r un .pinjerte «le llei modificant Orient, recomananvlos que acruln cases.
ms pot aUeujar-so immediatament,
Orense. — An t es declarà un in- venint d'una autoritat tan conegiïda
«] rí-gi'm aíTF^sorhtí. conforme «; pro- enmdelegats oftaiaJlsdeiaiFirad'1 Mos
El lloó entri a un portal dol carmès en f ] seu programa. I que no tre» de Baroelona, tenint en wmpií' rer de Forga 1 alxó motiva que po- cendi en una fleca situada al carrer com ós In del doctor Sclílffmann, lli
podia haver-hi dispaiitat en e! Go- la importància de la dita Fira per a g u i s i n arribar els calats del doma- de l'Hospici, propietat de N'Antoni cenclat del Col·legi do Metges 6r
SainvLouls, és de gran Interts per al"
vern, perquè és un Galbinef en e] quaS la próduaoló nacional cu relació «mb dor amb una gAvia en Ift qual tan- Carballo, que es trobava a Vigo.
I A conseqüència del sinistre morr- asmàtics. La major part. d'aquests
tots els «ens conoponeais han degut els n t e r « t s d'aqutílls països.
caren el Dcó.
[ El propi ministeri ha indicat als
ren asfixiades dues nenes, filles del saben, per trista experiènda, que eh
aceaptar 3'esmentat programa.
' propietari, nomenades Màrla i Sofia, mètodes provats fins avui soh» «Is ban
•Reíeiínt-se e*peclalmcn.t a 14 ra- nostres ambaixadors 1 ministres ple
EL
SERGENT
V
A
S
A
L
L
O
portet dfsenganys. considerant aipeibassa morta, ei marquès d'iAihucemas nfpotenciaris la forma en què oficialMàlàga. — A l * nealdènela dels dc dos i qual re anys respectivament,
ha dit que es trajeta d'una iniqidtat ment han d'invitar als distints Es- : Jesuïtes s'ha celebrat un homenalge que a causa de la prec'pltactó amb ta malaltia com incurable. Aq^Mll>,
tats perquè concorrin a la Fira. té
qu* s'ha de remeiair amb urgència.
que s'organitzà el salvament no es metge, després d'haver passat llargs
en honor del sergent Vasallo.
anys estudiant l'Asma I les malalties
El ddegat de Sant Feliu, senyor Bo- niat en compte el seu caràcter ip- j Parlaren el ooroncl del regiment sabia on estaven.
similars, ha descobert on remei que
nastre, ha demanat major proieocló ternacioaal.
de Borbó I "íj superior dels jesuïtes.
alleuja immediatament els cwos mti
U
N
A
LLEONA?
de i·iEsiat per als interessos generals
En Vasallo fou obsequiat amb un
greus «l'asma i Bronquitis. La Oró"
agrícoles.
NOTA BURSATIL
Múrcia.
—
Des
de
faalgtm
temps
fiança del doctor Schlffman es cl
Els camisslonals ban convarsat tols I Els ions públics acusen fluixetat, lunch.
venien
observant
els
pastors
que
prepara^ és tan gran, que ens ha boI
Ha fet d5verses visites, entre elles
llarga estona sol)re aquest assumpte, perdent la partida d'Inlerlor 10 cènapardxla
gran
nombre
dé
bestiar
lícitot d'anonclar en el nostre parlíalgunies a tes famílies dels capllus
sortint ben impressionats.
mort
a
mot-segade*.
tims en tancar a 71'25.
dic, que ofereix gratis, a qu! bo
q^le moriren durant la presó.
Demà visitDiran «íl mínttrre de GiraLes obligacions del Tresor 1 lès CèAtribuïen aquesta destrossa del mani 1 sense cap despesa, nua cap
I-;l <a7geat Vasallo estigué més tord
d a I JiisUcia, senyor comte de Bo- dules hipotecaries eslan encalmades.
v i a de mostra d'Asthmader * la PJ*
e la galeria fotogrftftce. fent-se di- bestiar als mastins.
monones.
| Molt poc negoci en valors indus- | verses fotograflef.
Una d'aquestes últlmee nlte apare- sentac ió d'aquest anunci a la casà
L'EXPOSICIO DE PINTORS CATA- triaSs 1 de crèdit.
AqtH'sfa nit ee celebra al Teatre gucren mes do 200 ovdtea mortes gala. Rambla de les FIor>. eh ele
j El Banc d'Espanya i cl Rio dc ia OïTantes una' funció on hónor de d'aquesta manera a Fuente Alafno. tres dies següents de publlcar-sé, «
LANS
Atiab tms binocles descobrí un fun- fins que no quedí cap mostra- Cr£U
Xota de 1» Sqcietat Artística i Lite- • Plata es cotitzen en alça d'nn enter; l'heroic sergent.
doctor Schlffmann que on experiEsplosius
i
Alis
Foms
en
perdnh
tres;
donan
del Catastre el que os creia dment
r à r i a di" CaUdunya:
lleial d'aquesi remei serà Is
Felgucras
1
Alacanis.
mig;
Nords,
Olh
DESCARRILAMENT
un
gos
autor
d'aquestes
matances.
S. X n. la lufantessa donya Isabel,
manera més convincent 1 única.
pessetes.
No Obstant observarèn que semblaacompanyada de la seva dama. la
Orlédo. — Prop de r ^ ^ c i ó do Velvèncer la tncredulltal naturals dels
Bis francs tornen a cotitzar-sc de- wdo ha descarrilat el tren correu va no iractar-te d'un gos sinó d'al- aasmàtics
senyoreta Margol Beltran de Lis, esque fins avui ceroarea vapoutHJiament s'ha presentat a la sala preciadameut i baixen de 39'50 a
per baver-se trencat l'eje de la mà- tre animal. Es posaren a pereegulr- nament lleuge a Uur mal. A '**
del Ofncoj de Belles Arts i ïii ha ro- les lliures, fermes, passant de SO M a quina, sense que hi hagin hagut des- lo i cs comprovà qu Ces traclova persones que resideixin (ora de fiar
màs llarga estona, fent elogis de les 30111; éls marcs estan entre 0*0275 I gràcies personals.
d'una lleona, 1 que pel baixos cóm celona I vulguin provar aquesta meobre* esposades.
0'0285.
Es demanà una màquina de socors portava els òrgens làctics deu estar dicina, el nom de la qual ós Aslhro*Han fet els honors diversos senyors
dor. del doctor Schiffmann. se'ls tra1 el tren continuà la marxa amb errant No pogueren donar-U caça
DENUNCIA
de la Junta Directiva, junt amb çl
tres hores de retràs
Aquesta noticia, l'autenticitat de la metrà una mostra gralls. amb sol*
Mr. Lúls Beclart, Inspector princisecretari de í'cntltas harcelonlna. dem
qual es dubta, ha produït gran alar* enviar un segell de 20 cèntims, am?
EN MILLAN AKTRAY
JíiMpran Cieno. Demés, hem vist els pal d'una Companyia d'assegurances
el nom i la direcció complc». al *ma a la comarca
artistes Juli Molsée, Marüncz Vàz- contra totn mena de perills «stAblerta
cosit general a Espanya : docteAlgtwiraí: — Des de -la propera eluq'tez, Benlllure, Hernic·so. Benedlcto. a Paris, t que fon eomisfarl de poli- te* de Saht Horfte donen |;^>mpt€
Schiffmann, aarts. 71, Barcelona.
ACCIDENT FERROVIARI
l*j •-•ió i a i t m .
da en aquella mateixa capital, he d'nn íii'iiient o'.· rregut »' Ca.-.lno on
León. — Encara no ha arribat«! coè; A. K- ha ota. ob>«qui<Kia amb preeenajt a l« Dlreed* d ' O r i n públic } c l u j. , \ ".^arrlb^ih úMo jnou eoci rreu d* Madi+l detingut a coníe-
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COMISSIÓ

D'EDUCACIÓ

GENERAL

f à l A Ü DE U t GENERALITAT ; BARCELONA
La Comceió d'EdaeselA General de
la Maocomunfeat d« CataJunya ha
publicat una inviíaclò (bedlarnant
Ülusirada per l'Obiols). ]a qual diu:
AMata la Comissió d'Educació General t i miltorajaeni do totes les tnanifestacloes de la vida de] nostTe poble, posà. d'on boa principi, singular esment en el que es refereix a la
bella iprçsentació i copforteWe assistència, deis iiobtals de CaiaJunya.
LA GASA
Un hostal bonic no vol dir pas «n
hostil amb cel-rasos llampants 1 empaperats «de moda», que, sovint, amb
més bon* «Unció que no pas. eaoen,
són adoptats, quan ht>m tracta de
ifer mlUores».
Cel distingir entra lHoetal dels
grans nndle de poWeció l rhos·ra) de
la vila més aviat camperola. En el
primer, aniran bé. tal vegada, unes
arquitectures i decoracions potnpo.ses; pert si això ho ponera". sense més
ni més. als hostals d« fora, morts
cops, en compií- de resultar-ne una
cosa vutent, en resulta un con|uat
Uastlnte i desagradabit-.
En tKúcyl fora del* grans nudlto de
poíblwló, a les en vistes del camp, pot
ésser m<* bonic 1 atracifroi un hostal amb una galeria d'arcades simplement em&Unquinades. un menjador clar — amb sostres de bigues, sl
voleu—, u n a cambroa afab njobles
«sense pretensions», de Unia elegant;
tot ben net 1 pottt
No hl ba -dubie quo. molts cops,
aquelles imitacions de la «moda» de
ciutat, potser obeeiíen, més que a
res, a ía facllliai que representen.
Segurament és més fècll (l potser
més car) de fer aqwlles Imitacions
de ciutat, que Do pas de resoldre una
çèrle de fcjlikultaite que sovint ics
íresíoien en haver de for millores.
Bs. donfs. per resoldre aqueixes dificultats. 3 benefici dels hostals de
Catalunya, que la comissió d'EducaCid General ha establert un «servei
grasuit» de consulta, d'orlentacie i de
realització, comptant amb un estol
d'intel·ltgents arquitectes i decoradora
que s'han ofert & coUaborar-bi generosament.
Per tant. aquesta Comissió es complau a oferir a iots els hoslatòrs de
Oataiunya. els &v<eiMtg*s d'aquest
MMÍL
Invitam eJs qui tinguin intenció de
«sr rerorcaee 0 millores ea llura esuihliments, que abans de fer res. consultin aquest servei de ia Comissió.
Sense altri reoulslt, sinó una »mtU
Ua demanda (per lletra o de paraula-, ta Coanisló sis assenyalarà un
arquitecte que anirà n veure l'esiaNtoent per tal do resoldre tot el
nue calgui.
Com Ja Indicàvem. >el servei és
%bsoau(aoMat gr&tuu*.

CATALUNYA

oa*, «Fisioüogta». «Nocions generals
de patologia glneocdòvica». «Higiena·,
•Terapèutica moderna en las afeccions ginecològiques», «Diaiermia>.
«Roentgemerapia».
Abir va tenir Uoc ViUtrma de les
ooolsrtooies, i després d'una anitr
ble dissertació sobre ei« efer-è oarv
tiua deu ral«s Rcantgec en cer.es
aíecions gíneoològiquoo, cas va easoayar ds dlíerente aparells destinat»
a aquoal fi.
Toies les UI cons baa resultat r^oLt
Interessants, de tan proíliosos, quedant molt complagudes totea lee
tístsnts al curset.
Les senyores d'Aocló Femenins feUcKaren la doctora Quadras Bordes per la seva tasca i 11 van donar
les grtdes per haver accedit a .a sej
va demanda encarregant-se de '"esmentat curset,
Des d'aquestes oolumnes trametism
la nostra míe sincera 1 ení^sfistloa
fcllcliejoló a la doctora, no sols per
l'èxit assolit pel smi curset, que ja
era d'esperar, tractant-so de tan coneguda confermclanl. sinó jper haver demostrat una vegada m « e! een
desig de cooperar en tot el que sigui
treball I cultura del món femení

Uo bou servei de la Comissió d

P E L

VEU DE

EL MENJAR
Obeerradcne semblants a les anteriors podríem fer cu el que als
menjars es refereix. iNo és, per ventura, preferible una bona menja casolana, que no pas aquells fareimente,
presentats amb noms estrangers, tndlgesios i ma] servits, no per ignorància deu cuiner, sl voleu, sinó par
manca de condletons, que. do vegades. «Mílcilnamt són assequibles a
fora?
No obstant, cada dia són més freqüents les queixes dels viaijanta. excorsionistes 1 turistes que es lamenten que la cuina catalana és oblidada i bubstiut.dm amb dosaveotatee,
per la cuina exòtica.
Doncs aquesta Comissió, assessorada per persones de prestigi en l'art
culinari, ha establert també un «servei gratuït» per donar conferències i
ensinistrar a fer saborosos menjars
de casa nostra. I és una cosa ouriosa
Que alguns d'aquests menjars, ara
desconeguts, passaran un dia a l'estranger i avui ens els serveixen en
l'anomenada cuina universal, adulterats, i amb noms estravagaots.
IguaitDtnz invitem els Hostalers a
adreçar-se a ia Comissió demanant
aquest servei per al millorament de la
ar.na: d qual. oom l'anterior, aés
absolutament gratuït».
La Ccmlssló d'Educació General cs
Undfà per ben pagada si amb això
pot ccflitrlbulr a la més bona preseota-Mó i més confortable assistència
dsls hostals de Canal unya.
Els col·laborador? que s'han ofert
a aquest servei, són:
Antoni Puig GalraJt. Josep Godap,
Antoni Flsas, J. Boada. Lluís Bonet.
Joan Bergós, Francesc Folguera. Ignasi Adroer. Jaume Llongueras. Jaume Marco, Adolf Florensa, Ramon
Reveniós.
Per ai íífrvel dels menjars la senyora BonnemAison, vídua de Verdaguer, amb distingides col·laboradores.
I En Miquel Regàd, sUan ofert a la
Comissió,

Cultura
CURSET QÜAiDRAS BORDES
Ha tingut Uoo aquests-dies l'Interessant curset dç «Alalallles de la dona»,
que la doctora Quadres Bordes dedicà a l'Aoctó Fpmenlno.
Ja. des de la primera conferència,
ens va revelar la doctora els seus prorui/ls coneixements en la matèia.
un lis a una gran facilitat cn l'exposició deu dUsrente temes.
El curset constava dc los següents
ocnCarèDcM «Anatomia glnecolàgí-
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Acte

a

Sant

Pere

de

Riudevitlles

Inauguració do la Joventut Nacionalista

drien al més migrat sentit de nacionalitat. (Aplaudiments).
Seguidament e'alxecà
Tingué lloc a Sant Pare de Rludevtüles la inauguració de la seva JoJoan Vidal Salvà
ventut Nacionalista El local ara al qual és saludat amb sorollosos piexornat iml> drepena catalana i a caments de mans. Fet ei atlenct. diu:
la vila, veatida ie íwt;». hi havia Catalanes i catalans de Sant Pere do
au gran tnlusiasme osr squeat ncto. Riudevitlles: Es un espectacle reconm ruatl ariioaren de oiuiat els ora fortador veure que en aquesta v ü a
don <le .a Joventut Na^toitallkla | cenyida de, muntanyes austeres com
Llus Vaieri 1 Vidal Salvo, ala quals ' un cilici i besada per valls que el
foren rebuts per elements da la vila vostre treball ha tomat fecundes, tm
\ representacions d'altres poblacions nucli d'homes amarats del sentit terde la comarca psnedenoa, lent augu- ral, s'hagi revoltat contra un cacirar, per l'entusiaame regnant, la quisme vergonyós 1 ho hagi fet •inmagnitud del míting que ttadiia Uoo | gressant a les nostres rengleres qoo
a la tarda
volen dir Inquietud i inconfonnlamt!
on estat de coses humiliant
Aquest acte es verificà a les dno contra
al nostre esperit Nu defalliu eu
de la tarda al mateix local de la Jo- | per
que inicieu, que la jnttida,
ventut que s'Inaugurava. Hl havia la tasca
de la nostra doctrina, vencertl
delegats de Sant Quintí de -Mediona, ; basa
persecucions 1 la situació d'esclaLa Granada, iPla del Penedès, Avi- i les
nyonet, etc. Abundava entra el pd- vatge en que viviu. (Aplaudiments).
El senyor Luengo, delegat regí Hlc nombroslssim, de manera que
£1 nacionalisme no és una teoria
d'Ensenyament primari, en el seu fou necessari obrir les portes del més, stoó una doctrina que té les sepropòsit d'anar coneixent les esooles carrer per a donar entrada a la ger- ves arrels en r avi or de la pàtria 1
de Barcelona, ha visitat últimament nació que no poguí enqulWr-se. una en la voluntat dels catalana. Perquè
la da nenes del carrer de Mallorca bella representació de les noies de és un fet viu, «Is nostres enemics han
núm. 408. 1 la de nens de í a Plaça l'esmentada població.
format un Iront únic eu «1 qual ht
Begomlr. 3, a càrreo d'En Ferran
Presidí el míting el presMent de la són tots els elements do l'Estat cenSancho. De totes duea en va treure Joventut Nacionalista d'aquella po- tralista 1 dia darrera dia se'ns Vol
molt ogradable Impressió pel nom- blació junt amb els oradora l'advoeat menysprear i trepitjar la nostra digbre d'alumnes assistents, pel seu Pare Vlfias, do la Joventut Nacio- nitat do catalana I contra això b l
grau d'instrucció i pel bon ordre 1 nalista de Barcelona, 1 el diputat posem el nostre voler i l'obra segunetedat observats flns en els més pe- de la Mancomunitat N'Enric Ràfols. ra del nostre Govern incipient quo
tits detalls.
amb la d'Espanya, d t n Després d'unes curtes i precises pa- oontrasta
comprensió, do desballestament 1
També efectua recentment una vi- raules del president de la Joventut, d'incultura, essent-ne exemples colpisita a l'Escola de pàrvuls Monlessorl, parlaren diversos elements de la po- dors totes les obres seves, especialsituada al Passatge Méndez Vigo. ha- blació el quals atacaren a.mb mot ment el problema del. Marroc, que
vent tingut ocesió d'examinar els tre- dur 1 Incisiu al caciquisme dels ene- engoleix els nostres fills 1 les nostres
balls dels alumnes que, en nombre mics do Catalunya que tant es feia hisendes, malgrat ésser un fet tan
crescut, hl assisteixen. El senyor sentir en aquella vila. Feren va- al marge de la nostra vida, (AplauLuengo quedà molt satisfet de la vi- lents afirmacions dc nacionalisme 1 diments).
sito 1 per això felicità a la directora i encoratjaren els seus compatrlels a
personal auxiliar pels excel·lents re- lluitar a les rengleres do l'exèrcit
S'estén en amples consideracions
alliberador de la pMria, escoltant sobre el problema do la terra el
sultats en llur tasca educativa
nombrosos aplandimente dels assis- qual. sl avui encara té virulència,
No havent estat acabades les obres tents.
cs deu a no poder la nostra Mancoque actualment es fan a l'Institut da
dur-hl la seva acció harmòFisiologia, s'&Jorna flns al dia 7 da
Tot sagult fou concedida la parau- munitat
nic^ 1 assenyada. Ara ha do limimarç la primera de les lliçons encar- la a
tar-sa a donar-vos una capacitació
regades per l'Associació Catalana
1 ans tècnic» pev mitjà de Ics seves
d'Estudiants al subdirector del dit
Llufa Valsii institucions, mentre quo l'Estat soinstitut, En I , M- Bellido, sobre «Fisiologia de les estructuras catlulars». el qual fou acollit amb una ovació. lament es recorda , de la pagesia per
Les altres quatre lliçons tindran lloc Comença dient que la lluita que rra- i à ofrenar-11 ferments d'agitació i dc
els dies 10, 14. 17 1 21 de març, a vien d'empeudre tenia dos caires malestar I per tractar-11 d'arrabassai'
dos quarts de set de la tarda, a ta que es completaven, l'un de batalla | les seVes conquestes seculars. Per ^ i sala de demostracions de l'Institut contra el caciquisme i l'altre de tas- xò els treballadors del camp. sl méa
de Fisiologia, anant acompanyades ca catalaniuadora. Explicà l'abast de I no, per Instlpt de conservació, ela
de proieccions de làmines diapositi- cada una d'aquestes dues accions cal aüll«r-«e al moviment patriòtic.
les nacions quo ja han assolit
ves I preparacions microscòplqués.
, que totes tendeixen a coUaborar en Mireu
la seva Hibertat i veureu com els pro.
| la victòria de les nostres reivindica^ letaris
do la terra han estat els que
olons.
——Amés han influït en la victòria de la
Féu una bella dibquisiaó «obre el causa nacional. Seguiu la ni^ó quo
Publlcaclons
r e b u d e s passat de la terra, treient-ne fecun- ens vé de fora 1 aviat podreu abas. des ensenyances per al futur do la tar bells 1 sanitosoa fruita de pa— «El propazodor de U dcioelón • Sèo
3o&6t. Número d'aqueata revista carresto- nostra causa, i representant l'alt triotisme i d'eücàcia. ;Ovac(ó),
nent d dia 15 4c febrer,
exemple dels berols catalans que tot—
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brSe-r. Recomana que per atacs quo so- gua. demanant que sigui l'ensenyafreixln i por batalles que iperdín. ment que sempre enarborin els samai es deixin arrabassar IMs do la cionallstes d'aquella terra penedeseullengua, ja que ella és l'ànima més ca. Una ovació tancà els -beus darL a s o l u c i ó del plet forta del nostre triomf, perquè obli- rers mots.
dant d'aconseguir la independència
Fou «l miting realitzat, d'una amespiritual que solament s ateny, no pla eficàcia, els fruits de la qu^l ea
abandonant la parla nostrada, per- veuran ben aviat en aquella vila.

Miting

iiiiiiiiiimiiiiiimiiMiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiim
La casa O a u m o n t es complau
en anunciar a l públic que, havent arribat a un acord amb l empresa del S a l ó Korsaal per a la
presentació al seu iristocràtic local
dia la vuitena meravella del vaón.

E L CÀSTIG D E L C E L
S0D0MAIG0M0RRA
aquesta original producció de I *
vida moderna, amb visions'blbliques,
es projectarà tota sencera, amb
motiu del qual, I per mitjà de la
premsa, s'avisarà oportunament les
hores exactes que comença a projectar se per la tarda i per ia nit
els dies de la seva exhibició.

Visites paidològiques al
Temple de la Sagrada
Família.

passaren a l'estudi del senyor Gaudí,
on l'exianl director da l'obra conversà stíbra la llum del Mcdlterrà, del
sentit do* la visió 1 de ^a pla-írticitat.
f*nt referència a le» arts de la Joieria en parlar dels refundits en alabastre entre ela vitralls blaus «om
les maragdea.
Seguí la visita a la part de leS
obros hatoilinades per al culte, observant ics disposicions litúrgiques dels
objectes.
Finalitzà ta visita ^mb una lloan ;a
ü Senyor davant del sagrari.
La visita fou molí detinguda, ^durant tres hores i mitja sense quo
minvés nl ijjpr un moment l'interès
per tot el que s'anava explicant observant i estudiant.

Han visitat les obres de! Temple
Expiatori de la Sagrada Família les
alumnes del Col-legi Baroelonl de
Nostra Dona de la Mewè. acompaoyades de Uurs professores. Començà la visita amb la lectura, als taller» del soterrani, del primer article
que amb el lúoi <La nova Rasfllca
(grandiosa concópció litúrgica), publicà Mn. Josep Tarré, a la revista
•Vida Cristiana», quo publica l'Abadia do Montsarrat.
CONFERENCIA
Deaprés dc recórrer, acompanyades
Oknnenge. el senyor Marti MalUcu
d "un vocal de la Junta de Construc- donà una conferència als Liulsós do
ció, tots els obradors, prenent les | Gràcia sobre «La Litúrgia 1 el Tempto
deixebles anotacions de les lliçons de Ja Sagrada Família». Fou molt mque ea cada un d'ells ea donaven, | f w t n n t 1 aplaudíeu
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V E U DE CATALUNYA

Q ü e s t i o n s socials
ELS DEPENDENTS DE COMERQ
L"UnW. Ptorfssionaí de De>pendenis
i Enupjnat* de Comerç ha cursai •el
s«grUMU iel#trrama de felicMacUS al
inlniqtTe de.i Traball a-mb motiu de la
r f f e v i . Reial Ordre dicrada:
"ÍLÜ Jiima Dtwotiva de la UnM Pro{••-slonal de Derpendents i Empleat*
rlt· Omwri; feI1<-i»a efusivamemt a.V. B.
p·'r la puMhik-if· de }a R. O. del 17
d»! cnnvnt. rerermanl «tnroissiò Mix«a Mel Treball del Conier"; a Ban;elona ja <\uc la seva tasca jwolflcadom resuMa evident i d'a^uesca .--r-'ren «lf de.pendenià i emplate de Comerç oMeitoir
la •persuasió I òis<'iis8i4 se nena toteç jupielles reirvlndlrtcJons JIÍKCS a què creueu tenir
dret. La rcWrlda" R. O. ve a. sciuclonar preu situació que s'hauna plantelat de ser certa retirada dèpenileais de la ODIJIÍSSÍÓ Mixta .per man•^a medL'»fic«g de fer efectius aicords
del dH orgaui&riw. Vos gòVada el president. R»doU .Peflayo.»
LA DELEGACIÓ REGIA
DEL TREBALL
t l gmernador ha conferenciat amb
e.l ddegat re?! de3 Treball senyor
Algarra l mi-viÀgoèr^n que
dee
del primer de mare funcioni el dit
or^uilítne que intervindrà en lés vaífiïes i tot eonfllote social.
•Htm a/vcptat ]a direcció "de les »eeoióïM : "defl (Departament jurídic 'e>5
lletrat* fl aquest Collegi En Melcior
TÏT.V | ^i. ifo-ior fleréb Cnsèrtas t
Kn- Ferran AnnengoS.
COMISSIÓ MIXTA DEL TREBALL
ï.n in sessió estraonliaàna celebrada r.c' .iquoita CorporadíJ cl <Iia 10
del coneui..s'ocij)])à dels sesucms ab' D. s'prés d'un deílngut" estudi res<ílKiie algunes, prcupostes dete Comii.t«
Pari tai'ls 1 a:iirfs recursos de revisió
contra lalls Je la Comissió uMixla on
leclamacions dí carí-cter particidar
formulades.iper díipendents contra els
BOUS réspecliiu çitrons.
Iï« donà comp!? de les gestibns realitzades amb lobjecte d'obtenir un
prqcediment per a fer més ràpides i
de més eficàcia les sancions truposades por intraoçló dels seus acords, i
ITiavcr se signat el dia 17 del corrent
una R. O. dol- íníníter! del Treball,
Comerç 1 In4ils.trla cnrobiiitim els
pfïtógis do ia Comissió Mixtn aï eoiiredlr-li els irritjans por a una ràpida exaorló dr 'les mulles qnc imposi
p^r ini-oiiipi;mem dels oeu? •a-'·irjs.
.i-ortfahl-sfe felioitar al minisire per
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Novfssim reculi de les millors produccions del nostre
fort prosista, dignes del celebrat autor de - Els Herois»

C O M A N D E S :
EDITORÍAL C A T A L A N A , S. A.
Escudellers, 10 bis, enlressol, i a totes les bones llibreries.
-• ••

. •w

El Prof.

Einstein

les multes Imposades per infracció
a ï'horari d'obertura í Itar^vament
d'establiments mercantils, acordat
t<eat per 1 expressada ^Ootrtbsiò: fa
Cambra Mútua Industrial tentot en
compte la gravetat d* l'esmentada
Han visitat l'alcalde accidental sela « v a . encertada resolució .1 dirigir dieposició ministerial, no con forn antaixí mateix oftria a les Sodetate Eco- se amb la referència oficial que pu- nyor Maynés el director de l'Escola
nòmiques Patronals . Associacions de bliquen e^s diaris es crea en el deu- Elemental del Tebadl de la MancoDependenta agraint l'ajut prestat a re de fe* les «egüeniB HnanifestaLes lliçons del curs que e! profes.
muní Lat senyor Campaians, 1 el proles aspiracions de la Comissió Mixta. cions:
sor Einstein ha d'explicar en .la pw.
S'acordà autoritzar 'a la Ponència
Primer. Que el senyor Llopls, pre- fessor senyor Lana, partloipanWi sent estació de Cursos Monogràfics
de Rolaclòns perquè, d'acoid amb sident
de la Unió Gremial no esta- que ha arribat a Barcelona el pro- de la Mancomunitat començaran
l'a'jsessfiria lletrada, imodiflqui els ar- •va autoritwt
acordar amb la Co- fesso Einstein, el qual. imvhat pels
tiCKa del R*T?laonent de Procediments imsstó Mixta per
la fórmula mantingu- Cursos monogràflos d alts estudis i demà, dissabte, a les set de la tarda,
pendent d'aprovació del governador da amb la Reial
ordre del senyor
a l'Institut d'Estudis Catalana.
chtl per a-laptarJo a les prescrip- ministre del Treball.
d'Intercanvi de ia Manocnrunitat l
cions de la R. Q. referida.
La matrícula, qu» és de 25 pessetes,
Segon. P"»» la representació d'enti- per la UnivorMiai. ha vingut a BarTambé s'acoidà publicar en la
és
limitada, 1 la Inscripció provisió,
premsa un avte al comerç de ja ciutat tats del comerç al detall de Barce- celona a l'cfttfecte de professar un nal pot fer-se a la tarda al maten
recomanafjt-ïl el coanffllmeot del·| lona que a primers d'any va anar curset sòbre el* aspectes més recents
Institut flns el dissabte a les cinc
acords sobre horari d'obertura i tan- a Madrid per a gestionar prop de de la teoria de la rel a m i tat
raanent dTBlatttmenta, prev?nmt4o ministre del Tretiall ta vigència de
L'admissió definitiva de la matriEl senyor M^ynéf, deapnés de cenque d'ara endavant serà inexorable en l'horari de la Jornada mercantil salvant
el
dret
dels
dependents
a
la
cula
és reservada, ateses les condi6ullar
amb
els
caips
de
gn»p
del
Con1a taiposlció de sancions i en l'efecU.
Jornada de Vuit hores, amb la qual
vltat de les mulies.
cions
del local t eS e v i c t o de les
sistori,
ha
disposat
que
el
professor
representació no figurava el senyor
Flnalínenl. l e i i n t en compte la di- Llopts çom a delegat de la Unió Gre- Einstein eigul considerat hoste de la conferències, que pressuposen coneiversitat dels e«iabiltments compresos mial, no va tractar en les seves visixements de fisica i matemàtica.
en el Grup V (Venda a la menuda), tes al ministre tes absolutament que ciutat.
.s'acordà ampliar la composició dej remotament tingu«Ss ronnexií ni sem
Cotnitè Pari tari oorresponem que en Mant anib ço que exposa la Reial
el sdo'Msiu constarà de 12 vocals pa- ordre esmentada, expressió slnrèlíca amimiiiiiiiiMiiiiiiiiiniiituMiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiimiiin
trona i 12 vocals dependents, (en de la colncldènde de criteris entre
ilmmediatament acudí al lloc del
compte dels nou que ara el componen, don Noej Llopis 1 la 'Comissió Mixta Succés
una Iparclla de fta guàildia Els que viatgen poden adsol·llcliant-se del ministeri la convoTercer. Ouo la missió del senyor
aconseguint detenir a dos' incatòria de les opocumes eileocions Uopas com a representant de la Unió civil
quirir LA VEU als sedividus anomenats Josep Elías Navapancials.
G;»uxlal sense poder aïribuir-se la rro i Carles Baldrich Ibera, oeup^ntrepresentació de moltes altres enti- los, al primer sis fulleo i 360 pessegüents llocs:
La Comissió Mixta del Treball en tats que amb el mateix objecte en- tes I al segon Una pistola automàtica'
el Comerç d'aqueeta ciiutat, ens pre- viaren llurs representants a Madird dos carregadors amb nou càpsules
MADRID. — Gener I C» «Minem»,
ga la inserció de la següent nota:
era exclusivament. per aconseguir cada un I un paquet de les fulles Centre de subscripcions l cobraments.
Havpptae dtictal per i resem se- l'ampllaoió de l'horari Imposat per esmentades.
Tudescos. SÉ t 41. balxoa
nyor mlttístfe del Treball. Comerç i la Cómissíó Mixta amb menyspreu
En prestar declaració davant del
També es ven al quiosc del carrer
Indústria amb data 17 de l'actual, de la llei de'la Jornada mercantil i Jutge
de guàrdia negaren els detinuna Reial ordre establint un pro- recaptar l'anul·lació de les multes im- guts llur
d'Alcalà,
cantó a Pellgros. de iko
en el íe^ al·lecediment ràpid i eficaç per a fer posades per la infracció del dit ho- gant que participació
Patrici
Lujan
les
fulles
que
els
tronaren
eieqtlves les sancions que s'imposin rari.
acabaven de rebrer-les d'uns' Indlvi- I A SEVIU-V Al carrer de Slerpe», 61
per incompliment dels acords de :a
dus que no coneixen que les repar- j
Comissió .MLvLa del Treball eu ça
A VALENCIÀ: A -La ConespondènOuarl. Que la Cambra Mútua In•Ctunero,- aquesta Corporació reco- dstrial intérposa reóura d'alçada con- tien. afegint que no feren cap dispar. -clt de valència», MlAaua. 7 1 9.
EÍ Baldrich, .per a Justíflcar la semana a tot el IComerç d'aquesta ciu- tenciós administratiu contra la Reial
tat el compliment dels seus acords, ordre esmentada a fi que els seus va presència en el lloc del suecós, i A PERPINYÀ: Francesc Comellas.
especialment dels referents a l'hora- efectes no puguin perjudicar el co- manifestà que estava dtat per un •' A PORT-BOU: Jaum« Subirana
ri d'obertura i tanoament dels esta- merç al detall m í s animat que inai subjecte que 11 havia de proporció- I
A LISBOA: Al Palau Conde d'Alm*
blimenlss inicrcaotib. g£ev*nint-los pcf a treballar a favor de la instau- nar tabac per a la revenda, i quan
qiie, t-n el successiu serà inexorable ració de la Jornada mercantil, llei senti els disparis s'allunyà d'aquell da, Latigo S. Domingos. 11; «TabaJk^ ides'|u(W>e de la; Jrtistofi que caria Restauradores» .1 «Messeger;*i
en la imposició de sancions i en l'e- vigent al regne» •
ponava. par no lenin autorització
fectivitat de les mateixes.
per a portar-la essent aleshores de- de la Pressa», rua d'Ouro, 146. ;
tingut.
LA RABASSA MORTA
A PALMA DE MALLORCA: Cabriel
L'ACTITUD DE LA CAMBRA MÚTUA
Declarà l'Elías que trobant-se re- Urü'.a, quiosc del Bom.
S'ha tramès al senyor ministre del
INDUSTRIAL
partint fulles a la porta de- la là- ' A OPORTO: Rua Santo Caterina. 51
Treball ei eegteot telegrama:
Havem rebut amb prec de publl«Alarmat noticies premsa atr.'- hrlca del senyor Brugarola», es preMCÍ-V l^s ratllés ïepnents:
sentareu tres desconeguts, protestant
A COIMBRA: L- Miquel Bombarda
propòsit resoldre assumpte els
«Havent-se publicat a la «Oaceta •buint-Ii
obrers de l^nterior de la fàbriA BRAGA: Conceiçao da Rocha
Rabasfa
morta»
pn
pròxim
Consell,
de Madridr del £u del corrent una
ca i aleshores un dels tres .desconeli
prego
atentamern
que
abans
fallar
Csgent).
Reial ordre del ministre dèl Treball
guis féu els dispars, fu ut després.
greument l^·s'iva ala inícreasos del qüestió conegui infomie Ja ultimat El declarain Insistí en no haver inA PARIS: Klosque Franco Italieo,
aquest
Instiuii
A^ffcoh
Català.
Sant
tervingut cn el succés.
comerç al detall de Barcelona, pe'
•6. Vaudevllle, Boulevard des Cap*
V-ldÈ-o
vilmcrti
entitat
agrícola
de
que es íefereix a Comissió Mixta
Ahir a la tarda van ingressar els
,
un poder executiu insòlit per a fer Catalunya. Toia preo-ipitació vigílies detinguts a la presó iCeHular a dispo- cins.
eféoíires- per via judicial d'apremi eleccions generals donaria peu mali- sició del Jutjat del Sud.
A
FUNCHAL:
Jacint
Figuèira
[agen»}
cioses -AiterpretacicDS fent presumir
maniobra politlca do certs elements
en desprestigi sàvies resolucions del
Parlarficnt que esperem.—Carles de
Fortuny.»
B I B L I O T E C A TEATRAL
CON.CLUSIO DH1N iSUMARI

? r.

• . • " t •

Pel iníj.ii del districte de Uotja,
s ha diaat aute «Je conclusió del suí marí incoat per atemptat a l'ox-gol vemador civil senyor Majíinez Anido i ex cap superiór de policia genc, ral Artegui, ocorregut al carrer Nou
j de Sant Francesc el mes d'octubre
prop-pas»»!.
Ha estat remès el dit sumari.a .a
5Ui)erioritat.
ELS TRETS DE LA BARRIADA DEL
PORT
Quan entraven al treball els obrers
de la fàiljrica d'En Josep iBruguerolas, situada al cnirer do Parcerisas
i carretera de Cap Tunis, diversos
Indl^dus s'aproparen als obres repartint-los fulWs de propaganda. Això ocasionà alguna discussió entre
els dos grups, agitant-se la discussió, per negar-se aquells a admetre
les leOsrií^js lulles, oreuairt-se diversos trets tense conseqüències.

H a sortit la p r i m e r a obra :

N AUSICA
del

gran

poeta JOAN

JV^ARAOALL

Un b e l l v o l u m de 100 p à g i n e s
P r e u per exemplar: P t e s . l ' a s

C O M A N D E S : EDITORIAL C A T A L A N A , S. A.
Escudellers, 10 bis, entresol, i a totes les bones llibreries.

Ei que pateix de Testómac i intestins és perquè vol!

QASTRÒFILO D E L DR. GREUS
es

c u r a r à s e n s dubte per
asm

L^btrattrt

«specigl f v

a .

n

ser

Túnica i m i l l o r p r e p a r a c i ó sense contenir cap

m

A K A L I S I S MODERNS O'ORINA

s a

calmant
«5

i

Demani's el follet U-ln·f·t
Dr VELLVE. l'rofesaor AUJC.

£
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VEÜ D E CATAEÜNY^

VIDA MARÍTIMA I COMERCIAL
ei t r à r « j e i . 8 r . n . p o n s d E m p .
La «Gazette de Prancfort» ha purelaüus al moviment
<ie!s port* d'Anvers, de Rotterdam i

bllfftt luíornies

d'Hamburg. Heu s aquí les xifres que
dona de vaixells i de tonellaige ien
milers de tones):

ANVERS

1952.
1980.

ROTTERDAM

HLVMBUflG

Valxelis

ToneUatge

Valsells

Tonellatge

Vaixeüs

Tonellatge

8.333
8.076
l/m
7.06»

12.776
11.033
9824
Ig.WB

8.418
8.060

12863
1Ü.86Ú

10.20;

13.7S6

10.838
8.843
4.808
11.073

13-005
9.573
4.486
14.185

mz.
Hom pol Veure com l'aotiviutt dels
tres grans pons belga, holandès 1 ale1 inany han augmentat cunsiderableI nitó l'any passat. El fet s'observa
pilnclpalnient per Hamburg. El toneliatge entrat en aquest port en 1822
lià estat quasi ires vegades sliperlor
j IM0. l i s entrades de vaixells no
han assolit encara, • a Rotterdam i
Hamburg, les xifres de 1913. En canvi d moviment del port d'Anvers fou
ea 1922 sfaisiWement superior al d'ahans de 1» guerra.

j.601

7.31Í9

Un incendi destrueix la

de comerç

fira de Trieste
EI dia 12 del corrent, a la tarda, un
incendi, alimentat pel vent. destruí
quasi totes les barraques i els stands
du Ja Fira de Mostres de TrltstR. Una
hora després d'iniciat, l'Incendi era
visible de tots els llocs de la ciutat.
En tenir-ne noticia, ona multitud
enorme acudi al lloc de la fira.
Després de tres hores de grans treballs, els bombers 1 soldats d'inlanteria pogueren localitzar el foc, el
qual amenaçava propagar-se a les
càses veïnes, els habitants de 4és quals
les havien abandonades, recollint. tot
el que pogueren.
Els danys es calculen en dos milions de lires.

SÍNDICS I CLASSIFICADORS
Havent de prix-ed'x-se a la cunslide grem» 1 elecció de síndics
1 les nego^iacionE versen sobre la m- tucló
lensiflcació i facüilafió dels trans- 1 ciasslflcadctrs, per al repartiment
parts, els quals flns acu paralitzaven de. les quotes, de la contribució intota bona inteuLlo, tant per part del dustrials i de comerç, corresponent
(jjvern de iRoma com del de Belgrad, • a l'any econòmic de 1923-24, es convoca- per avui, divendres, els connegooiaciuns.
Respecte el irúttal amb lugoeslàvia

Centre

Cotoner

de

Barcelona

nrronMAOió TBLEOBIFIOA
TELEGRAMES OFICIALS DEL DIA D'AVUI
Teno»
kaUrlor

üverpool
Disponible .

Futurs:
Març. ,
Maig.
Juliol.

.

.

• •
• • • •

Oetnbre. .
Qener . .

.
.

Alexandria
Futurs. Ashmouni
» Sakellarldls

Nova York
I%>onibIe.
.Futura:
{Jarç

.

.

Jul'ol

Octubre. . • ,
Desembre, , .

Nova Orleans
Disponible.
Futura:
v^ç. . ,
Maig. . *
Juliol. . .
Octubre. .
desembre,

.
*
.
.
,

Obrlasnt
Segoo
Toroer
Quart
•vol It·I·gTaàa *i1iiirB— talegram» TAHOA

16.16

00.00

16.13

00.00

00.00

15.74
15.61
15.40
14 22
I3.S0

15.77
15.65
15.44
N.
N.

15.71
15.57
15.35
14.12
13.70

00.00
00.00
00.00
CO.ul
00.00

00,00
00.00
00.00
00,00
IX>.00

22 de febrer
de 1923

cotiuacló Aniea del Cel legl d'Agent* de Can«i 1 Boraa I al Marçal tt'.ure da valors
SESSIONS, D E L DIA. — Al matí, a la Sala de Contractacions del Casino Mercantil, a ti de mes: Es fa tte
Nordsde70 f 5 a 7 0 ' 0 Ü i 8 70·i0, Alacants de 70'C)üa 70·05 i aTO'OO, Colonials a 62Ï50. Metro-transversal de 137-50 m
13875 i-a ISS'óO, Gran Metropolità de 14^00 a ^ ' C O . i Felgueres de 58 50 a 59'00 i a f^'W.
A la tardana la Casa Llotja. Es fa de Nords de '0'05 a 70,!0 i a tSS'Sò. Alacants de 7O'0O a St-í». Andalusos de 55'ïO
a 55·y). Càceres variable a^T'üO i a S?'^), Accions Càceres a 6*25, Filipines a 205 00, Gran Metropolità de 148'00a
^ ' S O i a 148'0Ü, Melro-trausversal de 139'00 a 140'00ia 139'50, Aigües de 1 ló'óG a l 15'00 i a 115'75, i FelgueraaaSS'SO,
UotlttMW da valen U M a U al oeaiptat I ne InteríU aneara en M Bullien Oficia'
Barcelona Traclionand Liglil Power 7 0i0. «1921», • a 100'75 IOOU Grans Molins Baacos8 V • a 91'00.
BarcelonaTraction and Light Power 7 "lo." a 10675.
Mines de Potassa <'Súria» 7 °|01 ' a 99'CO.
BarceKmesa de Navegació 6 o|0. * a 4Si'50 i OO'Oa
Tramvies de Sevilla 6 u|0. • a 95*00.
Obligacions Espanyola Colonització e ' u * aQS'OX
Foment d'( >bres i Conatruccions b "u, ' a 95'Ou.
Tramvies de Barcelona 6 0|u, a 1Ò2'00.
Municipis de l'Exposició 6 per 100. a 99*25.
Hotel R i u 7 "(o. ' 8 94'50,

L'activitat del port de l'Havre ha
variat poc en comparaci6 de 1921. Ei
nombre - de vaixells entrats arribà
l'any passat a 7.315. Les niercaderles
desembarcades assoliren la xifra de
3.723,785 lones 1 1.311,576 tones les
embarcades. Les sortides de merca- Canvis estrangera
deries foren moll més importants al
xec., .... . .
final de l'any que no pus al comen- J'arla,
I.oudres, xoc
çament. Tant és així que el tmíe- Borlln, xec. '. • . . .
llatge expedit en desembre representa
. •:
'
Uoina. xec. .
. .
prop dél quàdruple dels embarcs del üònovs,
xec.
.
gener.
Zuvich. xeo., . . .

Itàlia i els tractats
Alxl que foren signats els tractats
amb França, Suïssa, e! Canadà i al;res Estats mes petits, el Govern
.s eis estudis per utées iraciais.
entre els quals h i ha el d'Espanya,
.ine consideren importuntíssim. També estan en projecte els traotuls amb
Àustria i lugoeslàvia.
-Els estudis per aquests tractats —
diu r«Agenzia Italiana" — es troben
ja tan avençats que Ja podem donarne noves concretes.
•Els acords amb Espanya . tindran
Ja base llur sobre eH minerals, dels
quals Espanya n'és rica. petrolis i
llurs afins. S acordaran notables (acllitats a Itàlia, 1 podem afirmar des
d'ara que el nostre Govern treu ala
inUlois. auspicis dels preilminars de

goRSA DE BARCELONA

AL COMPTAT Reproduït del Butlletí Oficial)
68-15
Ajuntaments I Diputacions Alacant I . * hipoteca
.

89 00
sa i2

Municipi «emastro. . . 71 75
»
1906
80-65
>
1907 D . . . • 79 00
«oi
»
1912
B
.
.
.
•
78-50
. 3100
»
1912 K . . . > 74 50
. 00 DO
191JF
.
.
.
7Ï
75
.
1913 l i . . . • 78-7»
Kova York. xec.' . . .
•
I91C B . . . • 79 00
1917 B . .. . . 78 75
Oeuu* Estat
•
1918 B . . . 79 00
»
1919 B . . . 79 00
.
1950 B . . . 78-85
lnt«rlac
A . , . 71 M
71
30
•»
1991 6 " I . . . 98-35
•
B . J- . 71-35
Eixampla 1899 . . . . 96-60
»
C. . ^ .
»
1907 . , '. . 89-30
•
D . . . 71-25
•
E . . . 71-25
»
F . . . fí'B Ijnus Retoima . . . . 82-50
»
G I H . . . TI'OO Dlputacli) ancigoej . . • 79 50
Exterior
A . , . 88 30
*
J!
' 79-50
C
73 00
•
B . . . 8820 ,, '
MaccomnnJtat
1915
,
.
n-rs
•
C, . . . SS iO
*
19ÍO . .
Ti oo
»
D . .. . 8790
C»Ua
Crèdit
Co».
.
.
.
n
gO
»
E . . : 87S6
»
F .. . . . 87-70
•
G 1 n . . . 88 00
Amortit, fi 0|, A . . . 96-55 Obligacions
•
B . . . «SO
•
C .. . . 96-50 Port de Barcelona . . | ' , 5 ' 5
»
D . . . 9650
» de MeUIU . , . '102-25
Port de Sevilla . . . "
>
-!•-» •,- •. 96-50
Port
(iliün Hiuel . . i «8 00
F . . . 97'75
86 60
Amortit. 5 "lo A . . .
. »
1917 11 . . . 96-60 Ferrocarrils I tramvies
C . ' .
ei-55
D . . . 95 55 Mord Kspaoyal.'a, . . ' 62 -15
»
E • . . 96 60
80'75
>
»
?.•»...
"»
E . . . 8760 Pamplona
60-75
Tres. T. Juliol , IffiS A. 101'25 Prioritat .
63 00
» v. »
I 9 i ; U. 102 85 ABtürles L* hipoteca. .
60-25
» V.
«•
A. 102 80
59-50
•
a
.
*
*
»
,
.
-» v. , »
« 193Í B. 102-55
5850
»
S.'
.
, .
» .v. febrer . 19M A. 102-35 Llevda a Reoí . . . -.
63 00
* v. -liMib. 102-Í0 Villalba a Keçovla . .
74- 60
» T. octubre4 1923 A. 101-40 KspeclalH Alioati^a . .
78-00
• > v. .
C J&ÜB. 10125
Almansa a Valencià ad.
63-85
C. Je Epits. 5 «to . , .
K'M „ »
Do ad.
48 00
Mines Sant Joan . . .
67 00
Estrangera
Alsasua 1 .'aüt Joan . .
82'50
Osca a F r a n ç a . . . .
75- 25
Cèdules Argentines 6 "l»
11520 Nord especial 6 "u. . . 100-75
.

ea33

Hcir.iilius Elevaut C "lo I 9400
67 00
38 25
llisp. Amer. d'Ele. t: "lo
67-50
*
. »- Bons. •107
• 32 00
Coòp. Fluid ESè*. e " i .
78 25
70 75
•
c . . . .
70 50 Vàries
•
! > . , . .
78-00
E . . . .
87 00 Transatlàntica 4 "lo .: . >98 25
»
F
101-50
. G
f •
S I » . . - 93-50
• França 1861 . . • 57 00
>
C°|.19i2 103-8S
63 50
»
'
M«8 . . 52-'75 Canal Uree»
50
00
»• Directes . . .
O.» O. EUlpines 1903. - e9'75
33 00
Orense A. B. <'. . . .
Asland U' to . . . . . - 35-25
' G, 1 H. prior. . . 8V75
»
1 % . . . . . . 101 00
83-50
88- 75 Foment Í O b í e s i 4 ! , , •
M. C4c. I l'oi lU(?al, 5 "lo
6400
M. C4c. i Portugal, var. ·7t·7S
Carbons Berga . . . .
86 00
83 50 K. C. C. kegants Ebre.
Olot a Giromi .
.
100-75
>
> 2.* hipoteca. • 85 00 ConatruecioNaval Bona
99 50
54-26
Audslu/iOS I , " 3 "U . .
• 52-75 Const. I Pavlmemsti *Io - 93-00
83 50
98-15
General Kegadlu^ (J "|„
.
t* 3 "li .
00
Anx. F.-C. Besain . . • 78 00 Meciïnlca Vel llitera 0 "lo • 94
95 DO
95-60 A. Forns Andalusia li "(o
Oral. TramT. 4 ?\a,. .
Tenoria
Moderna
T
"U
.
38-59
> '
» " 6 *lo • • ^ 72-50
Tramv. SL Andreu . . -1021:5
89- 75 Accions Bancs
i'.-V. Sarriíl60l0 . . .
93-50
Comp.* F.-C. Catalunya
88 75
> G, P,-C. Catalans .
Banc Barcelona pte?. . • 3S 00
Tànger a PesO ^lo.- . .
Bauc d'Espanya . . . -548-00
liauc de Terrassa . . . ' 6-60
174 00
Aigua,1 Gas ï Electricitat
Crèdit 1 Docks . . . .
Banc Hisoauo Colonial. ·314·íS
96 00
Barcelonesa Elect. 1900.
Vària*
»
» 1907. 8100
' »
» 1918. f6-50
80-51.
86 00 tjatalíiua Gàs F 6 "u. .
»
» 1913.
8 % • 98 25 C. HIíp. A. Eleetr. s. A. -214-60
215
00
>
»
s,
H.
87.
0?
5
T
.
Aigües Barcelona
IBS'OO
99 00 Ilulleia Espanyola . .
Ü'l.
207
00
Espanya
ludusirial
.
7$-25
Catalana Gas E.
• 30 00
»
» F. . . . 76-00 General Telèfons . .
9150
Peninsular
TRIMOB-S.
92
00
>
> G.S,1, ,
' 77-50
» . » Bons . .. 89 00 Uotal Kit-/. C"|
150 00
Mallorqnina dKlec. 6° !„ '100 011 Anònima Crcs . . .
348 00
Enerpia Elèctrica ft "I» • 88 00 F.-C. Nord ptes.
-348-75
> Alacant pte*. . .
»
»
C "lo 93- 75
> Andalusos . , . - 66-75
Bona Energia Eléc. 8 "l» 94- 75
Elèctrica Cinca C U . • 80-25
Estrangers
Prod. Forcis Motr- O"!» - 82 30
> • *
> 7-0Ij, 85-16
83-75 llanc E. Eio P l a t í . . .
Construccions E]èc. 6 "U
2*1-»
•
»
•
»

*.• »
3.» > • .
A .'. . ;
B . . . .

• Els valors assenyalats amb asterisc no han tingut cotització. Deixem constatat riíltim canvi per a guia demesidor"
C o t i t z a c i ó : Franca, 39*0); aaïaBO», l'20,40; belgnea, 34 20; l l i u r e » , 3Ü'12', lUea- arCO; dolara, 6*38; marca
0'(>3o. i corouea, 0 01.
.
• -7'i, J
^ l * " ? 6 " ^ , ^ 8 ^ 1 0 " ~ A l Caajno yercanlil. de dos qt-arta de cinc a lea Cinc de la tarda, e fi de mea: Es tahcr
de Nords a 70'00, Càceres variable a ^'OO, i Aigües a 115'85.
Oiterènuisj. de KM oparaoiena n terme
De la tanca d'ahir a les cinc de le tarda a la d'aquest mati, es baixa O'IO de Notck.iO'05 d ' A l a c a n t a . ^
.J
De la del matí, a ia de Ics cinc de la tarda d'avui, es baixa 0*10 de Nords.
REBLEï ,

tr.'blienls dí-ls gretnis que més avalí
s'expressen en els locals de la Unió
Ffemial, caire r de Fernando, 30,
principal.
Per a assistir a les reunions ca!
justíflcar la personalitat amb lo cèdula personàl i el tybul de la. contribució del darrer trimecstre recaptat.
Cbrlmeni
Fabrar
AbrU
Dia 23 de febrw:
Jumel nntBrtvr
•val
Hora; classe; epígraf; gnemi on tin30.00
drà lloc l'elecció.
^.90
00.00
Març,
oo.co
1G.90
Tari to primera (Capital). — 9'l»-4OCtO
Novembre Maig .
17.15
Març
C0.L0
14: Venedors de màciuines agrícoles
i industr als, noves o usades. — 9,3032.77
34.95
4 bis-l: Venedors a la menuda de
Obriasol avcl
TAiraa leixita. — 9'tó-5-I; Cafès on se serveixen plats èolts. — 10-5-1-3: Cafès
amb espectacles. »— lO'lW-S: Vene00.00
00.00
00.00
29.45
dors de drogues a la menuda. —
10'30-5-3: Venedor^ do pianos, harmò00.00
00.00
00.00
20.38
OO.UO niurns 1 altres Instruments musicals.
00 00
29.47
co.oo
Oü.UO — W^S-S: Restaurants. — 11-5-6: Bo00.00
2b.85
00 00
0Ü.Ü0
00.00
Tgues de confecció i venda de ca26,10
0CUD0
00.00
00.00
pells i A-estits de senyora. — iri5-5-6:
25 60
0O.ÜO
Botigues de confecció I venda de
pells.
U'iS-S-S: V«ledors de baguls
mundos o altres objectes de \iatge.
— il'45-5-9: Venedors a l'engròs de
Obrim«nt avaí
pels fresc o salat. — W15-5-10: Botigues a la menuda de camiseria, sen00.00
00.00
29.37
se venda d'objectes de blsuteria. —
12'30-5-ll: Venedors de veloclpeds.—
00.00
29.03
00.00
12'45-5-12: Venedors d'instruments do
00.00
00.00
28.99
00.00
2ft.60
co.oo fisica. òptica, i similars.
Tarifa segona (Capital). — 948:
00^0
25.70
00.00
Consignataris de naus de vapor. —
00.00
25.42
00.00
9'30-49: Consignataffls de naus de
vela. — 9'45-50; Contractistes d'obres
Barcelona. 22 dt febrer de 1923 particulars. — 10'l5-54; Especuladora

d'ous, etc. — l0'-i5-64: Tractants en 11'15-7-9: Venedors al detaill de m i carns. — IViBflS: Editors d'obres de qiulnes d'esicriure. — H'SO^S-l: Estatoies classes, — 11'30-81; Periòdics bliímenis de mOUleí» dè f ustes flnes, —
clenttflcs, literari, etc. — 12-83: Aca- lV46*a: EstijÈbJjinems diicparellls ,d'ordèmies d'ensenyament amb més d'un tqpièdia, bandatges i afeictes de goma.
professor — iB'30-84: Acadèmies d'enr
Tarifa segona (Caipnal). — 9'30-lce:
senyamem, amb un sol professor.
Tendes de billar. — 9'·.jlKloa: T a n t o
Tarifa quarta (Capital). — 9-6-32: de cartes.
Perruquers amb SWJ.~ 9'15-6-33:^Bro- •Tarli;* tercera (Capital). — 10-126:;
dadors amb obrador, -r- 9'30-6-43: Ar- Fatorleants de làitQxaTes. — 10'30-Ifi7:
genters amb compostures. —• 10-6-43- Falbricanls d'aparells i utensilis da
Tdo.: Constructors d'aparells.de zenc zenc. — 11-170: Felbriicants -de tintes —
plom, etc. — l0'ir>-6í-43 Cdo.: Tallellrs 11'30-179; ilaa'boratorls químics. —
de calçat, amb més de quatre opera- 12-a79 bis: Laboratoris anexes a far.
ris. — 10'30-6-43 Cdo.: Tallers de cal- mÉwies. — 12'30-325: Falbricams de pecat flns a quatre operaris. — 10'45- taques I carteres.
7-54: Badters . — 11-7-45: Esparde- I Tariía quarta (Caipital). — *-7-56:i
nyere. — ll',!5-7-47: Barbers.
11*45- i Constructors de carros. — 9'15-7-57:
7-48: Bastoners. — 12-7-52: BrOnzlstes. ' Clstefllers. - ' 9^5-7-58: Caixers-. —
9'4U-7-ü9: Cotrers. — 9'a0-7-6e: Com— 12·15-7-55: Fustesrs.
positors de màquines. — 10-7-63s;
ConsiruKïíors de braguens. — 10'10-7-6fi:
Corseters l Cott'lltrs. — 10'30-7-69: Daov "
Dia 24 de febrer:
Hora: classe; aoigraif; granri on radoTs sense tenda. — lO^O-T-TO: Erabaladors. — 11-7-71: (Enquademadore
tindrà lloc la reunió.
Tarkla prlimera (Capital). — 9-543; de linyree. — U'SO^^: Bsicuitors:
Venedors d'aísiecles l matertal eiòc- ll'40-7-73: Encastíidors de pedres faVtriJ—915-5-14: Tendes de paper pin- • ses. — ll'50-7-76: Fundidors d» mc-laU
tat per a decorar habUacicns. — en gresol. — 12-7-77: Gravadors sense
9'3'>&B: Tendes de roi.es fetes amb tenda. — 12·lG7-79: Herbolaris. —
teixits ofldiiiarls, de.1 iputs, mú> venda I g ^ - S O : Ferrers. — I S ' ^ - S l : Uaudels mateixos teixits. — 9'45-4-0: Ve- ners 1 vidriera.
nadonj de qttírtealla l ibisuteria-ordiLA CAMBRA MERCWTIL
nària a la menuda — 10Í-6: VeneDimecres passat es va reunir en
dor a l'ençròs de vins del pals. —
llj'lfi-Td: Venedors de pernil en dol« Junta extraordiuària la Cambna Mera la menuda- — Venedors d'eapande- cantil d'aquesta ciutat per a tractar
nyes a l'engròs. — 10'4ó·7-3: Vene- entre altres" dívïrsos- assumptes, de
dors & l'engròs d'arróe, patates, sl- l'exacló del recàrrec «ubslituliü de
grons, etc. — 11-7-7: Venadois de dol- l'impost d'utilitats als comerciants 1
ços, ©astedls, tortells 1 ensaglnada. — industrials imlivaduals, el qual alec-
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Vapor espanyol «Wta», de Marse.ta un nombre consldemble de eocls.
El president mnyar Cabré, va d(h lla, amb càrrega general 1 paseotge.
nar compie al* reuniu de les actuarlon» anterior» dutes • terme per la VAIXELLS DESPATXATS:
Cambra, respecte aquest particular.
Vapor espanyol «Castilla», amb
^'a fer notar sobretot que !a cam- càrrega general, cap a Melilla 1 eepanya més intensa d'aquesta Assso- 1 cales.
«iacló va desenrotllox-se & l'entom
Vapor espanyol cESpafloleto», amb
• 1* la discussió en el Parlament de càrrega general, cop a Pftsajes 1 esUx
de wforma tributaria de Ja cales,
• rf^J"
qual deriva el tribut que e n tant
vapor italià fOccident., amb càrpreocupa els eíecmu. 81 en aquella rega
general .' trànsit, cap o Oporto
ocasió, que era la més oportuna 1
«leclslva, tothom hagués* mostrat una 1 escales.
Vapor espanyol «Montevideo», amb
suficient energia', avui. segurament
no hauríem de doldreTs del recàrrec càrrega general, cap a Veracruz i
i-ufietltutlu que ve n fer més rrtttca escales.
Veler italià nGIorannlno·, en llast,
la eltuació del comerç 1 d» la indúsIria.
cap a Portoterto.
Llagut espanyol «San Miguel», amb
La Cambra Mercantil no pot des- càrrega general, cap a Uandla.
o ï r lee veus deia seus associats 1 del
comerç de Barcelona requerint-la VAIXELL? SORTITS:
a defensar els interessos amenaça te
Vapor finlandès «Suomen Po'ka.-.
I posats en situació erlUea per la amb
càrrega general 1 trànsit, cep
política tributaria deio governs, 1.
atesa oquesta consldAncló va comen- a València.
Vapor espanyol «Ciudad de Palçar amb els acord» presos en aquesta m m i ó extraordinària una cam- ma', en llast, cap a Palma
Vapor esponyol «Isla de Panny.,
panya que vol que sigui, més que
•U'esirklmda de .forma. entèrgUca 1 amb càrrega general, cap a Manila
i escales.
raonada consistència.
Vapor Italià «San Rossore», amb
La base de la seva actitud esU
on la necessitat, que crea erident, trànsit, cap s Buaoos Aires 1 esque tee Corts en reunir-se novament cales.
Vapor italià «Occident», amb càrrectifiquin en tot sild que fflgid posclble els errors que la pràctica hagi rega general l trànsit cap a Oporto
mostrat de l'expressada llei. de refor- I íscaks,
ma tributaria i que, mentre això no 1 Vapor italià aDalla». anib càrrega
sigui, quedi en suspens 3"apiic«cl0 1 general 1 trànsit, cap e València.
Ue l'esmentat tribut per uUliíats 1,
Vapor anglès «Volsella*. amb bom oonseqUònCa, el recàrrec «ubstl- ç o * buits, cap B MaKa.
tutiu del mateix; Ja que la disposiVapor espanyol «Maria Antònia*,
•ió XIX de l'art. 18 de la repetido en i las», cap n Castro NordlOg.
Jlfli diu taxativament que el govern
Vapor espanyol «Ampurliis», amb
poprà JafiWl.uar «t/adualroent lytpllgenonl, cap a IV-i s • •
'•«cló de la contribució d'utilitats als càrrega
Vapor espanyol «Rey JoJme 11»,
• omerclnnts í industrials individuals amb càrrega'general, cap « Mahó.
Vapor noruec «Tmdyong·, en llast,
- ompresos en la mal«4xa, i "autorttaa (no imposa) «1 ministre dlfteen- cap a València.
fla per a estefclir un recàrrec suple'ori en la contribució industrial t de
comerç, amb la limitació de què no
pugui excedir de 1 "import normal de
la quota de tarifa per al Tresor.
La Cambra Mercantil anirà ijonaot
compte de la seva actuació en aquest
ossumpte, començant per una expoDes del dia 26 començarà c4 munsició que dirigirà al govern, especial- tatge de tota la maquinària qu» va
ment al ministre d'Hlsenla, la qual instaUada a la Sole Metallúrgica que
ha començat ja d'estudlar-ee ca les organitza la Unió Industrial Metalnevee oficines 1 requerint, quan l o lúrgica a la Fira de Mostres.
• regui necessari, l'ajut d'altrae corA les adhesions rebudes s'hl han
poracions i particulars 1 col·laborant d'afegir les següents-.
també, a tota campanya seriosa que
Blapqueig, tintoreria l acabats. C.
oMres elements emprenguin en mires M. Vllarasau. 6. A.
e la mateixa finalitat.
Matrissat i estampat. Compte, JoSobre altres assumptes prengué sa 1 Cabré, S. C.
tina flèrie d'acords que seran fats púMatrissat 1 estampat, Torras l Borblics pròximament.
ds», S. L.
Ascensors i calefacció, F. Fuster
Fabra.
Moviment del P o r t al dia 90
Cerralleria d'art, E. Andorrà.*
Arques 1 bàscules, A. Pedrós,' 8. A.
VAIXELLS ESTRAra.Arques i bàscules. FUI» d'A. Ari so.
Vapor .tali* «Occvlent», de GèMaquinària per a fundicions, Funnova, amb càrrega general
dició i Construccions Grau, & A.
Vapor espanyol «Rey ïahnc «It, de
Tomllleria i decoUeletge. AJTIU i
Palma, amb cànrega general í 105 Dasany (Sabadellj.
passatgers.
Electro-planeJ adores per a fusta.
Vopor espanyol «Trinl», de Màlagti Tallers Ferrando (Sabadell).
i escales, amb càrrega general i 62
Politxes de ferro armat, Ramon
passatgers. •
Pons 1 Sabadell).
Vapor belga deer», d'Alacant, amb
Maquinària per a paslef alimentícàrrega general
cles. Valls germans.
Vopor espanyol «Cabo Corona»,
Campanes de bronzo, Per* Denil·inb càrrega general, de València i causse.
7 padsatgerè.
Màquines de dentartlpt» Renànla,
Vapor espanyol <A Cola», d* Va- Carles Sallés.
ièficía, amb càrrega general i pasSubministre per e soldadures. Suci-atge.
cessors de Ramon Pascual.
Vapor italià «San Rcasone», de OèComptadors l material elèctric.
r.ova. amb càrrega general 1 18 pas- Companyia per o la fabricació de
comptadors i matèria] industrial S. A.
íatgetrs.
labec espanyol «AnUmleta», fle
Amb motiu de la Fira de Mostres,
es publicarà un número especial d»
Sóller, amb efectes.

,La Indústria Metal·lúrgica., que obtindrà un llarg I extens Uratge, per
a ésser repartit gratuïta mont durant
els dies de la Fira.

Canvis facilitats per la
Banca Warsans, S. A.
B O R S A D K PA
4 per 100 Interior Espanyol
» 100 Fxlerior
»
Accions Nord d'Espanya
Alacant
»
Andeinsos
Renda russa 5 per 100
«
4 1(2 per 100
Brasil 4 per IU0
Tanc Espanyol Rio Pista
Renda francesa i per 100
Accions Rio Tinto

podreu admirar en

OO'OO
0CO1O
POD-OO
000*00
003 00
OOOO
'O
OOOO
'O
OOOO
'O
568 00
(«•97
2.900

•ORSA

OC M A D R I D
Barcelona, 21 febrer.
4 per 100 interior, comptat
71 '30
•
fimes
OOi»
• fl pròxim ... Oa'OO
Amortitzable 5 per IÓ0 (!»»)„
96'30
Banc d'Espanya
BST'OG
Arrendat ària de Tabacs
- QiS'GO
Stat. Gral. Sncr.'·-ObMRacions 000*00
»
» A c preferides
/S'UO
•
•
» ordinàries
OGO
'O
Francs
39'-i5
Lliures.- -. —
... ... ~. . 30*03
Banc Espanyol Rio Plata
KT'OO
Cèdules hipotecàries
91'!0
PREMI DE L ' O R
(Preus de compra)
Alfons
12-1'00 per cent
Isabel
127*50 » »
Lnces i mitgeg unces
123*50 » »
Quart d'unia
123*50 » s
U'.eu'unça
123-50 » »
Francs
123 50 » »
Dòlars
BMO » »
Lliures
ai'OO > >

LA FIRA DE MOSTRES

A V U I ,

V E U D E CATALUNYA

Canvis f à c i l i t a t t pel
B a n c d» C a t a l u n y a
DIVISES' XECS NO COTITZADES
OFICIALMENT
Barcelona, 22 febrer de 1923.
Portugal
0'30ptes. escut
Argentina
2'375 > pes
Holanda
2·54 » florí
Suècia
1705 » corona
Noruega
1*195 »
Txec o eslovàquia 19*20 i- 100 enes.
Polònia
0'O4 t 100 marcs.
Romania
0*00 . ICC leis

OR
Alfons
Unces
Isabel .
Quarts
Petit
D-lars
Lliures esterlines
Francs
BITLLETS
Francs
Lires
Lliures esterlines
Marcs
Corones

124'ÜO
123*50

m-so

123'50
lü3'50
'S'ÍO
31 00
^'SO
38·60
30-50
09*95
0'03
0*01

Canvia facilitats per la
Casa Soler i Torra Q.»"
PREUS DE COMPRA
Bitllets:
»
»
»
»
»

Francesos, 36'60
Anjlesos, 30*00
Italians. 30-50
Belgues, 3370
Suïssos. Ü'O'OO
Portuguesos, 0*20

»
»
»
>
>
>
•
»
•
t
»
»
•
»
»
»
»
>
»
»
»
»
•
•

en la formal tzacló d'Inscripcions 0$
les més acreditades marques, q ^
han de produir vtrltabie sensació «Q
el món del motor.

Alemanys, 0 03
Austríaca, O'Ol
Holandesos,
Russos, 0*00
Grecs, 00*00
Suecs TO
NoniecO: 1*03
Dinamarca, 1*05
Romania, 3 <5
Turquia. 00*00
Eststs-Unlts, 0*38
Canadà, 0*10
Argentins, 2*28 *
Uruguai», 5*10
Xilens, CTS
Brasilers O'SS
Bolivians, I'35
Peruans, '^O'OO
Paraguais, 0-10
Venezuela, 0ü|00
Japonesos, 2 75
Algerins, í?'80
Egií te, 29*90
Filipines, 2 75

PARTITS DE FUTBOL HISPAIID.
AMERICANS

Per primera regada e Espanya
van a celebrar se encontres otnb
equip» de futbol americans. Es tracTn del • Walter Club», de Mèxic, 1 d;
l'<Expre&<. d'El Salvador, comptaat
atubdOe amb un brillant historià,
com bo demostra l'haver «otat alguna
de llurs membres mantes vegades in.
tern art on sis.
Aquest esdeveniment, en els anals
del deport espanyol, es degut ^a in
tournée h spono-americana fulbollstlca que. amb motiu del Primer Çoagrés de Cambres de Gomera d'Lltrv
mar, s'enroeodrà per Espanya.
ELg partits ÇQdrau Uoc amb importants equtps. I sense cap ment
do dubte, seran fruita amb delecta,
ció per l'aflclo .
A mesura que os t'ngnt confirmació
dels detalls, es publicaran,- el que sí
podem asegurar és que els primers
partits tindran Uoc a Barcelona, 1
dintre del mes de març, per a anar
GRAN PREMI D'AUTOCICLES DEL després
a Bilbao, Madrid. Velènci;,
REIAL-MOTO CLUB DE CATALU- SevilUk Lisboa, Paria, Anvers 1 «
Praga.
NYA (Trofeu Armangué).

1

Els esports

Altra regada vi Reial Moto Club
de Catahinya emprèn l'àrdua tasca d'organitzar el seu Gran Pr*Ini d'AutocIcles, en el qual, per dar»
rera vagada ba de daputarse el valuós Trofeu Armangu». que, en acabar la carrera, quedarà en possessió
definitiva del qui, compilat les.condicions del reglament, ala declarat
vencedor.
Per a aquesta carrera, s'havia fixat com a data de celebricló. el dia
10 de ma'g; però, figurant en el Calendari Intnrnacional. la data 29 d'abril per a) Gran (Prem, d'AutocIcles
de Monza (Itàlia), i desitjant el Reial
Moto Club de Catalunya, deixar més
espai de temps entre las due« carreres, per tal que els concursants que
vulgu n pendre part «n ambdues easa precipitacions, soü cità lels poders deporti us un ajornament de deu
dies. que tant el Reial Automòbil
Club d'Espanya, com la Cambra S ndical de Constructor» d'Automòbils.
Cicles i Carrosseries, representant a
Espanya del °Bureau Permanent International» han aprovat, quedant,
en conseqüència, fixada ia data del
Gran Premi d'AutocIcles. del Reial
Moto Club de Catalunya, per al d'a
20 de maig propvinent
Acostumats ena té el Reial Moto
Club tia Catalunya a les seves esplènd'desi òrgonitzacions, l tenim la
seguretat que una vegada més han
de posar-se de manifest els eeus
dots espec'als. el secret dels quals
rad'oa en l'entusiasme dels seus elements dt/rectlus, i degut a això, hem
de presenciar en aquesta carrera on
dels esdeveniments esportAis més importants d'Europa.
Lea notícies que es tenen de concurrència d'autoc des, tant nacionals com estrangers, no poden ésser
més falagueres, i B aquest efecte i
per a enfiestir la Inscripció d'importants marques franceses, e» troben
en aquella nació el president de l'entitat organitzadora, don Francesc
Coma, i ei vocal de la seva Directiva
don Ferran Arruga, els quals, recentment han comunicat tes més grates
Impressions pej grandissim interès
amb que la indústria ürapcesa de
l autoc ela ha acollit l'anunci de la
dita carrera, el qual es veu traduït

Conferències
A-vut, divendres, « les dea d» h"
vetaia, ai Oentre Excursionista d.?
Can·alimya. «1 senyor Josep Massc-t
donarà una cosferèncla tractaut
de la fomnartó de les «Colles del
1 camp», integrades pw infants a 11
de desenrotllar a'sflcló a la nrantonye,
projeotant-se a la wgoda tina coHer; ció de cílxée de les GullVerles
Es convoca especialment sis que
sentin -vocació per to tníclartó dels
, Infants en J'excurslonlsme científic.
Avui, divendres, a les set de bl
tarda, eO senyor don Pere Ooniàlw,
' Blanco donarà a la sala d'actes d^
I l'Aineneu Barcelonès una conferencia .ptiblica sobre el tema: «Nostra
amistat amb Portugal 1 «Is seus desUatat.
La Seadó de Cultura del «Basar
de J-Obrer.. vist l'èxit qoe l'any passat obtingué ja primera sèrie de cqaferèncles culturals populars <ioe wlebrà, ha organitzat una segona sèrie de cinc conferències que s'efectuaran tots als diumenges, a les cinc
de la tanda, a càrrec dels senyors
En Xavier Fina I CoU; Rnd. En Jaume BaUle, professor de 3'Institul Cntalft de Sords-Muts: En Jaume Caberrocas. secretari de l'Aleneu Empordanès; Eo Josep M. Boix. cstedrètlc-,
i del Hnd. P. Josep de Bessiu,
copatxi 1 director del «Basar».
En Ja primera, que 'tindré lloc s
l'estatge del carrer Lladó. 4, principral. diumenge, En Xavier Fina 1
Coll dissertarà sobre «El nostre planeta», amb iUustracloos clnemaiogrà
Oquee. Domés, 1'«minent pianista senyoreta Isabel Marti interpretart algunes selecte» compoaiclons dol seu
repertori.
La Reial Acadèmia do Medicina 1
Cirurgia d'aquesta clufai, celebrarà
sessió científica pública demà. a
d', s mans de set de ia laffda, en la
qual «1 doctor Salvat Navarro dissertarà sobre «Contribució a lea doctrines mòdiques vigents».

~

Ahir va sortir cap a València
Dr. Higini Sicari a fl de donar-hi un

Pathe-Cinema

la primera jornada del grandiós espectacle cinematogràfic interpretat per MIA M A Y i en dues jornades

LA

TOMBA

ÍNDIA

Extraordinària I emocionant narració oriental basada en renigmótic poder dels faquirs indis.

Degut al gran metratge d'aquesta meravellosa pel·lícula, TEmpresa
dividir-la en dues jornades

es veu obligada a

IjA
•túo tocs conferencies sobre asse- mon—que distreuen 1 eviten l'avorrifurenç* obligatòria de malaítia 1 pre- ment del públic.
J-isid mèdica, a soUlcitud dei CoUegi
La música s'adapia a la insubr.ante Mrtfl** d'aqoella població.
ctaJrtat de la lletra, però es seuria
millor.
La pqpular Esperança Irts animà un
AVtll, a les deu de la nit. donarà a xic
ia veBlla amb la seva mcíiiiiiat 1
veneu Empordanès la segona de les garbo,
al final cantà una cançó mexianunciades conferències el doctor Jo- cana, traduïda al català, digué uns ;
Maria Roca. desenrotllam el te- chatcarrülos 1 repetí La blanca pa- ,
oià: iLa reina Slblla de Fortià».
torna d'altres nits. Fou mol*, aplauxa de costum. Tacte serà piltilic.
dida
(La claqy-e. durant l'cporeta. actuà
L Acadèmia d'Higiene de Catalu- antb dUctBWW entre la impassAHnya celebrarà sessió ordinària avui, tat t«b»aluta de la concurrència.
divendres, a dos quarts de s«i de la
Fvrva üé la parella de bull ele
lardu, *n la qucl el doctor R. Jori CrwnweiU·í — P. fl.
BIscamps desenrotllarà el tema: tNecesslto1 de modificar la vigent llei ÍOAbir s'estrenà al Paüié Cinma la
bie «1 treball de les dones en ço que
refereix a la protecció a les obre- producció alemanya «J«i Tomba índia», la qual, per cen. havia despertat, prop del nostre públic, una forta
1 carapnansible expectació.
La peUlcula. autèntic exemple dels
esforços de la indústria alemanya, i
de ço que ella tècnicament és capaç
de retóJizar, està basada en una argumentació plena da fantasia que
es desenrotlla entorn de les creences
orientals,
ELS CMBAR0AMKNT8
L'exposició d'aquestes creences en
Han arribat a Melilla, procedents escenct» i moviíoeuta luteiessaats, podel nostre port, amb reclutes, els va- sen de relleu, de manera admirable,
pors «Marquès de Campo» i «Albam- els tradicional* costums i els senticra». bavenvho efectuat oblr el «Vi- men-s d'aquells .pobles fanàtics.
cente Ui Roda» i el .Tintoré». que
La nombrosa conourrèncla que omper causa dol temporal cs veieren plia «1 local, acollí Sa pel·lícula amb
obligat» a reíugiar·se a Màlaga.
tan visible aprovació, lea extilblclons
L'·Escolaou» arribà saose novetat a de la qusd no faran tútra cosa que t*>Ceuta.
guir Ja sèrie de beDs espectacles que
Çom que »1 vapor «Tintoré» 00 pQ- els senyors Vileseca i Ledesaoa ban
drà « t a r demà al nostra pon .per a emprés al Cinema Patbé.
eiaban^ar 630 reclutes díe ia vinviu^na
regió destinats a Ceuta, s'tn ajorEn Juli VaUmitJana ba llegit oi Conat el dit embarcament.
mitè «£1 Barandér» cL'alcakie), obra
Çom és sabut, l'esmentat vapor ba- que tenia reservada per a ésser enruvia d'arribar avui de Melilla amb Ui- nada la propvincnt temporada dtdicncints del reemplaç de 1919 perta- v«sn ea un d«£s teatres d'aquesta ciunytnts a la quarta 1 cinquena re- tat, però i'aupresa del Teatre Es
íioat; però a conseqüència del tem- panyol. qud encara recorda l'èxit esporal retrasad la seva sortida daqveU solU per la darrera producció d'aquest literat, <A l'ombra de Mofitport.
lulcb». 00 ba destansat flns aconseguir (ijue En Velluiitjaiia U OOÜJS
11
aquesta otea per a ésser estrenada
dintre d'aquesta mateixa temporada.
Segona uqpre&sions, i'obr aao\-u és
pariona, ei bé d'un altre carit-tór. de
l'última estrena de l'autor esmentat.
Diumenge vinent, h^rupacio Exv-ursioalsta JOpiter fara una excursió
Avui. a la ult. tindrà lloc al PóB Balenyà. Brull, Sant s«günon, San- Uorema ia funció en boncr i benefici
tuari Oe i'Atwia, La Sala. Viladrau 1 de la celabrada primera nctiiu Matilftni·wa
de Aequermo, L, .sa.·u se eu escena ia
SonU», estació Jal Nonl, a l<w «la vcmedia en tres actes de gran èxit.
d« don Manuel Linares Rtvas «La mala Uy», i Tacte tercer de ia comèdia
La Seocló d'Esports de la Joventut del
mateix autor «Frente a la vida».
NacloaaUsta Pau Claris farà «i f i nont diumenge, dia ià, una excursió
lamillar al bosc de Can Feu (Sabadell).
Uoc de reunió: Estació dels FerrocarrlU d» Catalunya a ks 7'30 del
matt.

La c a m p a n y a
del M a r r o c

Excursionisme

Ha quedat constituït el Consell Directiu del Grup Excursionista Je
: Orfeó Gracieno, de la forma que seIfU^X:

President, Joan Ràfols: secretari.
Enric iMestre; vioe-seexetari. .Mauu*í
Bort; tresorer, Josep Sedó. i vocal,
uuülem Ribó.
Aquest Grup Excursionista farà diumenge que ve una excursió do migdia
a Le» Planes, La Rlerada. Valldoreix
i Sant Cugat. Se aortirà a les set eu
punt de l'estació de Gràcia del* Ferloçorrlls de Cetalunya.

D'espectacles
Tívoli
«Fi • FL, opereta bufa en i r « acUs,
adapiçda peU aenyars (í. d*i Tc*o
i Mihura, (uriï uuitUra 4el mtitre
Hoiu.
Realment és bufa l'opereta estrena-U c, atf j « dimarts al Tlvold. Ho és
tam, que no arriba a fer rtnre **•
>eotadors. a daurat dols esforços dels
comediants que hi posen la toma de
ii-rs gwns. coniorsloos. ganyotes 1
«oessos eoreogrflik» d'aire af«ninal,
cWn s^estUa en el gènere. Es irada
d'Ulla groteaca latr^a amorosa — no
calia dlr-íKi — entre personatges de
l'anti^ua At«n«, aoomodais als cos'«ns maals. amb barreja d'indumen;àrie« cüssiques i moderna de faata*«- La cosc resulta tan agafada pels
^^Mli ieó stluacioas tan naiuaca«es. que la gràcia no «s veu enlloc,
^«mfs «n la lletra albunden els sou<iits (ibüjdus, deia quals la gent ooa sentlï-üe·n
i la
pooa soa».

m&itmm

Sort d'oígun bsOlet 1 d'aJfuna oom-^aoló de ranfitm oaf<ec«i*ajues, amb
'•'esb.ts i Humà que produetten ü cert
«"els -ï-ismal *- 00 paa res d» i&üSí·

VEU DE CATALUNYA

P i g . 15. — Divendres, 23 de WSner de

1923

osfnaiogràfk' en dues Jorn ad es. InterÈXIT D'PiTERPRF.TACIO
pretat per MIA MAY,
Tejveti
FL'TBOL Ü.LB BARCE1.0NA
SAH
JUAN O I LUZ
LA TOMBA ÍNDIA
Els dos èxits del Teatre Selecte. L'en- per Maruxa. Chaíer, Mes. TomamiPrimera jornada
cisadora comèdia en tres acte*.
Exlraonlinàrïa narració onen:al sera. Vidal. Acuaviva. Prados. etc.
LA FORASTERA
NIT.
a ires quarts de dctL Primer: gons ia cèlebre noveüa de Thea V.
i PER NO E8SER TRETZE
Harlou, en la qiial es presentaran
(un acte de gran broma). — Demà. segona represa de
amb extraordinari luxe de detalls 'els
teixia. 2 èxits. 2. F>L PAQUEBOT TEE LBARBERO DE SEVILLA
misteris dels enigmàtics fakirs Indis.
N.\.CITY 1 CIVII.ITZATS TANMA- per Concepció Huerta*. VUedonis. Exit de la formosa comèdia dramàTEIX. Nit. LA FORVSTERA 1 PER TorutkUiiru, Vidal, Pradas. Acusvtva, tica interpretada per Mll.DRED HARNO ÉSSER TRETZE. — Diumenge. Rojo. etc., etc. Segon: última repre- RYS
Tarda, a les tres. L'obra de més grà- sentació cn funció de nit, de
LA COL·LEGIALA
cia i alegria d'En Polcb 1 Torres. LES
(Per a marUs solament)
AVENTURES
D'EX
MAS3AGRAN
1 la còmica de gran broma
'quatre acte* 1 vuit quadres*. Tothom
al Rotnea, a rlurel A dos quarta de Dues hores de broma rcnwinua. Exit
LA BONAVENTURA
de
Ferran
Vallejo
en
el
popular
"TIO
Sia. 1 nit. FJvà DOS FORMIDABLE*
NOTA.
— Es despatxen localitats
DEL
PAOLF-TE».
Exit
de
Salut
Rol:\ITS. L \ I OILXSTERA i PER NO
dríguez. Huamas. Tomamlra, Blan- numerades per a la sessió de le* Sia
ÉSSER TRETZE.
del dltuuenge.
ca. Vidal, Pradas. «lc.. etc.
Es despatxa a Comptaduria.
Demà. dissabte, nit. Reestrena de la
joia musical.
ior. IA CREU DE LA MASL\, Nit,
Funció 0rgar.lt/1wia

pel

El

T IV 0 LI

Grandiosa companyia d'opereta de
ESPERANÇA IRIS
Avui, divendree, a i í 9 deu de la nit,
UUkma representació da l'<^)ereta en
tres actes.
LA DUQUESSA DEL BAL TABARIN
Creació d'Esperança Iris
1 eiK-isador fl de festa pels CROMWEIXS i ESPEaANCA ÍH1«.
iDemà. dissabte. Matinéé aristocràtica. LA PRINCESiA DC LA CZARDA
i Fl de festa. Nit. LA iPRLSCESA DEL
DOL.MR. — Diumenge, tania. ÍA
PRLNÜE5A J^El DOLAH. Nit. L'Ulpia
de F l - FL
£ s UeipaUa a Ccmptadurla

N ú m e r o 15

La

Bruja

Sala Mozart

Audició mtegrai dels TRIOS 0 6
amb eminent repartiment, i LVS COR- aEBTHOVEÍN.
S.\RIAS, per Vallejo 1 totes les típles.
Per indisposició del pianista R. Vti número? nous.
ves, resta ajornada la segona sesaló
CoDtJnuen els assaigs de la gran pe ral diumenge. 4 de març, a l a
lyvisia de Manuel Femàndez.
tarda.
Local I ta to: Casa Dolesio, Portal de
l'.Angel, 1 i 3, de tres a set de la wnta.

i V a y a calor I

Gran Teatre Espanyol

Associació Intima de Concerts

Companyia de vodevil
Oellteu Pompeia • TravaMera, S
SANTPERE 1 l'ERGiCS
divendres, a dos quart*
Avui, divendres. ?3 febrw. Tarda, de Avui,
d* la vetlla. Ro. ital de piano
a les cinc. Primer: D. JAUME IEL cx^rdeu
CONQUERIDOR (un ai·le): segon: LA tOBO.ieuünent artista AiLEXANDfïb:
DOX.V NUA (dee actes), i teacer: D.
JO.VN DE SERRALLARGA (UB t d e l .
Nit, a les deu. El gran èxit. LA SEGONA M T 1 -j NUVIS.
Orquestra Simfònica d« Barcelona
BALLS AURIOCMMA OAfiADO
Meetra Lamote d* Orígncn
<Usma, dissabte, 24 de febrer, nit
seria 14.*. Diumenge* 4 i 13 d«
F E S T I V A L Ml-CARÈME
Companyia de comèdia
març, 1 S d'abril, a les enze dei ma.
GOeil • Tuc'ela - Asquerlno • Cortès ti. OtinM de Wetoer Ravel, SaimÜRVN BALL DE \rESTlTS
Avui. divendres, tarda, a les cinc. Saens, BaeUieveft, Wagner, Tra*
Concurs de bellesa
Elecció de la Reina de la Formosor MATINEiE POPULAR. BUTACA PLA- winsky. Bertloz, Pleme, 0. Alegria
Artística cabalgata. — Localitats. Fer- TEA, UNA PK-SSETA. Lo formosa co- i A. Betey.
nando, 33 Caso Aurígeuuna, 1 a i ^ mèdia en trrs actes,
Abonament: Magatzem de vendes
laquillia del leatie
de Chussaigne Frères. Claris, 43, 1
EL CURA O I LONQUEVAL
Nir, a les deu. FUNUO EN HONOR UniO Musical Espanyola, Portal dd
l'Angel. 1 1 3.
Teatre Català BOMBA 1 BENEFICI de la primera actriu,
MATILDE ASQUERINO
Dilluns, «6 de feíavr
L'Axit veritat «n tres actes, de don
Manuel Linares Rivas.
LA MALA LET
FILL DE PAUL IZABAL
L'AÜTORITÍIRE, m m
i ACTE TERCER de la íoimosa co35 - Passeig de Gràcia - 35
DUnam, 27 de febrer
mèdia de don Manuel Linares RiA%iii. divendres, -a de febrer. 4
vas.
dos quarts de sis. 'Ml audició, prenenV
FRENTE A LA VIDA
lii pari reacepcional pianista
Demà. dissabte popular. Tarda. M l
CUMPASERO
EL
LADRON.
Nit.
LA
Dlmecre*. 28 de febier
MAU\
UÉEV. — Diumenge, tarda, a
dos quarts de quatre. Primera secció.
d* l'Acadèmia MarsbaU
Las ErtESCOS. A ies ais. secció es
PROGRAMA
pecial. i uit, a les dea LA MALA
PTimera pari
Es despatxa a Comptaduria pér a ÜEY.
Es despatxa a Comptaduria - TelOFUGA ea DO, BL\CH.
totes tres funcions.
fon 4131 A.
HlíMOKESKiE, DVOïLVX.
SCKERZO del Sanin 1 d'una nit d'e*
tiu,
MiEL·DRLSSOH.N
COLISEU DE VARIETATS
itíU^iGRO op . U. MOSZKONVBKL
Oran Saló de Moda
a gran orgue Avoliaii
Aivui, dinrendres, tarda, a tres quarta
Avui, divendres, tarda i íi,t. PrograSegona part
de cliií:. Nit, a .les deü- Magnífics
CONCERT c^p. 1C piano 1 oiquestra),
prograencs. RE-AP.VRlClO do Ja emi mes ^xnraordinarls. Grans exitaços.
nent ballarina l A U a \ DE .SVNTFJ.- La peUictila d'intereesan.t argument, GiUiLÜ.
f / u u et 2 0 0 0 B u g ü S
MO. Projecció de notables pel·lícules. ^
T ^ ^ i r r i i A Tr?rm«
Piauo: Rosaura Goma; la part d'os»
Gran Quadro d'otrocclons. Gran ex!.' sa
^ iproducció.
. . ! ^ ^DC^ GRAN
^ ^ ^SORT.
0 ^ i? es" que^tira,
en el gran orgue Aeollan.
m s J t & Òt U s far». 16. mm
ta* dels ovacionats acròbates, TROUcinomatogràfle. .«Hena
Tercera pau
PF. MÉNDEZ. Gran succés del popula deveniment
de la peUicuia superproduc
PRRLUJM, OWEG.
risòlm artista ILVLUER. Debut «le la jornada
de l'acreditada marca alemanya,
EL PORT ALBENÍZ.
famosa ballarina clàssica, IAURA D£ ció
F. V, L'HOME SENSE NOM, ti
SANTELMO. Succéj de ia genlaü ar- ü.
VAüà poèrruM te petició), GHO
tuiada EL PALS INVENT, A cada
^ r ^ ^ d t t . K ^
nntexès per aquesta PIN.
ÍMJPSODLA mim. 12, LISZT.
^ a r l ^ e ^ r S t . - Diunlenge. ma«Da 4
peU^ula
Gran Teatre del Liceu nit. Oran funció de gala. organitzada
per la comissió de IHiomenatge a
Diumenge, a les cinc de la tanda. to JOAN GAMFER. pr«sidenl ,*f.
Invitacions, carn de costum.
Segon concert (únic de tarda), pel F. C Barcelona. Escolíldissim proDirector 'artístic: F. LONGAS.
genial píamíta EMIL SAIIER. - DiORAN OINEMA DE MODA
mecres, o l i . iPenúllim CONCERT grtuno, prenent^il part notables atracNotable qumtct JORDA
cions.
Troupe
Méndez,
Ba·lder.
Laura
SAU8R. — Es despatxa a Compta1 tercet TORRENTS.
Frontó Principal Palaea
>!« Saotekno, i «is eminents artistes
duria
A%"ui. divendres. Moda sèlecta. t
divendres, tarda a un quart
Mfinae MCOLAU. ALEX^JSXRE N a (IRAN'S ÈXITS. 2. El millor p-ograana deAvui.
cinc. Dos interessants partits •
LIA.
MBAQB PLANTADA, EMILI de Barcelona. Triomf colossal. Una cistella.
Nit. a un quart d'onze. £xVENDRELL. 1 la popular PILAR veritable Joia del Programa AJúrla.
partits de pilota. Primer
ALONSO. — Dilluns, PRESENTACIÓ L'USURPADOR. So deLxeu de vetue tranrdinaris
a pala, BA1UOLA 1 AGUIRRE contra
A
BARCELONA
de
la
famosa
cantant
Plaç* 0*1 Te«tra,91* • Telèts, CM 161Í6 A de costums wgionate. ADELA LÓPEZ. aquesta meravella cinematogràiflea. YRAUREGUI i ERMUA, Segon a cisSUGÜES grandiós. ÚLTIMS DIES de uíla. ONDAHiRES i YCHAZO contra
la mé* emocionant ipellícula, SOMNIS OIASCOAG.A i URyUIDI
Avui. divendres, nit, a Ma deu
JOVENÍVOLS (Artistee Associats), per
Exit tonnidable del fastuós 1 artístic
MABEL NORMAND. Esceiife les més
«spec'.acle de gran preseniacló
Avui, divendres, nit. a dos quarie sensacionals i arriscades, de* d'un aeORI
• ORI
de deu. £1 famós drama «n cinc ac- ropià a un dirigible en marxa. £N
Avui, divendres, nit. Funció onganít»
Z I Q • ZAQ
te* EL -SOL DE LA HUMANIDAD. I TOMASET TOT UN HOME. broma
integrat pels quadroa que obtingueren l'aplaiulic drama en tres actes, CRI- contínua. — Diumenge, nit, estreno, zeda per aquesta entitat al TEATRH
ROME.\. Prognuna de Tteames èxit en les dues esmentades re- MEXF.S DEiL FAIWTISMO. — Dlme- EL GENI .MXüJtE. per la beílissinia CATALÀ
tre Selecte. LA FORAS'IFJIA (tres acciee.
2í.
Beneftvi
ROJAS
amb
OTELO
aniBia
V1V1AN
MARTIN.
Diliuns.
vistes, figurant-bl els titulats
Programa AJ·tiria. JAQUEMATE. per tes). 1 PER NO ÉSSER TRETZE (un
SLMPLICISSIMUS - ID1L10 DE MU- 1 LA MALV.^SU DE SITGES.
DOROTTY DLU-TON. — A%iat, tot acte). — Localiwts, a restatge soclaü
."4KCOS - A LA LU7. DE LA UVMPARASarcelono veurà aetiaíeta Jo seva ex- Fortuny. 1, i al Teatre.
UAS CAMPANAS UE PASCÜA
pectació per a conèixer l'èxit munDirecció escènica i coreogràfica de Direcció: FERRAN VALLEJO 1 FRAN- dtal mai igualat, amb l'&strena. PAJ. W. JACK30N
CESC VIDAL. Mestres: BLAY i CONTI. RÓDU DEl^S TRES MOSQUETERS,
per MAX LIKDEH, e-dltada pels ARAsalto. 12. Director on is tic. FranTothom al Vlcuiria, a veure ia com- TISTES ASSOClAl'S. Sinà Vtaü de
cesc Percsoff. Telàfon 3332 A.
UK SETMANA QUE VE. VARIACIÓ panyia dc millor oonjupt.
l'any.
DELS QLADROS DE L'ESPECTACLE.
Avul, divendres, 22 de febrer. Ni»,
Avui, divendres, 3 de íetirer 1983.
a les deu. Presentació de les mè*
pj-lnjer: reestrena de
bellissimes artistes i millors número í
EL BARBERO DE SEVILLA
Teatre Català B O B B A
de varietats. Cada dit,, de set a do*
1 per Concepció Uuena», Vliadoms. F a U i é C i a e m a
quarts de deu, «AperlUf Danclng» a
Xelèíoa 23» A. — Avm. i t t i f M t W . TorrutTnira. Vidal, PiadSS. acuaíny»,
£1 saló de mes confort de Barcelona l'tiagsnt «jFcy«(r» i d'una a quatre
a le» tree de la xaaom. Butaques •
AfniX dlraadies, tas^a i att. Exit TOartlrtA sCran TaJ>vJn . « j e r x a n o ^
una pawaf 1 a <m. Qlttma de la Rojo. Oya. Toitw. Segoa^
CONSOLAOION LA QITAHA
ooSi»»! del grarídiós M^ectacile 1^- Tir,a>oi3 cTviail»
càkbre comèdia d'En Frederic 30- 1

att

Teatre

Teatre de Novetats

Tívoli

Teatre Poliorama

ea

G E MIER

S a l a

cierç

^ E o l i a n

GEMIER

en TARTÜFFE, íe Kolièie

R O S A U R A COMA

GEMIER

en LA RAB01LLEÜSB, rEaiíle Falire
E L D O R A D O

PALACE

CINE

Espectacles

Saló

Principal

Catalunya

R O S A U R A COMA

Palace

TEATRE

Teatre

CÒMIC

FOOT-BAL·L-GLÜB-BABCELOKi 1

Victòria

EDEN

f1^^^.

CONCERT

ctlg. T D . ~ ~

LA

"Dívenaties, %5 'de feErer cTe r ^ j j

V E U D E CATALUNYA

^ PEB A MlfESALMR L'IMA A GiSi

SALÜTINAS

Obtindreu una aigua deliciosa que millora el vi
i es indicada contra les afeccions de l'estómac,
fetge, veixiga, ronyons, intestins i artritisme.

CAPSA METÀL·LICA PER

Iriàculíeradà

A 12 L I T R E S : P T E S .

1*50

Antiga Oficina General de Substitucions
l
te

A g è n c i a
al dia
treu

en

poc»

dies l a

tos

I les

seves causes.

Contra la

fos

d e

N e g o c i s

prenguin

Q u i n t e s

i

M a t r i c u l a d a
Casa fundada l'any 1915

BRONQUIOLINA

Director propietari: JOSEP MARIA OE LARA
OFICINES CENTRALS A MADRID:
Carrer Hortalesa, 75. Telèfon 5357 M.
Sucursal a Saragossa, carrer Cervantes, 37.
Sucursal a Barcelona, Rambla Flors, 18.

Preparat balièmic, entliíptic I expectorent, que obra dircciamcnl >obre e!»
bronqui», alivie tot Ktfutt l cura ràpidament t NO P E R J U D I C A L'ESTÓMAC
tttmèdm I Caatrw «rBapccSo • • la d* Taatcr t. IIMZMJk UOWT i Bradk
DcpMt tanml i VIDAL I MBA* • M«t««fc tl • BAKOLONA

ï

R E C L U T E S I

dels r e e m p l a ç o s de 1922 i 1923

Si as acolliu als beneficis que concedeix la Reial Ordre del 6 de setembre
de 1319 («Diario Oficial» 205), podreu ara, en ésser cridats al servei els del
reemplaç de 1922, i abans del sorteig de l'Ajuntament els de 1923, romandre solament en filles sis mesos el primer any i altres sia mesos el segon
any, passant després a situació de llicencia il'limllada. Demés, l'any que
estareu en files servireu a la PENÍNSULA, no a l'Afí ica, on quedeu lliures
d'anar.

Avisos
Aimacíi) le PiiQDes
J. x^aanfBX
Do 5 « 7
Montaner. 28, principal

S O L D A T S !

els

que esteu en

files

El mateix si fen et servei a-4'Africa com a la península, acolliu-vos als beneficis de l'esmentada Reial Ordre i podeu anar a les vostres cases amb
llicència il·limitada.

Traduccions

m'ofendxo per a traduir qn.ilwvol liangraa meny? Kalemany.
Eacriure s L a VEO, número 501

Per a mes detalls íiríinr-se a la Casa central o a mialseyol ile llurs sucursals

RHODINE
Tubos de So
Comprimida^ d*

P L A T E E U S T E D WISMO
SUS O B J E T O S DE METAL
LA

PLATA

J A au E CAS
NEURALCIAS
RE-UMATISMOS
INFLUENZA5

LIQUIDA

POTOSÍ

Adoptada pof e£ cuez-po
medicaP de FRAMCIA

dà ràpidamente un bello y perfecte plateado a los metales, pues de|a sobre la superfície de los mismos un bano de PLATA
PURA equivaleote a la galvanoplaslia.

t USA C O M O U N L I M P I A M E T A L E S
HO

Fàbrica de Flors, Corones i Plantes

CONTIENC MERCURIO
De veuta: Vicení» F e r r e r y
Sucurtalee
de E i jo de J. Vidal y R i b a » , Sucurtalee de
l a Sociedad A n ò n i m a Manegat, B a n ú e
y Soler, J . ü r i a c h y C.*, S o l à
Hermanot y S o l à (Gracia),
D r o g u e r i a Gol (Sans).

Per a i e s p t í

— A tus pies rendldo Imploro
que ne unir-* compasión.
—Nohav compaiiòn, don ucdoro:
uso slempre eslC JobOa.

JOVENTUTPBRPBTUA

Família reíoïfia

P í i n f » c do lloiroer de cUfo- col·lecciona o solts antics i mo- cediria! o 3 habitacions a perMoto
A i a i l U » renta preus. Bruch derna, es compren. Ulrleir s-)
bona i boivent. Escriure al nova, 8 IR HP,
n.* 78, entresol. C. B1EGER. par carta a «LA VEC>, ndm. ti. sona
motor dos temps
3216- Empresa Ideal d'Informa- venc
a
baix
preu. Escriure a
ció. Kambla Flors, ui (Anuncis) M. B. 4206L Empresa
Ideal d'InTORRE
Compro
formació. Kambla Flors, número
16
(AnnncIsC
> Sant Gerrasi, Sant Marío, 5 casa dispeases cèntrica. Llan- Vendes
bon tonada Berlín, baixos, pis I der, 1. primer, 3.*
terrat, vuit dormitoris. Jardí i
trultorar, algtia. gas I electriciGosset Lulú
Es desitja comprar
tat, dos tramvies. 50 duros al
blanc, pura raça, bon exem- P i a n o s i p i a n o l e s
antiguitats, com sdn: armadii- plar, venc. Cardener, 20, torre,
nous i d'ocaaió. Planeta, 41.
rft». tapissos, mosaics, pintures, Grècia.
Caaa Camp».
plateria. ete.. que dgein ai
Pis a Sans
munys de ICK) anys enrera. Esmodern, trasp. 400 pte»., llo- criure ofertes al 3207, Empresa JTofessor ie plano l solfeig
Bicicletes
iroer 100, 1 altra». Cecs Boque Ideal d'luformaclú. Kambla de
les flota. 18 (anuncis).
rta,a.
e ufereix- Cons»! i de Ue&i, SBI pren increïble. Aragó, 329.

MORERA

Raó:Rivepo,29 Slt"íiilíre,,d?l^s'ble Badalona

Catarro dels nois

L'Anti-catarral BOHBOHET. és el veritable espectSo acreditat per a curar en pocs dies la Coqaelucbe, Bronquitis '1»
tou mena Ue tos do les criatures.
tanníicia de l'autor, Carders. 44; Doctor An
i p O S l l S . d reu i J . Vliadomat. Kambla de les Floi-s.

D

J o i e s d'ocasió

Dispeses

s'ofereix r t eaní _habitació. P££J>
C O P I E S
de la Rambla. Escriure al
Es desitja
Pensió
Tur
Empresa Ideal d'Informació.
{ma dona qne pugni encarre- Kambla Flors, 16 (Anuncis).
Pelayo. 28, segon- Habitacions
C i r c u l a r s
gar-se de coidar a casa seva
a tot estar.
d'ona nena de tres anys. Dlrlreproduïdes en l'aparell
trir-f-e Passeig da Bràila, Ui,
Desitjo pis
MÜLTIGBAPH
quart, oesona.
niu mica cèntric, gratificaré sl
Dr. DOE, 15, tercer, V
és necessari. Escriure al 9901.
LES MES PERFECTES
Empresa Ideal d'Informació, Desitjo hostes a tul estar.
Rambla Flors, 16 (anuncia).
Per a camlsBría
Caaa Garcia Snarez
Mta jove dep?ndeut do 16 a 18
" Llooo per 4ò pessetes
Llogo gran torre
38, Rambla Catalunya
any». Panaige Madoz, 6.
bonica sala solelnda a senyor
amb lardl. pròpia per a 9 famí- sols a dormir. Konda Sant AnTelèfon 4335 A.
lies independents. César Can- Antoni, '.'l. segon, segona.
Ajudant de cuina
a» desitja català. 10 ptes. set- td. 8 (Penitents), B.: Casa Marmanals, babitaciíV roba neta i garit.
Habitació
IIIIM—IIIIMl • • • li- 11
menjar. Carrer dol Carril, 41, L
amb balcó al carrer per a seMàQuiua de cosir
torre.
nyor. Pa» Ensenyança, 1 bis.
wompres
Bobina central, nova. moll bapral,, i , *
rata- Baiaes de Saat Pere, 1,
pral-, í,*
Lloguers

G O I G S

URBANITZACIÓ

Vcnom magnifiques extensions dn terreny a la carretera da
la Conreria propis per & torres, alxi com per a solars

nMJ'So.—Crema, fr^-poivoig-so.—AiBaa auMaia, s'aa.
A l g ú aeColdnla, ii'so. 8.101 líptes. la^oai (r·sejl·oolaaa
paril cabell, i'WM'Mi 20 ptM. aaRoasmsc
D a r r e r e » oreaclona
Prodnotes sèrie « I D E A L »
AOAOia.KUnOMjOZHEBTA. RoaadoJorloò, ADMIHA·
BLE,Katinal.OHXPBE.BooioFlor, BOSA VòrUaro, OIAA*
V EUL, Mngn.t, V I O L E T A Jaxmin.
baM>. a—folvo», 4.—LociA.
i Í . ptes-, aeponsfiasc
Es,ióaeia per al mocador. 18 pessetes frase amb estoig.
OOMT&B O E R M A N S - S A R O & L O N A

i DEPÒSITO; Pedró IV, 53
] T·tMM· Sit (•. • )

Demandes

T o t el qne'» necessita per a fer-les
A n t i g a Caaa T. C 0 8 T A 8 . PaUa, 13 t 15, praL

CUALQUIERA

Safates 1 serveis de pl·tf·^·
pe». Compro or, plata, plau
brlllauts 1 perle*
JaiwlM em 3, HàBe»
Rambla de les Flor», 8 4 ,
,
Cardenal Casauas, i

Cantore s
=
=

vu·itri vox conservari su =
llmbr* claro ulando
=

|

TABLETAS

|

G A B A

=§ rirríicant»», d«lnffc= untes, ioberanas contra
= ia TOS y afaccion»» da
la eargsnta.
= PndnU «• t» S. A, OABi. Biatm

VÜT» CATAUH» 8 TU

|

|
=
=
=
p

iiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiraiinmiíinHiíiiiiiiiiii

LIMOUSINE

desmootable Ellzalde, ajustat
de non amb patent 1 taxímetre
venc a preu munameut reduït.
Ronda Sant Pere, 43, despatx,
de 13 a 1 i de 5 a 7.

Remolc

AXELSTCEMMAORIDC

2 rodes, 2 tones, estat nou, venc
a haix preu. Escriure a B. SL.
42ntí. Erapriwa Ideal d'inlormaciú, kambla Flora, IB "
'i[>

Telegrames
CaWegrames, Radis
(servei oficial)
telefonemes. E s cursen
immediatament servintse de la
EMPRESA IDEAL
D'INFORMACIÓ
Estalviareu temps i mo
lèsties. Rambla de les
Flora, 16, b a i x o » .

Ofertes
Senyoretes, ylines i casaies
Xo obliden qne aquesta és I u*
uica Acadèmia que ensenya s
tallar i muntar on dos mSSO»-»
.lomlclli i a casa- EUsabets. W.
cuuvent.

Comptable
s'ofereix per a casa luwwtinr
Refert-ncles Immlllortóloscrlnre 3230- Empres» Ideal d 1^
formació, Rambla Flors, n- »
(Anoncisj-

Senyora de caràcter
s'ofereix per « senyora de çç*
anyia o culdar senyor mai»"aó: Virreina. Est, 4.
,

S

Cuinera

cuina estrancer* *
R . C L O S A S coneixent
la perfecció I rebosteria
rtnriesimmillorables,
K , Kf?
advocat, ha traslladat el seu
despatx al carrer Auzlcs March, bla Catalunya, 133, tenda, v»
»a6.
nnm 43, principal, L*

