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En Lluís Vivas donarà una conferència preparatòria de la dita visita.
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( A N Y SEGON D E LA SEVA

sortit

—L èxit que estè assolint cada dia el
10 p o r 100 de d o a c o m p t o a l a
Cristalleria Esteva. Rbl. Catalunya, 95,
«es deu a la barat, i bondat dels articles.

Traducció feta per Joan A r ú s , de la
famosa novel la de Pierro BonoXt

PUBLICACIÓ)

Le c h a u s s é e des géants

PUBLICAT PEB LA
E 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 BONAVIA

de la qual se n han venut en pocs mesos a França
més de 150,000 exemplars

Edició única de UN DIA EN PLANA: 3*50 pessetes

Obra profundament emotiva, basada en la gran revolució irlandesa de 1916

Preu del volum: 2*50 pessetes

E N LA VOSTRA INTÍMITA1 I E N E L S VOSTRES N E G O C I S C A P L L E I US PRIVA D E
PORTAR- VOS E L S C OMPTES E N CA TALA

EDITORIAL CATALANA. S. A , Escudellers, mini
10 bis, entresol, i a totes les bones llibreries.
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El

nostre

t a r i

Die-

Fills rïa F. Mas

Sardà

SO, Rambla del Centre, SO
VALORS - CANVI — CUPONS

C a t a l à

espira catalanitat en totes ses
R
planes. Es convenient per a
tothom. Conté un pautat d'ntiiitat

L O C A L S

pràctica. Està imprès en bon paper
í'escriure. Publica dades d'interès
general. Alapes, pKmols i Diccionari geogràfic. Llistes de metges,
advocats, notaris i procuradors.
Mancomunitat. Aiuntament, A u diència i Universitats. Ordres eclesiàstiques i Santoral reformat. Es
llarg el sumari de les maièries que
conté aquest Dietari incomparable.
El trobareu de venda a les llibreries i Objectes d'escriptori de Barcelona i a casa dels nostres corresponsals forans.
EXIGIU LA NOSTRA MARCA

pl^iament la barra interior, amb
pommpcló cerebral, de pronòstic greu.
Després cle cuni·la fou coiRluula a
l'HusplUii Clínic.
— Hem tingut ocasió d'admirar uns
models encantadors en mobles de mèd.ila i jonc tsmcltat a la tàbrica del
Passeig de Gràcia, 115.
L'altüa nit es calà íoc a un ragó
ple de borra, estacionat a les vies
de maniobres de ]a línia del Nord.
entre els carrers de Padilla i de Castillejo. Ells bombers apagaren el foc
al cap d una hora, havent quedat destruïda bona part de la borra.

EDITORIAL CATALANA, S. A.

SALVADOR

Escudellers, n.0 10 bis, entresol
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Cupons - Girs - Canvi - Cotons -Viatges
Bambla do Oanalatea, 2-4
BABOEL·OSA

Direcció telegràfica:
aíaaaüNSBAKs

Apartat do Corren» aftm.L
MfiSO A .
Telèfons números. . .{4*31 A.
/4532 A,

SUCURSAL A MADRID
Avinguda del Comte de Penalver, num. M

J

A U l o n n h a r n Metge especialista en malalties deia infància. Consulta:
. M . W c n n U c r y Dimarts, Dijous i Dissabtes, de tres a cinc. Tractaments
especials per personal auxiliar, els dimecres i divendres. —Balmes, 90, pral.,

Curació radical de TOzena (Fetor de l'alè)
r i r Phoí ; W i d n l de i'HospitaldelaSanfaCreu. COLL, HAS i OKEUr. b U S I I V I U a i L L E S . Passeig de Gràcia, 83, pral. - Tel. 3274 A.

Es presentaren al Jutjat de guàrdia uns agents de policia que portaven viiu-i-.·üic noies acusades d'estafa.
Foren detingudes a Ja plaça del
Teatre, ocupant uns cotxes des dels
quals feien una recapta que no estetva
autorit/ada.
Sembla que un Individu que després fou dettogot, anomenat Lluïa '
Catvetó, va deonanar a una agènda
d'aquesta ciutat, cert nombre de senyoretes per a impressionar una
pel·lícula, 1 per a entrenaries va llogar uns cotxes Improvisaret una » •
caipta a beneflei dete soldats riescaitats
úHtanaimmt.
Va oferir a carfa una un petit sou
flns que estessin entrenades per a i m pressionar la peHicula. però tingueren tan mala sort, que foren detingudes a la primera sortida.
Es presontà al Jutjat una tia deï
Calvetó. pregant 'la seva llibertat,
pnix e stravtava d'un deseciuillibra* t
la en altres ocasions havila fet stsmWants coses.
Foren poswdes en Pibcrtat les esI mmtades senyoretes pflr no resoiltar
' cap culpabilitat contra «Ues en i.'e&·
devingut.
•Mís tand tara/bé va sortir e3 Lluís
Caivetó, essent lliurat a la família
parquè eviti la repetició d "ací es com
aquest.

Observatori M e t e o r o l ò g l o do l a
Calversltax de Barcelona.—Dia 1-4
de febrer de 19Ü3.
Hores d'observació: A les set, a les
tretze i a les divuit.
I Avui. demà 1 demà passat, faraa
Baròmetre a 0° i al nivell de la mar:
l exercicis de tir, al caimp de la Bota,
764'6, 7fi3'5, 763'.?.
ïqívdIIdp
porcellana
eia reclutes destinats al Marroc.
Termòmetre sec: ífS, 17'lt I 3 U
Termòmetre humit: fi'7. 117, 100.
TOliCliOd J. Llorens. Rbla. Flors. 30.
Segons tradicional costum, malgrat
Humitat (centèsimes de saturació):
A un subjecte que eslava en un bar el temps vaciable que regnà, es tras63, 49, 68.
del
carrer
del
Cid,
l
i
va
desaparèixer
lladaren ahir all camp. eí^peciailiment
Direcció del vent: NNO. Calma.
gabàrdina que havia deixat a a la tarda, gran nombre de veïns d'aVelocitat del vent en metres per se- una
una cadira al costat seu.
questa capital, que s'escamparen per
gon: 5, 0. 0.
les fonts, berenadors 1 reslaprants
Estat del cel: Quasi tapat.
que tant albunden aJs environs de
Classe de núvols: C.St.K., C.St.K.,
Barcelona.
C.St.K.
Els tramvies de les línies d'Horta,
Temperatures extremes a l'ombra:
Sant Andreu. Travessera de Dalt. Bomàxima, W-i: minima. s'ïi; minima prop
nanova. Sarrià. Codl-Blanoh, Badaíodel sol: 6*8.
n a Casa Anitúnls, etc. etc.. sortiren
Oscil·lació termomètrica: 8*4
a primeres ihoires de la taTda^plenisDurant la Quaresma
Temperatura mitja: 13 0.
siims, tornant de la mateixa manera
Precipitació aquosa, des de les «et
des de que es íéu fosc.
seguiran els Tes de Moda
del matí del dia anterior a les set del
Al matí es itireballà a la majoria'
dia de la data, O'O mm.
de les dependències i tallers, però
dijous i diumenges
Recorregut del vent en igual períodes del migdia, el tancament fou gede: in» km.
neraJ.
Observacions particulars: Boira.
El director. E. Alcobé
Gonal Gómez, dependent del comerç,
LTnfant Ferran de Baviera ha ajor.
— Demaneu sempre la veritable ha denunciat que fli havien furtat una nat flns al vinent dissabte la seiva
bie:cleta
que
havia
deixat
a
la
porta
. tornada de Palma de Mallorca, trasAIGUA DEL CARME DELS CARMELITES DB9CU.ÇOS DE TAJUUiGQXA. d'una casa del carrer de Mallorca, lladant-se des del moll a la Capital a bicicleta l i havia costat 300 pes- nia general, on descansarà, saludantl
El seu nom és una garantia.
setes.
després els generals, caps 1 cflcieila
I de la guarnició, que a Tefeoie es reI Al carrer del Asalto. davant del ••a
— RDM BELLESA (a base de no- uniran a la sala dea Tron de la Ca.
Onàrdia, l'auto 1889 va agafar a Alexandre Gonzàlez Vallejo, de 16 anys, guera). Treu la blancor al cabeü, tor- • pitania.
Probablement, en terminar aquesta
i i i va causar ferides tTlmportància nant-li el seu color primitiu amb exag pi u dret. Va ésser curat al dispen- traordinària perfecció. Es inofensiu. i rectpció, marsaorà en auto amb el caEs
l'ideal.
Venda
a
le»
perfumeriee.
pità generail i a·lguoes alltres persosari dç] carrer de Barbarà. i després,
1 nes a Sitges, on esmorzarà, seguint
portat a l'Hospital de la Santa Creu.
La policia ha detingut un indivi- després el seu viatge al Pamc Samà \
L'auto va fugir.
| També va fugir l'auto 8078. després du sospitós, resultant ésser el qui 9s a València.
• d'haver agafat, a i carrer de Sant Ra- va apoderar de 32 garrafes d'auls
Dos minyons que patinaven aihir
, mon. a V cens Boix Llanes, de 28 de Mallorca, 20 litres d'anís d'altres
| anys, jornaler, .sofrint- aquest con- classes 1 10 ampolles de xampany, vespre a la pista de Luna Parc. car! tusiong a la cama esejuerra. que 11 d'un establiment de la Riera Alta. rer de Ponent, van caure, i un i all tre es van rom p re l'avantbrac dret.
. van ésser curades al dispensari més números 9 i 11.
Eis pacients. Ferran Barceló Pérez,
amunt esmentat.
de 21 anys, i TOdac Garcia, de 1T.
U o r a u . R. lOl·.a· van ésser cu nats al dispensari del
Pelayo, 11.
carrer de Sepúlveda.
L'aplec escolar de la Societat ^de
Uns guàrdies de seguretat detingueUna pobra dona anomenada Rosa Ciències Naturals de Barcelona. Club
Socorro Prades, de 37 anys, que se- Muntanyenc, efectuarà diumenge, dia ren a Nicolau Sànahez Marín, de 21
gons manifestacions de la seva fa- 18, una visita a la -Central Telefòni- anys. per haver intentat apoderar**
d'unes peces de tela d'una casa del
mília sofria accidents, và tenir la ca Urbana del carrer d'Avinyó.
desgràcia de caure a la Plaça de la
Avui, a les set de la tarda, en ei carrer de Jaume I .
LUbertat de Gràcia, trencant-se com- seu local social (Princesa, 14. primer).
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Unió.·

La Cambra Sindical de l'Automd*^
celebrarà Junta general ordinàxt»
arvul. a tes tres d« la tarti«. al seu
domicili social. Rambla de Catalonya.
i l , primer, per a donar compte dels
treballs realitzats per la directiva dai
balanç general i elocoló dels càrrecs
que quedin vacants a la Junta d»
govern de La societat.

L I T E R À R I A

El pas dels gegants

L L I B R E D I A R I DE C A I X A
I N D I C A D O R DE C A T A L U N Y A

VILANOVA

-Sangrà

Wàters

Criítilieríei j.

RITZ

LA VEO DE CATALUNYA

l ' à g . 2. — Dijous, 15 dd febrer «se 1923
1.1 brigada mòbU ik- poíicia ha de.'io^ut al Paralel. un tal Joan Hemàiidez, de 25 anya, al qual buscava com
autor d'un róíbatorl comès ei dia 14
del nués passat. Va éoBar pont a <JlsEPIDÈMIES DE BESTIAR
•potlclò de", jutge que el té recQantat.
També ha detingut a Salvador OonEl governador, en vista d^haver-ee
zàlez i (Artur Aranda, en poder dels pres ,u at la verola en el bestiar de
qualí íou ocupada una màquina d'es- llana d'una cosa d« Caldes de Montcriure ac procedència Mtptfni».
buy. en compHnKmt del Reglament
do la llei dM^jlzoòUes, ha disposat
Vl. r tarda paseawa p t í carrer de dedarar zona dnfecta el tanne d'aJlanrina un ainyo manipalant una quell Municipi conegut amb el nom
-pistola de saló 1 se l i va disparar. de «Coinbells de Vlella». per estar
Tocant la bala a AHons Gutiérrez Ju- ocupat pels animals malalts i sospiUA, dn
anys. jornaler, el quai va tosos, en el qual ban d'estar en absorefer* una ferida de .pronòstic reser- lut isolament fins que. després de curat o mort l'iUtim malalt, no passi
vat a la cuixa dreta.
t' mlny6, Manuel Font, de 16 anys, el termini de cinquanta dies que sefugir 1 ol pacient va ésser ourat nyala «1 Reglament.
aJ di^ponsari de Sent undrau.
M mateix temps tia acordat declarar extingida la glosopeda del besUn carro de .fusell que paseava pel tiar porqui d« Josep Riera, Andreu
•!an«r de Rula de Padrón, va atre- Úülivares i Antoni Mayot. veïns de
íiollar el noi Ferran Oumbau, de 10 Mollet, per haver passat «1 termini
Ihy», f«nt-li aïlgunes macadures 1 de vint-i-cinc dies «ense que s'hagi
masegament a les cames. E l carro — presentat cap nou cas de la dita
1 as aparèixer, 1 el noi va éaser malaltia.
el nànwra del qual va ésser notat —
.1 al (llspensaiú de Sant Martí.
LLENYA EN VENDA
La Secció d'Obres públiques de la
A la placa dlEstanSsíau Figueres, •.província» de Barcelona anuncia que
Ualx&nt <1«1 tramvia, tingué la deagra- fins a 'la una de la tarda detl dia
lo caawe Àngel Gras MarUlach. primer de març, s'admetran, a hores
/le 77 anys. ttabitant s la mateixa liàblls d'oficina, proposicions per a
^'aca, fent-se unes íeiddes a la cara optar a la ptímexa subhasta de 820
1 nas. de pronòstic raservai.
tones, com a màxim de productes
procedents de la poda de l'arbrat dels
guiiíenetres 2 al & de la carretera de
Manresa a Girona en aquesta «.província», essent el preu mínim que
pol oferir-se el de 9 pessetes per tona.
To du I »
L a subhasta es tarà a Sa Secció
PlEBaBSPBL·lGROSAS^
d'Obres públiques, carrer de PelaVbwta. Saranrite.
yo. I S . tercer, el dia 6 de març, a
EicmiUtina, Tlat
les deu del mati,
ÍMipdM, ItAnmn,
Ficbr. pucfpani
BL TRÀNSIT PEL OARRER
DE BALMES

Govern

BOiSSON BLAHCHEi
P

fum o^im. »

Vida religiosa

civil

£1 governador ha niaulfestax avui
qut> tenia el propòsdl d'intervenir en
un ttssumpte <en el qual potser trucosKaria».
iEs tracta del trànsit pel carretr de
Eabitee i del perill constant que h i
ha. especialment en els encreuaments,
per la freqüència 1 velocitat amb que
passen els trens elèctrics. La qCtesUó
dels passos a nivell té preocupat « I
govartoador. i si bé no creu que
Vhagin d"««tobUr-hi cadenes o barletvï, opUia. no ohstam. que d una
manera o altra és precís adaptar garanties per a evitar despràctes.
Si troba manera legal íper adoptar
mesures de seguretat en benefici dels
traneottnts. ho farà. A tal efecte ba
ounvocat l'enginyer de la Divisió
de FerrooarrUs. senyor Montagut, però no ba pogut veure'l perquè aquest
està rnalall
iEs cüar—afegeix el senyor Ravenvós—que la millor aolnció és la via
subterrània, tai com té sol·licitat l a
Companyia dels Ferrocarrils de Catalunya, però, mentre es iresol í'ex{«dient que està Ja en curs, cal no
descuidar la protecció dei que han
de «ransitar pel carrer de Balmes.

Avui: Sants Fausfí f Jovita. germans
l·iàrtir^, i Santa Agape. verge.—Demà;
Sants OnèisiíB, bisbe, i Elies, màrtir.
Quaranta hores: Avui, • l'església
parroquial de Sant Miquel del Port.
Hores d'exposició: De les vuit del mati
a les sis de ta tarda.—Demà, • la mateiwr església.
La missa d'avui: Sants Paustf i Jo*
vila, germans màrtirs, del die, color
morst, — La de demà: Del dia, color
morat.
Cort de Maria: Avui. Nostra Dona i
del ïrènsit, o d'Agost, a Santa Maria
del Mar. — Demà, Nostra Dona del
Carme, a les Jerònimes, «Santa Anna,
o a Santa Maria del Mar.
Adoració nocturna: Arni, Torn de
Sant Lluís Goncaga. — Demà, Tom de
í^ant Ignasi de Loyola (a la parroquial
de Sant M a r t i )
Vetlles en Sufragi de les ànimes del
Purgatori: Avui. Torn de Santa TereFinides les festes de Carnaval ba
«ta< u £1 seva capella, Escorial. 155 començat la Santa Quaresma,
Qrècia). — Demà. Torn de la Verge
.vtnx. primer dia del temps que
del Carme, a la mateixa capella.
IVEfigldsia dedica d'una manera especial a la penitència, des de bon
Avui, a doe quarts de vuit del mati es veieren ooncorregudisslmes
vespre, tindrà lloc la sisena conle- totes les parròiiuies i les capelles de
.•fin iii del Curset de Cultura Religió- la ctutóit.
^u organitzat per les Congregacions I (Es anolta la gent que v i u alerta 1
i que no es descuida, com ho demosMarianes del carrer de Casp.
(La couferència, a càrrec del reve- ! tren les ooonuilons que es van rorend F. Demetri Zurbltu .director ! partir altlr al mati en tote els temd'ambdues Congregacions, ^versarà ples bancelonlns. I en tots ells s'ha
{ imposat Sa cendra beneïda al front
sobri! tlÀ pedra de l'escàndol*.
fidels per a recordar-los allò que
L'acte tindrà lloc a la sala baixa t1 dels
tothom sap i que'tant sovint s'oblidel Foment de Cultura. L'entrada és t da- «s nostre origen i la nostra fi.
tllure per « tots els senyors que deDurant la resta del dia bi haguesuttm assistlr-bl.
—itoul, dijous, a les set del ves- : rec diversos acte* de pietat, fentee
pre, tindrà lloc a la Santa Catedral • en moltes esglésies matèrtelmenl tmHa-iiiia. l'assaig del» cants nilsslo- ' possible d'entrada.
iEs predicaren fervonosos sermons
uals que es cantaran a la Seu, dosobre el tema que d'ahir ens recorda
rtint la present Quaresma
1 que és l'únic que inte£ s recumana vivament l'asslstènola l'Església
d'una manera definitiva als hoa l'esmemat assaig. L'any darrer les 1ressa
mes.
«antúrles en les nits de sermó, van
1
A la Catedral ahir al mati, el nbs'lonst iurlr una nota de santa edifleacló. Tots els devots umen per tant, ) tre venerable prelat doctor Gnlllamet
imposar cendra ais senyors cap
él deure de què enguany tinguin tam- j' iva
pi tul ara l beneficiats, i tot seguit els
bé un bell i pladós esplendor.
' Odels s'aproparen a l'altar perquè
A l'assaig que serà dirigit pel mes- ! els fos imposada
tre mossèn Francesc Baldelló hi essís- ! fMV'tj tard va començar l'oflicl eonrlrà ei predicador quaresma P. Josep
ven'.ual, assisiint-lal gran concurrèn
Maria Pijoan.
ma.
Va cf ioiar ei doctor Uovera ass^tM
dels docRors Vllasaoa i Hospital,
requisit Indispensabla que I-»
que ens siguin tramat j j El doctor GuSIamet. de mig pontla la publicació wlnguUi re- ' ^cal, va ocupar el tren que bl aarrla
I 31 presbiteri assistit del3 de:10c» Lk>•n octalà I «fflb
pez. Pseéa i Csa&est U jMilWUaUs·.

La Santa Quaresma

V« fer el primer sermó quareemal
el P. Josep M. Pijoan de la Companyia de Jesús.
(El popular jesusta va fer una sentida glossi de la ÈignlflcaclC de la
diada 1 «1 reooralori que ens fa l'Església en posar-nos cendra al front,
«xcitant als fidels a la penitència, que
si en tot temps és necessària mai com
en el sant temps quaresma! és tan
apropiada. Va dir com era precís meditar les ipairau.es santes que ens recorden la misèria humana, tdta vegada que no n'hi ha de més apropiades per aplacar l'orgull de Thoane.
1 l a sensualitat, base de totes tes
concupiscències. Amb crues consideraclons va rerordar als fidels com
bon de morir i la necessitat que hi
ba de la penilància sl volen salvo.- se.
lEstencnt-«e en oonsideraoioos sobre aquest punt. va glossar com havia
de fer-se la penitència 1 com l'Església Imposa el dejuni per aquest
sant itecops, afegint que a part d'aquest dejuni maHerlal hi ha l'abstenoió d'aquelles coses que afecten a
l'esperit i que poden ésser contràries
a la nostra edificació.
Finit el sermó, va llegir el decret
del prelat pel qual es concedeixen
indulgències als fldífla.

Ahir tarda, a dos quarts de quatre, va sortir de l'esgiíésia d« Sant
Felip Neri, la processó de la Congregació de Nostre Senyora de la Bona
.Mon, que es va dirigir a la Basílica
de la Mercè, per a saludar a la Verge de la. Soledat.
Obrien la processó uns municipals
de cavall 1 ocupava la presidència,
rodejat d'altres sacerdots, el canonge
d'aquesta Seu doctor don Sebastià
Puig.
A la processó h l anaven els congrega nU de In Bonn Mort, amb hàbit
de psaitènda i cuuxruUa, p&rtani alguns d'ells esquelets, cranis i atributs
de la mort Alguna anaven a peu desoala i altres portaven llegendes—é3
de doldre que no siguin en català —
recordaut les penitències.
A l'acabament de la proce»6 h l
anv.a e! Sant Crisi de la Bona Mort
i la cipedla de móaka de Sant Felip,
dirigida pel mestre Masvidaj. cantant psalms de penitència.
El pas de la ooroit£va ba estat pre.sendat per nombrós pbitUc amb viu
silenci i «moció. LVis carrer^ de Sant
Sever i Bisbe, hi bavia els noia 1
nolori do diversos as'ls i col·legis.
lEn tomar la processó al temple da
Sant Felip Neri. han començat uns
exercicis esa···fituais. predicant el c v
nonge doctor Faura, sobre ei tema
«Del principi i fl de] nostre ser».

• ••

De

Societat

El dia £7 contrauran matrimoni la
senyoreta Maria dels Àngels Plana 1
Casas amb el Jove En Miquel d'Esteve 1 Puig.
S'ha celebrat la boda de la senyoreta Maria dels Dolors de Clarós l
Tomàs de la Maza, filla de la baronessa vídua de Prado Heisnoso, amb
el J0V0 En V. Wflly Nenenschmader.
Do Suïssa han tomat la senyora
vidua de Boada i filla Montserrat.

FTVB

Esl Fornells de Joventut
•Li edebrari una visita de germanor
al Pomell de Joventut «Catequistes
.Tornallencs», de Torrelles del iLlobregat. organitzada pel -P. de i . «Flora a
la Moreneta», amb la cooperació d'aquests altr.t-. Fornells de Barcelona:
cFe, Esperança i Oarltat»,-«Cors d'er».
«Flors Baroelonlnes» i «Dem-nos les
mans», el dia 18 de febrer
iHeu's aquí el prqgrama:
{Uati, — A dos quants de sía·üq punt,
sorUda de la Plaça da Catalunya,
amb el tramvia de Magòriu, per agafar el tren de les «is. Arribada a Sant
Vicents del» Horts a dos quarts de set,
diriginMe tot seguit a l'església parròquia!, on combregaran «is (xoneA do.1» quarts de vuit s'empendrà èl
camí de TomOles. aturant-Se en el ftrmós indret conegut per «Font deJ Saltador», on s'esmorzat^, tot fruint del
paisatge encisador.
A un quart de deu, arribada a la
pdaça de la Vila d . l joliu pobla de
TorreUes. on els potncílistes visitants
seran ben rebuts pels torrefllenoe, dlrlgiut-se tots junts a saludar les autoritats 1 a oir la mKsa de dos quarts
de deu. després de la qual es practicarà la VUit» Espiritual 3 la nostia
Moreneta. prenent comiat de la Verge amb el cant del Virolai l 'a Salve
gregoriana.
iMigdla. — A la una, dinar de germanor sota als pins que enranden el
poble, i vora una de les íonte més
properes.
Tarda.—A dos quarts de quatre,
í e « a patriòtica al local social.

Bisbat

—L'úliim número del .Boletin EdeFoment de Pietat Catalana acaba siàstlco» de Vicií publica el següent
do publicar el seu acostumat calen- sumari:
«Decret de S. B. I . prohibint la
dari de cuina, molt apropiat per a
les famílies religioses. Pol adquirir- Campanya contra la manera d'ésser
se a l'administració del Foment, exhibida al culu> la imatge de la
Verge de lla Oleva—Cireular númecarrer de Duran i Bas.
ro 3: Desgreuge i reparació durant
als dies de Garnavul—Circular número
Sobre la Quaresma.—Circular número 5: Acord de Qa Comissió
Mixta de Recluuunont.—Circular de
Secretaria de C. 1 CL: Comptes de
SsmtuaUs i Enmites.—AUocució sobre el Centenari del Bisbe Straucb.
—Relació dels senyors eocerduts que
han practicat exercicis en 19ÍS.—Cesa
Asil: Comptes de l'any 1922.—Visita
Pastoraü.—«ecrodogia.»

Societat Econòmica Barcelonina d'Amics
del Pals
Atent el Comitè de salut pública a
la comanda que 11 feren les entitats
barcelonine-» reunides per a posar remei a la desmoralització que envilelx el nostre poble, i comprenent la
seva vlgorio, no vol limitar la seva
acció q les funcions policíaques, per
moit que oonviugui desenrotUar-Iei
de manera que pugui fer-se efectiva
la responsabilitat de los faltes o delictes contra la ciutadania.
Sense negligir les possibilitats d'enfortiment i eficàcia de les juntes de
policia, vol de seguida el Comitè desenrotllar una intensa propaganda
gràfica, oral i escrita, de convenciment i de divulgació, portant erreu
la voluntat de posar remei c un mal
que afebleix l'essència mateixa de la
nostra vida.
Aquesta campanya pública, per mitjà de lu premso i del mitlng, del cartell públic i de les fulles volants o
del llibre exigeix unes-reserves econòmiques, que el Comitè espera que
no 11 seran regat ejades. No es tracta
pas d'una nova organització burocràtica, sinó d'una veritable croada
dels ciutadans honrats d« Barcelona,
que segurament voldran fer-se dignes una vegada més del tractament
que la tradició els atorga.
Es amb aquesta confiança que 1Eoonòmtóa acceptarà «I cauran 1 tajmtr.ctt de totí

— El senyor bisbe d'aquesta diòce-

si, administrarà el Sagrament de la'
Confirmació, a les deu del mati. el
dia 16 dels corrents, a la parròquia
del Pi.- el dia 22, a la Concepció 1 el
dia 25 a Santa Anna
Cal que els que es presentin a l'expressat objecte, vagin previstos de lo
papereta corresponent que es facilita
a les parròquies a les quals pertanyen.
— Abir no (hl haguí despatx a
les oficines del Palau Episcopal.
— El vicari general da les Escoles
Fies, P. M rats, es troba a Barcelona. Aviat sortirà cap a Andalusia I
Galícia per a fer la visita als coU*
gls calasancts.
— Ha estat vlatlcat el rector de Palamós, don Tomàs Aumellé.
— Diumenge passat, el bisbe da
Tortosa, doctor Rocamora, ra cel*
brar el 91 aniversari del seu naixement.
— El dia 18 dei corrent, començarft una Santa Missió a la parròquia
de la Costa de Montseny, a càrrea
del P. Alfons Maria de Barcelona, ca»
putxi.
—Ha mort en aquesta ciutat el reverend doctor don Joan B. Codina 1
Formosa Va néixer a Sabadell el
1860. Rebé els graus de doctor en Fi*
losofla i Lletres i Llicenciat en Sagrada Teelogia, essent ordenat d*
prevere el 1884. Exercí els càrrecs de
capellà del Pensionat del Sagrat Cor
de Jesús, de Sarrià; catedràtic «le
Grec 1 Hebreu 1 prefecte d'Estadi»
d'aquet Seminari conciliar, examinador prosinodal i censor d'ofici en
1909. (Prengué possessió d'un benefiíd
a la parròquia de Santa Maria del
Mar, d'aquesta capital.

Publicacions

rebudes

Esta circulant ja 1 ha arribat a la
nostra redacció el segon número d'·B·
legàncles». la nova revista de modes
que és un veritable elogi de l'avenq
de les arts gràfiques a la Península
i de la competència 1 del bon gust
de la casa editora. Aquest número
d'«Elegàncies» ta encara superior a]
primer que tan exceBent efecte ha
causat En ell figuren eutre altres els
següents assumptes, tots lligats iatimaipent a la aelecta estructura de
ia prtmorosa pnbi.cadO: «Ecos de la.
Moda», Paris; «Els nous Models de
Primavera»; «La Brusa es ta cada ve.
gada més complicada»; «Els Encaixos
velluts i pells en les toilettes da la
lardas «Vestits d'esports a la neu»;
uLes artistes dei capell i les seves
creacions»; «La moda contribueix a la
bellesa universal»; «La JOraada de l i
parieenca»; «Els vetldets del Baby»;
«Mànegues i guants»; «Bonics models
de vestits Infantils.; «Vestits senz-ilà
i elegants»; «L'art del patinatge sobre
el gel»; «Abrics 1 vestits de punt»; «Higiene de la bellesa»; «La taula»; «jCtw
belleres de seda»; «L'estnda»; etc., etc,
tots iMustrats amb magnífics gravats
en negre i en colors. Entre les iUus•racions sobresurten tes esplèndides
fotografies de les princeses Beatriu
i Cristina, filles dels rets don Alfons
i donya Victòria; de la marquesa de
la Corona; d© la residència senyortal
del cointe d'E'.ctade ia dansar ina
DJemil-Anlk; de la dona al Museu de)
Prado. de Belleses femenines mexicanes i altres moltes.

BancaTusquets,8./L
CANVI — V A L O R S -
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auto

como excelente calmante de L u aer»Ioi:

Dolor de cabeza, estados de exaltación, moIestJas
de corazón, neurastenia e histerismo, desvelo
nervioso. y en Perturbacioaes de la menstruacióa
Pidast en Ixs farmacUuJiaiCot dt origen ie af per los

«JV

f'mdBrtw Oniaico» MtiíUi LbcIui » Brtnlat, S. *
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Ot PORTUOAL
gut a Sevilla succís d'importància nera definitiva, continuarà ocupant missorio al Marroc no han pogut i evitar en *J tpie signi pisjille r »
^•sboo. Ü. — El nou partit do dre- 1 que mereixés 1 aplicació de la censu- el càrrec de secretari general que ve- veure "i. peuquè. segons mítnifestació íonsament.
Es creu que la ipatt posterlar s'en»
J*l seu secretari panicular. el minis^ • « 9 denonUfiarà Partit Nacionfls- i ra militar, com alguns periòdics de- nia exercint.
tre eStai treballant i ir.ivia donat or- fonssrà drramissLbleiaent.
nuncien.
EL PA A MADRID
dre de no rebre nlngtL
S'ha prohibit el trànsit pels vol*
D'ESTAT
la prim«ra 8e~a<j purUunentàT. alcaMe de Madrid, en sa converiPo.' després de migdia ei senyor tants de l'edifici.
i qne se r elejjrarü el dia 1» del I Aval han visitat el nnnistre d'Es- sa amb els periodistes, s'ha referit envela
ha abandonat el ministeri, diDESGRACIA
rem es diocutin un projecte re tai. entre altres personalitats, l'en- novament a l'assampte del pa.
rigint se a efectuar algunes visites,
• i Mtagrfe a les Ole» de l exèr- carregat de Negocis de FlrUàadia i als
Alacant. — A ia carretera d'Alacant
Els
Qequers
ban
celebrat
una
junentre
«dies
una
al
ministre
de
ia
|a favor del-- ruilliore que en fo- jniniasres de Portugal 1 Uruguai. ta, en la qual ban acordat protes- Guerra, amb qui ha oonfareodat ex- a Santa Polo tia bolcat una motortseparats per haver prw part en També ha viaitat al senyor AU» el tar contra el tancament (te llurs es- tensament.
cleta arrú) side-cor, a coneeqaèocla
piucloon o actes püWlcs a íavor conne d Ovlo, el qual ha acompanyat tabliments; peró 1 alcalde es proposa
També s'ha entrevistar amb *ü pre- d'un fals viratge.
una
comissió
de
la
població
de
Lleó,
República.
1
la campanya i clausurar sident del Consell.
E a la moto bi anaven tres jove*
ha demanat que es concedeixi una continuar
la Comii.iC· d'Hisenda de qw
ela locals que reuneixin les dei dues do nas.
recompensa honorifica a un espanyol tot»
ORIS BEN 8AIO
de Dípatsto es proposa filantròpic que va construir una es- gudes condiciona higièniques.
Aquestes (resiúuren greument renentv la qüestió referent a i'aug- cola ea aquella localitat.
Màlaga. — El moro Dris (Ien Said, des.
També ha arribat a -les meves oïde sou per als funcionarle pa- i
des — ha afegit l'alc-dde — que els despr*';? de romandre algunes hores a LES CONFERENCIES DE L'ALT 00*
DE FOMENT
flequers han adoptat una actitud que una finca del senyor Echevorrieta,
MISSARI
^^Bpartil conserrador oreu arribaa : £1 ministre de Foment ha celebrat els pot costar cara. Pretenen posar Ua marxat a Algeciras, on embarcaMadrid. U . S*» nit
•
ek
obrers
eft
front
de
I*Ajuntament
rà
cap
a
Ceuta,
des
de
qual
població
^^Koder. tan aviat com acons»- una extensa conferència amb el go- ii imposar moltes als flequer- que
El s*nj-ar Sdlvela ha ..Jlta* «1 seanirà
a
Tetuan.
•ntclx: tenir a lUHwa la influència vernador i l'alcalde de Madrid, ocunyor Villanueva, Inlolnirt d'aquesia
venguin el pa a 65 cèntims el quilo,
Oesprts do visitar «i «eu pare, ani- manarà les vanterànaíes que baur* do
«pi» considera neceaslrla a la capi- pant-se de 1 assumpte del pa.
cuntorme
l'acord
municipal.
La Junta Central de Proveïmenta
rà a Madrid.
celebrar abans de la seva marxa cot
MI — Havas
estudia ona ponència per a ocupar-ee
Ha acabat el senyor Ruiz Jiménez
Interrogat Dris Ben Satd sobre is al Marroc l 3 Ics quals ba aUodít al
fttANIFBSTACIOMS
del mateix assumpte.
dient que així que acabi la campa- futura actitud de la esbila de Be- migdia ei cap del Govem.
OCL PRESIDENT
Es reunirà divendres.
nya per abarafj al pa, n'ampendrè niurrloguel. no ba volgut aventurar
A in tauda na visfrat el tnknistre <*•
Madrid, 14, 2 tarda ' Conforme acabi la junta i s'arribí una altra per aconseguir 1 abarati- cap declaració.
la Guerra.
a
un
acord,
passaré
a
ocupar-se
dels
ment
de
la
com
i
la
Uet
. El oto Uel Govern he passat tot ei
La seva rocfertscia amb el senyor
PRESIDÈNCIA
mati a la Presidència, on ha rebut, articles do primera necessitat. •
Alcoiü Zamora, slia oeldbrai al PaNOTES
DC
MELILLA
entre moltes vis'.te» de candidats 1
La .Gaoeta* del dia 13 publicà un lau de Bonavista, i ba estat iraoK de»
UN MONUMENT
Melilla — Es coneixen detalls de Reial decret del ministeri del Treball, tallada Ha començat o un quart de
Mlplaaion». U del Sindicat de FleAquest mati ha visitat al senyor la fugida del tinent Sanz Andreu.
nomenat pres'dent de l"Institut del sis i ha acabat prop de 3es sst
^ H r s . la qual ha anat a queixarAns d'ahir, a migdia, els senti- iGoonen: I Indústria, el -senador vita^ H t a la pewecociO de què el» fa ob Salvatella una comissió de mestres
compositors, composta pels senyors nelles del fort de Marta Cristina no- lici don BasUl Poralso
ELS REFORMISTES I LA QÜESTIÓ
^ • e l'alcalde,
Arbós, Vives i Villa. soUicitont del
RELIGIOSA
que la cel·la ocupada pel tinent
El nomenament de tal càrrec porta
^Bxnb6 l'ben visitat, separadament, minis're l'encapvalamen; de la subs- taren
de la policia indígena don Ricard aparellat el de la presidència del CoAquesta tnrda ban acudit a iasa
^^Knarquès de Villalobar i els ml- cripció del monument a Albíniz.
Sanz Andreu estava deshabitada i tot mitè organitzador del I •Congrés Na- dei «enyor Aivarez nombrosos amica
• ^ V c s d'Estat i üovemaclò
seguit donaren compte del succés a tfonai del Comerç Espanyol a Ultra- seus. per a InneiTogar-k» "obre el sol»
CONCESSIÓ
'SHi rebre els periodistes, el marRurs superior;
que (pwblica un d tari del «natf. eo ei
mar.
jnàs d'Alhucemas els ha parlat en
La »Gace1a» publica una disposició
qual s'assegiMa que als refonnisies
El
tinent
Sanz
Andreu
es
trobava
^^HiepQents termes:
de foment atorgant a l'Ajuntament en presó preventiva, processat per
ELS EX-PRESONERS
no faran qüestió tancada dc te reíorj ^ K o a i vaig anunclar-lo?. in han d'Oreja (Guipúscoa) la -oncessló per abandó de la posició de Sammar dumn d«í paràgraf «eroer de i'artioJe U
Meiilla.
—
Tots
els
caps
l
oficials
ex^ ^ B q u e no hi hairué cap diflcultat aprofitar un. litre d aigua per segon rant els suMesm» dQ julloL
presoners d'Aydlr es reuniren a les de la Constitució, relasín a la qOesUó
del manantlal Arruaturri, per al proCcmsell dtihfr,
Amb el preext de preparar ele- onze dei mati. 1 iran visitat el general religiosa.
5ía)(rrat qurt m"a!or(íoren un vo» de veïment de la dita vila.
ments per a la seva defensa rebla Navarro, amb el qual nan conversat
Com és lògic. «1 soit ha produït ies
cooftauça per a la provisió de TAlta
freqllcntnmit v}%ltes de moros de Be- llarga estona.
noturals coxu»e<iu*noies. essent disctip
AFERS MILITARS
dotnis«ria, , vaiu ne^ar-m'hl. indi-1
Eis prflbdlcs es refereixen en Uurs nlbogafar. i es creu que aquests l'a- EL COMANDAMENT DE LES FORCES tidissten ais clrcols policies.
H^l q'uo la millor prova de conslihi senyor Aiv*r«z i'ha desmentit
telegrames
de Jarceio'-a al cas a'-El Judaren a la fugida.
INDÍGENES
'JMraeUi qae podien donar-me eU DUuvior amb
també es creu tmé va fugir en ferrudonoateD'L.
«Is miiiian, i repeteiSiueiis «rtnj.ïanrs, era que «amlnes- xen rocorregnt.
iMcllllu. — E l coronel «Las >H«n» ba
15i mstelx ha m etffrp A t «ett* Ínencara cpi? afguns se de. dia ! que cl tlnant Sanz sortí
B t n ta qnwttu de l'Altu ComUsana fan atfne&t quo la censura els ha de la pres* vèstM de nidro.l crae prop traspassat avui al oomandam Cbu- tims el president de3 Consell.
B t Vtarroc. tbcant^e únicament en el impedit rebre la rectificació que pu- de la barriada del Polígon l'espera- dín del comandament da les fcicts
L- tracta, a'jmtílenMffit. d'una nova
púMIc 1 «jcrise prtjudicls d'ami* bDca el diari barceloní
ven alguns Indígenes de Benlbugafar. Indígenes.
inwnrló.
to"., demaiianr-loí, un 4 un. que eiper n internar b l amagar-lo a la caPanant amb els periodistes el seCAP A SEVILLA
LA PREMSA i L'ALT COMISSARI Wla
pOí-f-Tn Ruf opin'.d. com així bo
nyor Las H-ras -lin dit que entenent
Aiiue&ta
nit han sortit cap a £eft>
i«ü, reiultant, la unanimitat qae ea
Els peílddics, amb rartsslmes exTnmbé çs diu <Ttie és probable que «que podia prestar méA úüls serveis a
eo i'expr^s, «Is Infants don Car"-•çajs-gTi- a La nota 'jflclwjo. p^riu»' cepcions, acullen malament el nome- disfressat aconseguí embarenr en on la pàtria dos d'altre càrrec, baivia de- lla.
deren que el senyor. Silvela hu nament del senyor Stlvela per a l'Al- vatx»!! estranger que «orü cap -a manat voluntàriament ésser •substi- les i donya Uuisa
tuït, a ia qual cosa havia accedit el
SOBRE L'EVASIO OC ME-LILLA
Oran.
SsUt a |M delibéroctone qw de ta Comissaria del Marroc.
El crenen equivocat perquè el se- \ Al mateix fort de "Maria Cristina ministre de la Guerra. •
^ • a a o * efiçà dediquem oi Mar
Segons noticies oficials, lacihiadea
\ev. tou "is Cou-^IU, i eaava per- nyor Süvela mal Ua revelat tenir co- h! ha altres oficial"» processats.
Ha alegi i que ha rebut una caria aquesta tonia, ha esta: reilevj- - eü cap
El -uccès ?- mol? coment-it.
del general Castro Girona lameatant del fort de Marto Crstlno. n Melilla,
Tment íàitirat del. problema l neixements ni afleló als assumptes
El tinent Sanz Andreu comandava la se\^ separació, i feUcluuu-lo per d'on es Wu escàpol el itincnt acusat
pnefra: Je la manera de pensar del Marroc.
Consideren que una vegada mfs s'ha la posició de sammar 1 la va lliurar l'encèrl amb que havia actuat.
del lliurament de ia posició dc Samï·jvern sobre Ui implantació del
El senyor Las Heras tornarà aviat mar, i conünún ')a instrucció do düll»
'•orat elvíl l de les opfhions posposat a la competència la Jerar- als moros, els quals el pcaren en lli1 s'ha donat a l'Alta. Comissaria bTtnt setmanes despré?.
a la península.
gònetó per a <»epurar rcsponsabüv
i el Govern ha exposat
diverses quia
la categoria de mmistre.
lats com a conseqüèncle de la dita
El»
soldats
que
guarnien
la
posi'Oir
ABD-EL-KRIM
evasió.
ció
aconMgulrefi
arribar
n
Melilla,
de rectificar una noticia que ASD-EL-KftlM I ELS PRESONERS
Nl·iülla. — S'assegura qu»- Abd-elburla tu l a parseei icirt «Iaia» aocas, i
alguns díari-v que pi vaTg
t.\ b c r-c-i »n na-'? irun es reforireo 'als coses del tinc-nt Sanz, KrLra es proposa rròrganiizar la barEN MARTÍNEZ AH1D0
f>posar el senyor Salyatalia o el se- captiu aquest ressenyamem de la que se suposa quo el Consell de ca 1 amb el dit objecte ha demanat a
Madrid, 14, Ç>'16 Ott
Cbapaprleta per a , u cartera presentació dels presoners a Abd-el- guerra cl condemnarà a mort.
léü cabiles que l i trametin continNoticies de Vïgo, 'on. oom so sap,
krtm.
•
gents.
Marina, ocupant ei senyor Roadc
e« troha el general Martínez AoWo.
S'oasoguta que el tinent Sanz An| Se'ls havia obligat a posar-ie en
vaçajit que resultem
A les posicions avançades s'han re- diu«n Tue «4 pres ídem del Consell d*
dreu
os
trobu
a
Uxda
on
arribà
utifilera
i
se'n
féu
destacar
el
general
B t s clar que aquest amic meu,
les precaucions per a impedir intnlstres, «n ocasió no llunyana, eoniluaot un automòbil <iue i'esperava doblat
«1 senyor Gemico. del qual ha Xavarro.
els Bl8c<i de les partides de bandolers. tesíknt mia carta en la qual 61 eedavant
del
fort.
Anit passada hostillizaren Dar Drius. ny«ir iMorttJiez. Anàlo i i expopovn al
Hl·r <it també olifun diari, així com Allavors aparegué Abd-el-Krim. roEl ministre de la Guerra, üe seseu desig d" sortir de iia situnoló da
B r l t r c - persones dol partit democrA dejat d'un seguici, amb honors i apaEL sRCMEUi
disponible, l'autoritza-v-a afeotnosa•c.
serien efleeçoe (SoUaboradorj riències de Soldú. i dlrlglni-se oi ge- guida que tinguí al seu poder la
comun'cacló oficial de la fugida del
Càdlz. — S'ha rebut una ordre .d&l ment a que 11 indiqués el destí qut
Hbeus en el Gabinet, perd em cal dir ners; espanyol, li digué:
—Jo sríc un home clvliïtzat 1 culte, tinent Sanz. transmesa pel coman- Govern perquè resti a la seva dis- seria mée del seu grat.
H i e del meu pensament sobre la prodant general de Melilla, ordena sens
^ • s l ó de la cartera de Marina. I com vosaltres, i conco el Dret inter- pèrdua de temps que s'instruís su- posició el vapor 'Romeu*, que estova
A aquesta carta contestí» el «nyOT
disposat per a marxar a Canflries.
B > * 9" n i » d'encarregar on home nacional i st- les atribucions que tinc I uià^a per a depurar els fets. .
MartmÜ! Anldo amb una a'iíra en la
Aquest vaixell, de construcció re- nua] ilfla que la seva única aspirar
H v l l , un marí o Jo mateix, no nlii sobre vosaltres.
Es dóna com a segur que l'oflclal
General: ets el meu presoner.
. cent, fou requisat arràn dn la desieta ció ara tomar o Barjoiona a qual seB t una soh paraula a ningú, ni tenia
oscSpol
arribà
a
la
zona
francesa
En Navarro el va Interrompre. 4i transportà prop de 80.000 soldats 1 vol desrt niill-ar
\mfr què tractar-ne en el Consell de rat:
—A l'hospital de la Creu Roja s'ha gran quantitat de bestiar.
Pel que es veu h i hagué dificultats
ttin'itr^. p'^rquè la facultat dc pro —Ta ments. Ja no sóc el tea
celebrat una fasta d'esbarjo a honor
aosar les persones que ban d'exercir
El segueix manant el qui1 és ei seu per a complaure'l, i es pensà en nopresoner:
Jo
be
pactat
la
rendició
de les dames infermeres. Germanes capits d'ençà del seu bateig, don SÜ- menar-ao governador TnWKar de fel
CSs carteres (A exclusiva del pro
Mou; Arrult i be cregut en la pa- de la Caritat i ex-captlus malalts. vestre Sensat •
Cortmya. la qual plaça aviat e«taTà
Md«Qit <U GtosoU. per a sotmelce-les de
raula
deia
teus.
que
han
mentit
1
vacant.
^
Hi han assistit l'esposa de; general
H i Rbi, que fs qui lliuremeu nome- han faltat a totes les condicions.
PARTIT DE FUTBOL
n a els aúnisUes, a w.ot de la Con*- I . M'oIerireD a canvi de ia rendició 1 t.osada i totes les dames infermeres.
CONCURSOS DE BESTIAR
Madrid, U. 6'ir. tarda.
—Ha estat mort d"un tret un ennpuucio.
, y
I del lliurament de Varmament respecL'Associació geoeral do Ramaders
tlner.
a
la
carretera
de
Batel
o
A
l
oamp
del
Madrid
F.
C.
s'ha
julla utiíit que el senyor Silvela vi tar la vida i la llibertat üe lots els Drius.
oprovat et piit de convursos de
gat ajquesto tarda el segen partit de ha
IfitarA nrui 1 erKdies eacoessias el soldats i facilitar l'evacuació dels febestiar que s'hn dc celebrar a Espa—Ran
astat
detinguts
23
Individus
fuíbol
entre
els
equlips
Rnslal
Madrid
nya duran; l'any actual, ongamizats
sti.vr.r Villanueva, per a rebre les rí'.?.
per 4u diia eori^ració amh 'la toUar
•ve» Impressions.
I Quan jo bavia complert lleialment que formaven una comparsa de car- j Ser.'ette, campió suís.
uestoltes per contar cuplets al·lusius
L'encontre ha ejiat presenciat per borautó ifi !«*< rúspactr.-os aüsoal*
També conferenciarA extensament totes les condicions i estaven els sol- a la nostra acció al Marroc.
nombrós públic.
tions i Junta do ntmaders i altres en»
ami. els ministres de Foment 1 Guer- dats indefensos, els feren assassinar
Deapr^j dc Jugades molt animades, ütats.
i i ens segrestaren a nosaltres.
ra, I amb el president.
LA REINA
en ta) quals ban astat ovacionats els
No som. doncs, els teus presoners
Els concurso* que s'ha de o-lebra»
Cren el msrquèsrt'Alhucems":qiie
La Reina donya Victoria no ha re- dos equips, han vençut els madrilenys
són en 43 províncies.
el sénvor SRveïn podrí marxar al
bot nquest mati cap audiència.
L'INFANT CARLES
per do» gols a un.
•Els de Balears són: un concurs de
Marroc e'i pritror^ dies do la wt
A la íarda ha sortit acompanyada
Madrid. 11. 4*15 tarda.
L àüWtre mi-U imparcial.
bestiar Mlnsil a Mai»a«:or. un altre d*
mana entiunt.
de
la
s«va
dama
ipartlcuíar
l
ha
donat
En vi-ita d'acomiadameat. per baNo td ba hagut Incidents.
ponqul a Ginen. i un «Itre de boví a
Mi annne'tít el president que di- ver de marxar a Sevilla, ha estat al un passeig iper ia Casa de Camp.
Poiina de Melloa'cn.
TEMPLE RUINOS
vendres o dlsabte se celebrarft Con- ministeri de la Guerra, complimenL'ALT COMISSARI
A CatalunjflB se celebrarà nn consti de mfnlstrw.
Sevilla. — Amenaça enfonsar-se el
tant el ministre, el capità general
Madrid. U , 5'15 tarda. temple dc Santa Catarlna, que fou curs especial de bestiar cavalll, ua
Afjsura a 1a reunió l'Alt Comls- d'Andalusia, infant don Carles.
aire de bovx. un altre de porqui, i
El senyor Sllvela ha estat durant declarat monument nafíonal en 190*. un altre d'av-tcultura. a diversos llocs.
sert.
EL SECRETARI
L'anjuliecv del ministeri d'Instrucgran
(pan
dd
mati
d'avui
al
seu
desOI GOVERNACIÓ
DE L'ALTA COMISSARIA patx de-l ministeri de Marina.
ció pOtilIca I Belles Arts, que vin- LES QÜESTIONS SOCIALS A BARCEEl tnlnfatre de la Governació s'ha
S'assegura que el senyor López FerLONA
Algunes persones que havien acu- gué ^er aproclor i'ertat del temp-le.
limitat a manifestar, per roedierió rer, en vista que el nomenament d'Alt dit al fnlnWerí per » fecUItario per ha oorvfereaclai amb eis arquitectes
Cridat
pe] núntelre de4 Treball, ba
dri •PtnwcwUrt. que no ba ocarre- Com i •mart al Matroe s ha -fet de ma- la seva designació per a l'Alta Co- municipals per a posar els remeis
ambai avui a Madrid utta fepresen^
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lüí'ió de la Caririssió Mixta Uel Conurç d»1 Baroelona, per a trartar dfi
xnuleMiar que *t->rofi f l'Sindicul Llliire
• l't n.i.ir 1!, .te H«**i - i Borsa hi fia
entre H * seus eieriHíifld 1 exaínlnar
l assuuipUí 0«\-anl «?1 laüi-anionl Ufls

Pvriunitat del iiuoment d'efectuar l'o(.••lii. io ^tia dr supedï'ar u les conlingències Ve la iit»sita situació econòml.·a,
I
Com s* «uposa — d i u — al Oovern
l. u ^'Alt .Comissari tncuuubalx assenyaQar plans i dates per a executarlo; però aquests iplans no ipodèn estar
L A P R E M S A I L ' A L T C O M I S S A R I supeditats a un precepte econòmic,
La premsa de la nií reflexa el ma- per diverses raons essenciailssl·ifs.
teix í riíert que la del matí sabr* el entre e-IUs. perquè tota ftiuulitai milinomenaTOeat d'AH Comiíisapi, Insis- tar no té sinó una raó d'ésser: 0 és
tint on què s'iia donat preferòncia a necessària o no iho és. Si no és prela categoria politk-a sobre la codtpe- cisa, ni avui n i mai; i sl ho -fos, com
tWiClh
el problema dfi Marroc.
rnM aviat millor, ja qiie l a siruació
£poca> creu qu« aquest noine- Uèi nostra Tresor no és ^ tal grau
n^niont significa dues coses: ptrolon- dn ruïna que no pugui fef front a la
gaclú del periodo preparatori en J'ac- dMpesa d'uns milions més; i si destit» d':iaue^t fiov^rn al jtfarroc. 1 eon- gradadamerM lio fos, caldria arbivetalò dt-i càrrec d'Alt Comissari en trar recursos, tota vegada que per
cArrcr polític subjectç a tols els val-J 'manca d'aquests no es pot suspendre
vens <le ia pcJltlca. 'ainí» tots els in- ni rMardar ço que és nocessari.
•Al país se 11 ha de parlar clar.
oonveniems que M>pn,es«nta la mc*
Mentre no posem fl al problcana miiixbiUiai minidierial.
litar que tenim rreat ai Kif; mentre
£l senyor savela — d i u — lia vis- no anem a AU»u«mas I aconseguim
cut allunyat del» problemes de-l Max- sostenir aquesta linia que és una peBbc. sense altre estudi que «1 que la netració a Ions i constitueix un nou
un home culte que fl^fura en primera e.·ígrao d'avançannent peiJem un lofflera rtp la política. Tindrà orienta- cus rebeil; ama de dues: 0 pactem amb
cions generals, illnla dü^ctora, però Abd-ei-Krim — l sense véncel mili11»' po>«e#ix. fl'capeelabxzatío. Llba tarment no es pot fer un pacte que
d'adquirir l això exigeix un viatge cteixii salvats legitims interessos 1 el
•Wallas a la zona, una conii>aració decorum nacional—, o eíomuem l'od'ipXornws; en una pfiraula. el tms- peruciò soibre Aihucemas. Si no fwn
curs d'una altre «niés; i ja «n són dos cap d'aquestes dues coses, del (Marllargs els que drura h> ini^rlnliat.
roc no podrem repatriar cap soldat,
Donat el talent 1 facultats del se- puix no es pot deixar abandonada
nyor SUvela, nosaltres no dubtem uiia línia amenaçada pels fusells i
que s'especiallitzairà aviat en aquestes rartUleria enemiga. I sl el 'Govern no
•QfsUans, que arrliberà a domiíuir-ie--; es decideix a aquesta intervenció mi) què s é r i un 'bon Alt Comissari. Però litar, no cwiem que. tstratègicamenl
éò un Jioime d# partit, i «S dia que la nosaltres puguem continuar com esíUuaciO política canviï, la qual cosa tem, que es precís rectiflcar ila Unta
a Espanya esdevé amb ma^sa fre- per a fortificar-la amb altaes menys
qüíncia. ei spnvof -SUvela s'apressa- nvnm.-ades sense passar de la Unia
A u ü.mi.ir. £à a dir; qu*. hi ha un uel KeH. 011 eswm a recés, «le possitumec mtós afectat pels òaovls Je sí- , bles contingències. 1 uosslires oreitim,
flexa
política
aírtbenlesel swes
lúacló.la un
lloc més
qi;al veUeies re- ! oj, ft -. que així la pau no podrà, venir
tuls. i un lloc mds perquè entri en
!ps codublnacions d'alts cArrecs, l.'ojjinJó iulpaivial (ha percebut això. i
pea . aisò és pel que «s im-staa dlsgUstiJtia.
. El problema itet Marroc no és pairti«LLsta. sinó nacional, i requeivix continuiíal. dndependeuH de'ls governs.
Un 4els secreta «fe l'èxit de França, és
aquest, farodiattt una frase de Gambetta. es pot dir, que la inestabilitat
no na d'ésser «rtlale d'esportació.»
BANQUET

v

• I
-

(L'ex-i^ov^rnador civil' Ue Madrid,
senyor Bullón, ha obsequiat aMn amb
uü esmorzar el secretari general de
r.Aíla Comissaria ai Marroc, senyor
López Ferrer.
l·iitre els invV'.ats figuaaven al senyor Sànchez Ouerra. d'ex-minteír·'
sentor LMatos, «i senyor Amézwa i
l'ei-secrdlari de la Presidència, senyor MaMtl.
LA QÜESTIÓ

D'ALHUCEMAt

'Madrid, U , IO"» IÜI
«La Camcsponilencla Militar» pu1:..:. un article «a el qual aflriua que
resardar i'operaciO sobre .víhuiemas,
èe un t t r o r econòmic i militar;
No està conforme amb ço que defensen alguns oollegues. de què l'o-

P A R T

satisnftória: coan .més pensava en
oquella marxa tjruíca i desatenia, rriés
injusta i cruel 11 semblava l'acte de
l'oncle France-*:. 'Per últim, aquest
mati, presa eneara de la mateixa obsessió 1 repe'.int-so una vegada m^s
nqueste.s preguntes, en badar els ulls,
els clavà enterbbUis al sostre i sentí
en son cor set de venjança Venjança?,.. Recapacitant un xic, ben
tost es demana de què, i de qui ihavía
de venjar-*e si no era de s| mateixa,
que no -iabia de.·^preoiar d« cqp 1
volta una ingretitud carn aquella.,.Però aquí >'atuià son pensament per
a corretglr^e. -Xe; no «fa això. tVIillor dU-ia: que no eMA* compadir-se
de l afliCL·lò d aquell orie, n l expllSEGONA PART
car-se le^ gelosies extremoòes de J'amor filial, lei naturals exageracions
de son disgust immens, son foll determini ! Un remordimeui agut la corL ' E S T I M B A D A
prengué, senti viva llàstima pel jove
j i l i travessaren pel t-ervell greus càr! recs contra qui la portà a l món,
Finalment, passats vuit dies de fe- i causa l motiu dè tot aquedl trasbals.
bre 1 altres tants d'un malhuiu' r In- Mes. en adonar^e del curs que presuportable, la senyoíeta Foix saltà nien sis pensaniems, s'espaoidi de si
del llit. guArida ; relati vametu nle- mateixa. Pecava o deívaniejava? No
, gre. Durant aquells setze di /s. s'ha- estava hén «egura de la innorènda
: via estat pr.'ijuirtant ^co-n l'oncle ; de son pare? Com <•! recriminava,
I r.mees,- ^,,v; i tingut cor d'abandó- ' doncs, mancant ai tots els respectes?
; nar ton bruscament sa germana 1 "La Deitineta, en* mig de ses con! sa neboda quan acabaven d'agombo- i fusions, s'incorporà a) llit autoroàtii lar-lo com un fill i com un fill camant, clavant una mirada estúpida
havien fins tractat d'endur-se'l a ; 1 fixa a la paret. Els ulls se l i ama; rasa a viure atOb edles; ajm . beme j raren a la fi de llàgrlmcB .i rompé
' que l'havia defensat aml> tanta ej^r ) a plorar amd» força, calent soibre els
! gla de l'atac de l'oncle Jordi, l'havia : coixins. cNo. ningú, ningú era cul! deixada sense ai acoiniad>ax-ie dWla; 1 pable sinó «Ua, egoista-que. en ccrapcom, en fl, sense causa n l raó, feia tes d'ajudar i aconsolar la mamà,
solidaris a mare 1 filla del greuge.que slhavia ahandonat al dolor i dhurat
- imaginava lEn Francesc haver re- a boges cabòries quan mós devia dobut del pobre Foix? A oap. d'aquestes nar de si 1 més presència d'ànim hai preguntes t ••^óa·. a la noia resposta

i

L A

P U J A D A

ees. I , sobretot, la d'avnl... aqueixa
profanació... —
Eh BeriKit el deixà plorar I , consiflerant inútil repetir ses protestes l
consells, no digué paraula.
— Tindrà la bondat d'acompanyarme -ira a rasa un notari,
•-—Si, home. sl: on vulguis.
— Vull fer testament i poders perquè gnguin arreglar tot ío de l'herència'. Arreglin-ho com vulguin; facin el que millor els sembli. A rni ja
el món. la vida, tot. tot m'ès indiferent. Sol6 una cosa em conté.... Si
no... cm matava. —
El carruatge desfilava llavors pel
peu de les escarpaidei pedreres de

L'ESTAT D'EN MELLA

LA DIADA

Teatre

que miren al mar. En
l'esguard somniador
als toiifiíis d'aquell horitzó infinit
la KBWtfiR 1*Í3
que la Cíilitja enterbolia, i pensà que
erd mes infinit i misteriós encara el
cor de l'home. Després, impregnat
' d'una melangia fondíssiuia, sense ni
j saber apariar la vista d'aquell boirós, hoïii/ó que l'ullprenia, exclamà:
— Matar-te, dius?. 1 per què" Per
No vel'la de costums del nostre temps tiobar el repòs? Qui et pot assegurar
que la mort el duu? La vida no tè fi:
na
tot evoluciona, tot es transforma, tot
roda... roda... rodarà eternament l
mal, mai sabrem com ni per què aiN a r c í s
O l l e r
xò passa.

P R I M E R A

D'INDULT

^i.

Montjuich,

(Reservats tots els drets)

GESTIONS

l a dolència que ve sofrint don Joan
FJ temps esplèndid ha continuat
Vàzquez de Mel Ui ha entrat en un
afavorint les aiaballes dei Carnaperíode de franca nuUora.
Despré? de l'operaoió que el doctor val, i la -Pradera del Corregidor.,
Hulla l i practicà al peu dret, el se- on avui es. i-eiebra la tradicional fesnyor Vàzquez de Mella es troba molt ta, ha osrai 1 üriiorreguiMssïmà.
Malgrat d'haver-se suprltnlt aquest
allpujal, sl bé la convalescència serà
ahy el concurs de l'Ajuntament per
un slc llarga.
als nens desfressats amb més gust.
smió amb un pac-ie amb el cap rébel,
hi ihan acudit 'gran nombre d'aqusts.
A L JUTJAT
«,'eu.s aveniatjós per a nosaltres. Ja
De les dislí-esses majors hi han
Al Jutjat de guardià s'ha rebut un acudit a la -fradera- la majoria de
que, hi anirem sense haver minvat
oftcl
de
l'alcalde
de
Madrid
acompael wu puder i supèrbia.
les que aquests dirs pqlsdtti es velfnyant els acords presos ahir pel Sin- tren a la castellana.
C O M U N I C A T O F I C I A L D E L M A R R O C dicat de ila Flequema, per si crèu j'auS'ha ceüebrat- el tradicional enter
U(.-sp3>x de tiuerra J»-! dia 14 de fe- toritat judicial que en els dits acjrds rament de la sardina, aJnb el consehi lia matèria delictlva.
brer :
güent consum de vi, que, afortuna••Zona oriental. — Ahir tarda un
dament, no ha produ'ú trastorns nl
N
O
T
I
C
I
A
D
E
S
M
E
N
T
I
D
A
dlapuo- llunyà, iprocenJent de ,1a pijn.
conseqüències de, major quantia
Nord d ela ,'carretera .'iitie Batel i • " t í DlreoclO de] Museu del Prado
Drius. ferí el canttner Uuls Heuiàn- ha «ieameniii. mitjançant una nota
1-/, que anava en un camió en di- enviada ;«!s diaris, l'afirmació publirecció a Drius, essent el proriósUc de cada «n l'iütun, número de ia Revista de Belles Ans de què ibaviia desla lerída menys greu.
^"ha efectuat comboi a les posi- aparegut UW Museu una obra de Vecions de Tuguntz. Aidir-Assu^ i Na- làzquez-.
Et dissabte vinent, dia 17. tindrà
.•íobre aquesta fa iradaració de què
dor de Beniullxeoh. sense novetat.
' i.'esquadreia de servei bumbanicjà es tracta d'un dibuix que no ha pei efecte la quarta representació de les
la guardià de Yebel Lddia i poblat» tangut mal al MuseO del Prado, 1 pw vjMllados snlectes de Tealr,! Nacional
di* i ví-ssant M O. 1 Mehallats. obscr- consegliem fio ha posul.desaparèixer i estranger viganlizad'ss' per lés dlstingJde^ dwmes Isabel Uoraaii. (Morà\uiii que l'antiga .posició de Yebel- del dit Museu.
L-idia
estat compleiainem desfeta,
El dibuix en qüestió és un estudi leda d'Arrtú», ibaronf-sa de GMÚ,
Jeíirulm els parape's. .
per a n figura de 1 «Àngel Mancebo. J)espu|òr de Ventosa. Rnslfli·l d? Pla;
Tamb^ b-nribaidejà
zooó de 'lY- del quadro «Cristo después de la lla nàs. p^rellada de Ferrer-tíüWl i Mo-.
^'elación.. que es «^cnserva a la •.Na- nega! de CuniJl.
latza.
•
.
-'
lEn aquesta sessió .seran donades
Zona occidental. — Sehse^iíot&ti&V tional Gàllery». de Londres, del.vant
u pari quf ivgons autoritzades Opi- dues traduccions franceses: una del
PERIÒDIC DENUNCIAT
n'.ons, el dibuix' no és de Velàzquez. íamós autor modern En François de
itl.fiscal lia denunciat el periòtlie
La Dlreci·ló del Museu ía constar Curel, «I-a Foratera-, traduïda al
•£1 Sociaiista·, .per ila inserció d'un que el dibuix pertany d'un segle ençà <atalà 'per. En C. Opdeyila, 1 lialtra
arílcle de Pau Iglesias atacant «Is a l'espIAndida col·lecció dr l'Institut es l'obta en un acte de Velier «Per
senyors Martínez Anido i Anlegul.
Jovellanos, de üijóu.
no ser tretze., traduïda p e r ' E n J.

Fullelú 4e LA VED DE C m i M i Bernat llançà

L A F E B R E D'OR

HOMENATGE RENUNCIAT

L na icomisslú del Cvmit* DirecEl He. lia renunciat l'Iiouicnalge
hUpano-Bmericà que se 11 pensava tiu de la Confederació Cremial Estributar per luiciauva del diteutor de panyola, bo visitat aquest matí el
A a Monaidula». don Benigne Varela m'rilstre de la Guerna, Jent-li remeEn •c·'nu.·r'.'.·ar ai sanyor Varela la sa- d'una exposició en la qual s'intérègia deierminació, *1 secrotari «le ressa,. en nom del ' dit organisme 1
S. M., don ÈtolM M. de Torre», ex- d'acord amb la campanya Iniciada
pressa el «teslg del sobirà de què les per diverses entitats de Barcelona,
quantuais rtciptades per a l'home- que s'obri expedient tníoitnatiu per
natge eS destinin a alguna obra de la Capitania general de Catalpnya l
quç. en • el seu dia es concedeixi la
cultura o béneflçèni·la.
gràcia de l'Indult a Uuls Verdaguer,
que sofreix condemna a. València.
NOTA B U R S A T M .
El secretari, senyor Àyats, ha doÉl negoci a Borsa està quasi paraflltzat, produïnt-se escasses dtferèn- nat compte al senyor Alcalà Zamooies en les cotitzacions de fons pii- ra de là manifestai ió de solidaritat
de diverses assut iocions d'Espanya
hlics.
. . .
l a partida de l'interior lanca a en pro de Verdaguer," al qual se'l
considera innocent.
70'%, amb l.aixa de 20 cèntims.
El Banc d'Espanya i el Rio de la
El ministre de la Gnerra ha promès
Plata, pugen un ehier i els valors dedicar a aquest assumpte, especial
d'especula»;ió e^taíi ferms, millorant atenció, sobretot essent en nombre
llurs preus anteriors les Sucreres 3 tan considerable els precs que fins
les Felgueres.
ell arriben per distints . onduc-les InEls Explosius segueixen llur marxa teressant-ll l'indult.
ascendent 1 passen de :tl3 a 318
,
E L TEMPS
Els francs estan molt fluixos, més
Nota de l'Observatori:
que ahir, i perden un enter, quedant
La temperatura màxima d'ahir Xou
a38'30.
Pel contrari, les aütres divises es- de SO graus a València. Alacant,
trangeres es cotitzen millor que en Miircla i Huelva, i la mínima d'avui ha estat de vinc gratis sota zero
el dia anterior.
a Terol.
M O R T D'UN G E N E R A L
A (Madrid la màxima d'ahir fou
A 'la Corunya ha mbrt don Ramon de 13'3 graus 1 la rntnlma d'avui ha
Molina Couueiro, general de brigada estat de l ' I graus.
Temps probable per a demà: A toen situació de reeerva.
ta Espanya, bon temps, poc estable.

Català

via de mostrar. jQuin egoisme, quina vergonya! /.Per ventura no 'tenia
inétj BMtlus de. plorar !a filla que In
néta. la germana qu« la neboda''^ La
Delflneta plorava amargament, quan
una veu imericc li assegyta qu,- ella
tenia més-motius de plon-r que sa
mare. Tant l i semblà això una monstmosllat qun la noia es tapa els urils
1 es pessigà el front per arre/iL-ar-íe
semblants idees-. D'on venia aquella
veu? Quins eren aquests mofi os miaJors El plor se l i esfl-onpà 1 la noia
restà llarga estona tapada amb els
llençols, immoble i meditant. Per n
un somrís de goig s'apunta en sos
llavis, asserena sos Ulls entenbohts.
Ho havia comprès tot: ï% mare, al
cap i a la fi, no havia peniíut sinó sa
mare; conservava el germà; «lla liavla perdut àvia l estimat; -estava enamoríyda de «on oncle. Ara h i veia clar,
ara hi vela clar!

Pous i Pagès, l^ïuésla obra és do.
nada a petició de òtvereos aibonats j
aquestes s**sions que dlsiUea adnn
rar i^s úlinues creacions <k la cisa
par.seoèa Jeantje ÍLanïin, la qual ««n.
carraga geinümeni de los tKjlljllesi
de les senj-óres que interpretaran les
dues obres esmentades.

L'enterrament
d'En Bosch i Alsina
Ahir a la tarda, tingué lloc l'àcie
de conduir a la seva ultimà estada
ei i-adà^r d'En f»mul Boscb i ' A l sina-. - •
' . '• • v
Molt àbaris <de l'esmentada hora
s'havien estacional davant de la casa
mortuòria nombrosos amics 1 coneguts del finat.
La comitiva ess posà en marxa pei
següent ordre:
Batidors de |a guàrdia municipal
de grati gala: mariners 1 guardamolb
de la Janta d'Obres del Port; clérecía parroquial, carrossa fúnebre tirada per cavalls amb gualdrapes; prt.
mera presidem ia d'autoritats; l'Ajunlament en corporació precedit de macers. i la presidència de la família.
El cadàver anava tancat en luxosa
caixa de xicaranda amb tatxes d'argent.
La presidència d'&utoritats . estava
formada per l'alcalde auidental K'| nrlc Maynés, el govémbdor civil senyor
Raventós l e,i senador senyor Bartrlna, que portava la representació de
la Junta d'Obres del Port i e! comandant de Marina N'Antoru del Cast'-Uo.
En la p*preseniaci6 de l'Àjunlantent flgiuaven (Is regidors senyor»
Plaja. Sabater. Tusquets. Blajot. $enlie?. Roure 1 secretari senyor Planas.' . - .
Uemés hi anava el cep de la guàrdia urbana senyor Rlbé. i'oflctuí senyor 'Mer 110 i ei de cerimonial senyor
Puigdomènech.
;,
La presidència de la família T>stava composta p fills del Anat N'Alexandre i don Rómuk t-ls fills polítlM
En Francesc Esquerdo i el marquès
de l'Amparo; Mossèn Ptlig del temple
de Santa Anna. i el P. Rupert Mana
de Manresa.
En la concurrència hi havia nodrides representunons de la Indústria,
ej comerç, !a banca 1 la pohtlca.
I.a comitiva es dir.gi a l'esglésiu
de Betletn, on després de t autar-se
un respons es posà novament en marxa flhs arrhar a la plaça de Catalunya, on s'acomiadà el dol.
•

Recomantm 4 Icj t»Htat$ t alt
pnrttcidar» i/ue tenen a 01 tram*ire m articies o noies »upMc«de». i
ta nece»í.wi abioiula i$en$t la
auat no ent fs vossibU fer-ns
sl menor can d'avatar étgnú»menl els írigtnati amtt un. ssgeU e tuta firma s i « t i>

— Ja hl envio l'Ursula per endavant. .
, .
ÍJÍ .
— Oue no iniporta.
' _ < j u e sL..—
I ambdues diputaren iboua estona
aquesi puiít,. fins que la mare, .cuq»
sempre, í-edu.
.
(Cereries annb manlMlUi ne^rés qua
les fA arribaven als peirt. es-fit-aren
al cupè. que uls pocs minuts parà a
la plavu d«l Reguinir. £ r a en aquell
mateix 1lc«.-, dms del mateix ootxe.
que la Catarina senti «1 .crit de la:
portera, i el .primer ensur al Ooí, quan
la caiguda de sia mare. l'na llàgrima
rudona aparegué als ullis de la senyora
Foix, li rodolà cara avall i «s fongin- en les malles del vel atapeït qu»
la Cobria, mentre olla allargava at
peu a l'estrep 1 la mà. a la noia qu»r
havia baixat primer. -Kn Pauxiv> féu

: batre la portella, es posà l'endolat ooI pul ta | i.;, u d'un-bol a la ibaaqueta
I aerrb la sorpresa del descobriment, l quan' el cotxe donava ja la volta
la noia saltà del llit, tot eaperançad-i per a empendre eT-retom.
de reeubrar el jove, cofoia de tenir i L'Ursula, amb la portera, vestida
la clau d'aquell enigma ' pnosonyús. també de negre, avançà unes pasíeu
disposta a assaborir en les soledats per a saludar les senyores. L a Cadel seitret les delícies d'aquell amor tarina reco nia que la portarà era la
ignorat per tothom,
> qn^ havia xisclat. Ja que, dalt de.
—Gràcies a 'Déu que j a surt el sol I i ••-•a·:·. lihavia ejDorronada tota, ou— exclamà sa mare, entre cqndolguda K«sanl que la senyoià Mònica shavia
i reganyosa. — A veure quant dura- uencat i'eapinada.
rà. Et podré peixar? -podn£ anar. 1 Dues llàgrimes més. tres paraules
per ifi, al pis de la teva avia, que. al de salutaclç i amunt. iMare i Olla. seat>
cel sia?
la criada al davant, emprengueren
— Si, mamà. «i; però no sola. Jo , l'^scaleta sense badar boca. Gra l a
l'acompanyaré.
primera volta, després de l'enteara— Ah, això sl que noi 0»»e no ho ment, que trepidaven aquelfe estornés-im a espatllar:
faíectaries glaons. El dia era de sol: l'escala
estava clara com Uaivora de te d«sma&sa.
— TaaAi* slú afectarà voi;è. Prou Sràcia. La Catarina apava record'egoismes; jo hi haig de ser,, no ipúo darà-!a punt per punt: «a^ul tenia el*
permetre que s'hi trott aoJa.
. {ibuí; allà el uap ; En Fraocesc. gwc.

LA

r ò n i q u e s
EXPOSICIÓ

BADRINAS

«p» qne un sio tard. no volem
r * registrar l'Exposició AntoBadrinas, que ^ tingué lloc a les
:eri«s Layet&nes, unes quanlea
manes •ndamra. La flna perso"Itat d'aquest pintor s'evidencia,
que en cap altre íaire. en la
de la colnr. «"Is grlsoï. porl.i
f rics en mattí campegen en la
eta d'aquest anista. Potsier abu5i
mica de la mateixa gama, v>t
aquesta és molt agradabl';
r. globalment, la pintura del
tor deia paisatges íntims del Vaés poc turgem En algunes de
nites dé Vallparadú-, aquosta
:éiicia es. ben assolida, malgrat
e mai la paleta del pintor lerrast*lgui "n llampants i printanos
anior».
Badrinas es home de bon gust
un *eniii moll viu de la pintura
ií algunes de Ics seves produeix «tnjpre realistes, eún, malgrat
^ • . p i n t a d e s «n el lavallet. v^rilablc (renM de pintura deàttnada
^^burs.
1 EXPOSICIÓ

LLAVANERA

rerpment, a lei Galeries Layeis.
exp>sat. algunes de Ic^ sepruduci inus aquest interessant
lor. Al^tipes ile les obres cxhiblacoii^guiPU bell equilibri; altres,
. ereu mro bó una reiietició |kíc
iasta de moments de la natu. expre^au> anteriorineni amb
plenitud.
Liavanera és tlíls nostres pinjóves més importants, i perquò
la aeva valor, etw atrevim
ellar-Ii que no exposi tan sopulx fent-bo així perilla de ba
r la seva feina,
de les valors més fortes dc
ntura d'En Llavanera C5 l'ins^ • • q u a l i t a t i í ] . i en algunes de les
exposades darrerament, flns
^^Kbt instint restava desvalorai.
^ H l l a esperit, vigüa». diu En Maragall Cal que fem una divisa d"aMs tres paraules.
EXPOSICIÓ

RAURICH

íes Galeries Areflas. aneses a
I f e t e l Ritz. aquest eminent mestre
^HÚa. pintura catalana ba exposat
ajguu. 1 Isa seven obre? dc forta
^ ^ • r u c i ó i vibrant lluminositat.
jRaurii-Ji es el pintor que es complauen la plasmació del> ctartraelos;
«I que sap dir !a llum d'una falsó
«rdéet I lés ombres «Tuna fíH«> apasdMMdament obscura.
hm' matèria, a les teles d'En Nu o
Raurirh. assoleix riqueyqua
^ ^ p i a l t i pedreria.
unes de les teles exposades, ara
irament, no ens eren desconegoperò en» ha complagut poder-Ies
Irar altra vegada.
EXPOSICIÓ OALWET
•El Camarín», ha exposat alguns
atges aqnesi nostre fortlMlm
lor En Galwey assoleix dignitat
^Bpnyoria. virtuts que segellen srniIs producció d aqoést gran paitgista.
TRENTA
PAISATGES,
BODEGONS
.1 D I B U I X O S D'EN P A U P L A N A S .

À
Galencs Dalmau. En Pau
.nas exposà ,'pcl 15 al ;«i de genen
important quantitat d obres més
>ortani8 encara per la qualitat

rordiaflà
ací:

tit deu ipón, com drntre mi» gota do
suor o una llàgrima pot veure's reflectit l'esaenciai no sols l'interior m
ea reposa o plora, sinó el paisatg«
1 el cel o ona «staella- llunyana.
Detura't, ànims, davant d'aqucMe?
q t k - nosaltres transcrivim teles. — B, Surinirh StnUes.

d ' A r t

«Lm bones obres d'En Plana*
L'actual exhibició do Can Dalmau,
de la Portaterrissa. és un cnfllall
d'accions de la mes pura elegància
Malgrat qde les obres exposades ikdemanen al visitant cap mena de
preparació^ volem fer transcendir els
tràmits que han flnaliuat en aque>t
bell »ctc de mostrar al públic aquestes.pintures 1 dibuixos, que han e«t <t
guetais amb plaer pels amants i coneixedors del bon art.

En Planas que té la bondat del v ntabb» artista en totes tes seves obr*ví.
tan les pictòriques com les de pensa
i acció, es mereix tornar a la seva
llar de Paris amb la saljsfacció quo
sent l'home que ba fel bona fema 1
no ha «stat inútil »
EXPOSICIÓ
R U 8 I R 0 L , CASAS,

0LARA80

A can Parés expésen aquests «res
artisies, que ens donen uno bella i
exemplar ipostra d'amisiat. a trave?
En Pau Planas viu ja fa anys a
Paris. AUa la influència dels graas del temps i dc l'espai.
Els bells iardins d'En Rusiuyol.
mestre,, posa en vibració la »eva sep.-ibilifat. Amb una constància i osíoir sempre són eplni pét' l'ull, quo troba
exemplars, no ha deixat escapar cap r·'pòs en los arquitectures del pailleure que les ocupacions per l'cxis- satge. Bis assumptes de lés pintures
tenern de . ada dia li han deixat, sen- del mestre jardiner, són lan ben csse agafar els pinzells i treballar smb t ollite que. davant d'aqtiests, les alei dalit dej qui v sent quelcom din- tres virtuts que «xigih'éu a tota altre seu que furga per sortir.
tra pintura, cn aquestes teles ng saEls seus tramétíments anuals al? beu enyorar-les.
En Casas, guarda sempre el to cnsalons de Paris, si bé en començar
pÚMÀren gairebé desapercebuts, en guantat de la seva paleta .
E11 Clarasó modela ets seus origimig de tants quilòmetres de tela pintada, ban arribat a fer-se remarcar nal» amb esfqmatura tepdriasima.
per si sols. i aquest any dairèr ja Pot s»>r .Tesc:iiltura no sia això;
qilasi tots eís critlcs dels grun« quo- aquestes obres bondadosés fius a la
tidians parisencs fan remarcar la va- més extremada daüqiiescència, són
lor d'aquesta obra de pintor tena»; 1 supervivència del «Modernisme».
honrat.
EXPOSICIÓ
OLIVER
Malgrat, els seus" èxits. En Planas
no havia volgut mai: fer una exposiA «EI Camarin», aquest artista exció indivtdual, flns que. la pensada
de portar els qitadros a la ciutat, posa algunes teles, eu Ics quals hi
en |h qual brogà abans d'atiar-sfn a ba el segell dc l'hoúestedat. Cal rebregar a l'estranger, el decidí, i així marcar en la majoria de Jes obres
ho ba realitzat, amb in joia d'oferir exposades, una més ftua percepció
al» seus unes. primícies sol·licitades dels matisos de la llum: tendeixen
debades pels foraster^
els paisatges d a r à vérs un sentit
Aquesta gentilesa, li ha semblat poc més finament airejat, jàquint un
1 ha porta' ei seu amor a la terra cert 1 rrii^t. colorisme qi)» anteriorflrs a voler que aquesta exposicié ment desvalorava algunes vegades
reportés algun benefici als seu^ com- la feina d'aquèst pintor.
patriotes, i eniusiafcta Oe la bella obra
que fa l'Assóciarió Protectora de l'EnEXPOSICIÓ T E R R U E L L A
senyança Catalana, ha editat, un bell
A les Galeries L^yetanes exposn
catàleg que ven dcstinaiu el seu import íntegre a aquesta meritòria Ins- una sèrie d'aiiotactons i quadres de
Mallorca, el plAtor Terruellà. artista
titució,
de paleta, potser un xic primària
I Les teles d^En Planas han emocio- • però
do reeixida fuga i vibració.
j nat tamb-í i'éxquislt literat En B
1 Suriílach 'Senties; el· qual ha volgut
EXPOSICIÓ G U A D A L U P E
1 col·laborar en 'aquest catàleg, per al
qual ha escrit aquestes beües parauA les mateixes Galeries exhibeix
les d'En Pau Planas:
algunes tales amb flors l'artista Guas
Detura't ànima.
\quí tens l'obra, cl moll de l'obra. dalnpc. pintades amb ésperit lléugor
ral6 de l'obra d'un català ekilat al
B R
Paris xuclador on ba estimat i 'la
sofert, treballant i vivint, i ara — rto
podia deixar desser—entre àouellu
.boirina freda 11 somrià la Otòria i
f\ comença a esperar ai carrer i l'acompanya' a casa.
No s'ha mogut mai "do f^r lo seu,
perquè és un sincer i no ba parat
^Wui, el senyor ipuig i Cadafatdh
flns a dir., amb la llengua ehfarfegada dels pinzells, exactament el que assistirà al seu despatx a l'hora acostumada per u rébré vjsjtés.
sentia' i volia. .
Es pintor de la Humanitat.
A la Generalitat s'està procedint a
Al Paris temptador lil ha el brillar
do l^s joies, la ferida sagnant dels la neteja i decóràció del despatx del
llavis do le* doncs, els mouumonts pret^dent de la Diputació.
únics al món. Tcncesa dc llums única
do la Pijaça de la Concòrdia... però
rtlmb rooHu de la testa del dia d alhir
hi ha tarçbc, com una tristesa i una
pietat eníems aquells suburbis, aquell 00 h l va havér despatx a les oflclie. o extra-radi que creuen de pressa, nos del Palau de la Generalitat.
au^nt i tornant dc la feina,, els jortvalers . cls-artistcs que tenen infants
Ha .estat a coipplüueutar al presii set de jusUcia. i d'art.
dent dc la Diputació el senyor Puig
. ,
Aquells auburbU i aquells recons, 1 Alfoiwo.
amb els;-eus colors ombrius, Uepats
Aqueta setmana nò s'ha réunit cl
cl lmmitai·., ou les cases miren i somriuen caui persones tristoics i damunt Consell Permanent dc la Slancomu• -,
c!;. quais'Ot cel gris apar una llosa, Ditat.
son'membrís'vius de la ciutat, són
la malemitat de la ciutat; corn una
maternitat mal pagada L oblidada
pels fllls alrabiliarls o pròspers.
Aquests reeons que pinta tan meraBIBLIOTÇA
vellosament En Planas, .quo els sent
taa a dintre seu. diuen ja incleinèncl i
LITERÀRIA
i la resignació i donen aquella sensació de les sabates rompudes damunt
les lloses mullades de què parlava >a
bondat trista de Charles Louis Phillppe, aquell que va dir que '166 maE l
Vicari
lalties són els viatges dels pobres*.
Aquests homes que viuen o han do
de
W a k e f i e l d
vkjrc en elé llocs «pje pinta En Planas
també diuen peiisar-hi, en tornar a
casa. o enduts per la música del carGOLDSMltH
ronsèl íjue el trashtmiant empresari
Traducció
munta en el seu barri, en viatges a
palsos .de llum, a naturaleses verdes
/ Farrqn l Mayor$l
sota cels clars com la Catalunya d'En
Planas, la qual. en els jetorns del AH
artista, tçmbé se sotmet, somrient l
forta, als seus pinzells i es deixa pendre la pulsació i la transparència o la
carn calcpta .dels colors.

^ B n Pau Planas és un artista català
Tesident a Paris, que encara no havia mostrat la seva obra als «"iií^mpatricls. Ara, amb la present exSició ha vist realitzat un dels seus
és cars enstHnnis: exposar a U sepàtria. Per altra banda, els esperis -selectes de Catalunya s'han adoat ben aviat de la valer positiva dc
au Planas, iota ella matisada de
innanitat.
Dintre duna gran motk-rmtat que
liga la pintura d'En P!ana« am» les
>rreres ajiortaoaon» de la pintura
rancesa (Otrilla da Vlamynck. etc.)
i Ita en Tobra del català una doiç^
ontenció que la fà simpàtica al pr}r esguard.
intura sintètica, aquesta, però per
intre le» estructures de línia incisa
i tíena una melangia que assenyala
da nianera mdlt expressiva la bondat
.1.- niu l'h» transmesa 9 les teles
El Mu amic. el rte'able iHu&trad··r
En Pern Prart. escriu cu !a paitina
Tçt alsp no vol dir que En Planas
'T"- l*s Arts i dels ArtMps.. d -El no pinti up rr^ó de v^òn amb un gran
[Pla*, -te ferraü», ttiue^Uu. {ailiea seutit d'Utun&ii'tat, ami- un gran sen-
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1^ sitnació política «« manifest*
en l'orígén 1 actuació de la Lüga Rsglonaltsta per En. Lluís Bertran 1 Pijoan, oom la relació de Catalunya amb
Fa anys es publtoa a. Aix-en«Pn> la d'Espanya en un fonamentat artivcn.-e una revista bnnensuaa, «Le cle d En Leandre Cervera, dc 1 «Ao
feu-, quo a utol d'nrgan del regmna- río Catalana», en cl ^pial el públio
liame mediterrà, és expressió del aen- imemacional pot capir j a rao de IUümcut de 'es terres meridiona'.s iV turs esdevenimeuts.
Franc-i, aferma cl moviment ^ullurnl
Però la «fnlesi precisa del coneixedf4« paitoe que nsen la lleaguad'ol-. ment dc la nostra terra seria impre1 dintre l'espai cn quç es mou. redWt bla - i a racluació assenyalada no s'hl
a la vida dè cprovin^.a» — que en U j ajimlé; el que són les caractertstivclna Bepuibllca .és "radició h'-'6r!ca ' qncs culturaas. que donen alè a rem.
coulru cl •díipa'ian·ciit", mer B'.sien •. presa de reivindicació de la pròpia
. dininifl.railu
i's itucle d'aíttotç a llibertat. Així En Benet presenta ela
iv unió dlatina, - v ; ir...! • entre eia escultors moderns: .•L·limona, Clarà,
p.·biw oom « manahi'enl raeial.
Maillol. Hngiié. Casanovas i 'riarot 1
.Aquesta rcvlsti, ni'.'.mgentii'cnt - és- ela pintors Sunyer. -1 Nogués, tols
cr.ia i béllament p'wentada. entre 1 i^n notabilissims en l'aspecte de l ' a i l
ii jg dels t üineros oot'aúj d? U seva,! català.
«.ubUcaol'i n'edita nl·j'i.'s dV-xtr urd:- i sota el catre econòmic es ressenya
uaris. referents a llibres, autorí. co- j per la ploma d'En Pich, ço que ^orà
marques, efdeveti m»n·í his'ò'ics. no- ; rExposició d'Indusirlcs eièctriqucí.. i
ta Mes personatges, meuografies de 1 ^ notable estudi sobre i'ecomomla 1
monuments, pcítfacions 1 slatímm d" producció, signat per Cn Uodón. xo?
idees yyer a regir la política. El feu vela c\ vaflor material de les expordarrer extraordinari publicat suara, laclons. importacions i indústries que
va dedicat a Barcelona, i en la co- ens afecten.
berta ornada per les roges btiires,
OompíeU aquest «ideàrium·, tjua
s'endevina pel sumari que és un Ins- és més que tm niimero solt de la retrument, si no de iprqpaganda. de jns* vista, una veritable aportació per a
coneixement en terres írancescn de la ( oneixç'ns, un bell ariicle d'Eo Joan
nostra Catalunya actual.
Esiehith. director de da «Fundació
TaJ propòsit ens recorda que potser Bernat Metge, sobre l'orientació espiés .la coniiuuacló d'aquella uadioiuiial tilual de Catalunya, sadullat de docamistat entre Catalunya i Provenca. krfaas, dos d'En DòmènCcli sobro-la
quan la «Coupo -Sainto» dels cata- nova poesia catulatia 1 els piosistes
lans, donada per nosires poetes, te- cüiileinporauis; un raiion sobro la
nint al davant En Víctor Balaguer, liuiia estublerta per à la puriflcacló
Inspirà el magistral cant d'En Frede- e la llengua feta per l'Iiistitm d'Esric Mititral. cn «1 qual s agermunaven do *a lleajgua feta p^i' l laslilut d'Esels dos països, dividits per fronteres tudis. ftitOMll per i . C ; una semblanoficials. pe-K» sentim el mateix irn- sep .Pla i ifèsbós dc la patriòtica
palo per la renaixença de llur llen- obia dc <La Editorial Catalana- deguda a lia ploma dXn JàlgaroiUe.
gua i dc llurs dedins.

La nostra cultura
al Migdia de F r a n ç a

Ln revista fundada per l'abnegat
•Com exemples palpïtants del nostra
Bmili Slcard fta ifet més que descobrir art i llteiatura s'inclouen la reproCatalunya als lectors írancesos. Ha ducció de dos quadros d'En Xavier
cedit les seves columnes als nostres , Nogué* i el poemet «A un gripau»,
polítics, hlsl<>riadors, .j«eriodístes. ©n- d'En Josep Carner, amb ila seva cortics, industrials.. "ccofiOTiiiàtcs, filósoís responent traducció francesa.
i poetes, perquè" preSéfttessIn la vida
Completa aquest nombre una secció
catalaua en els ?eus múltiples as- cn la qual es ressenyen Ics més impectes, no Ja a nna comarca i a tota portant* cases coB|ercials i indusla .França, sinó al iiic»u. que tal cosa trials franceses establertes a Cataludignifica emprar fil, llenguatge de Ha- nya.
cinc. VdIUiic i irtenaii. perquè s'adoMulles vegades iiaviom defensat !a
nin do I» nostra exjïtén··ia. do les obra meritòria dc femios conèixer
nustrés inquietuds, de les nostres Illui- més ttúl» dels P;reneus. portella que
te» i dc les uostrés esperances.
ens comnnltiuen amb la vida europea
«LI lei ior de la revista *Le ^eu». amb i univ^nsal i per on «miren al nosn.?
la senzilla lectura d'el iMimero que pals les grans inquietuds i 'Ics idees
eos ooupa, rep j a la nova de la «os- que fus poden deixonnir de lo son
tra íe de vida. Els artiirl** sòu un que fomen'a un Esiat. que amb ei
índex çamplct de la .missió «pre es pW- retrassament i mo<liftt-ació. ena allií·
iposa realitzar la nova Cikialunya, no nyn cada cop més dels nostres peusaí
•lligada pec raons oflrials a un Csiai. I deíilios.
sinó pressentida en el bategament de
«Lc Feu» ha coiltribult a aquest
vida. no auscultat »iiii per molles propòsit
deuria estcudrc's a tots
raons, sinó evident, ciaramenl. ajus- els païsosque
Les causes dels
tadament maniífestada dSrvahl del pobles que d'Europa.
lluiten
por
a la seva allimón.
(
beració
necessiten
una
atmósfera
pro.
Per ço estlmfim com a obra d'ex- ptcia «1 tots els continents i aquesta
pansió catatena aquest extraordlnarl."ben lluny de tot reclam industrial
i 4pie no pol ésseir .artell en cl qual
la literaluia cobreixi un interès mer«••«ntil. iEs d'aplaixdir l'amplc «-rileri
que ha tnígut la direcció í d'açrair
els que han ocupat ü tribuna tn-actant
temes pels quals cs indiscutible lla
seva competència.

•••

no pot crear-sc sense ei previ conel.
xemeiit de les seves conviccions,
L'obra do Catalunya cnfoia és, eu
aquest concepte, tan interessant, com
ja realitzada cn cl nosire ititerior
per a despertar la- consciència prò-pta. Agennatiar-Ies és ima missió no.
biliasima a la qual no podem negar
-<
——•— aplaudiment.
—1....-^
.
el nostre
J. BO I SIMiLA.

LHi diari de Madrid, conegut per
les tieves estridències cspanyoUsies.
ba assenyalat «Le Feu» poc menys
que com una firtla Wibustera. I^i incomprensió dfls polítK^s ofl<ials sMia
inanMcstat i»na vegada més. cirarÀse en cl cami que .-1 • u seguir la revista. No fita cap al se.; Manzanaréis.
sinó més enllà dels Pirencus ía dbsorvar ço que icte oiibs dc la península 110 volen veure.
A la presentació feta per en Josep
d'Arbaud. segueix un arricle «Batxeló.
na I la iniMat ctrtalana. signat per
riiHiislrc president dc la MaiLcomunitat. En Josep Puig i CaJafàkh. Amb
gràfics mols. llunys de tot eufemisme, expressa ço que éra la política
catalana aibans. «quan un mediocre
polític .-sp.·snv.·-· cs convertiu eji c l
nostre prweotor. com els senadors de
Roma en le» seves colòuies; distribuïa
per. la seva mà tot^ mercè, tota justícia i tota injusticia. corrcsponetitJí de tant en tant amb una simulada
comèdia electeral». Barcelona que
lant devia a Catalunya, en emancipar-se. relòrna a Catalunya, per la
Mancomunitat, ço que l i deu. aportant-li 'la superior cultura, que en
polítlf* is l'itiftrmiwió d'autonomia.
S'ha parlat dc la Mancomunitai,
que consagra la unitat catalana, i
breurrteni En Rovira 1 Virgili exposa
en què consisteix, «1 seu desunrc.ullament. la seva obra i sobretot la ml
aió cullunn quo l i panoca.

Cultura

En reunií-se dissabte passat cl Consell Dlrectíu de l'Associació Barecloniníi de Mestres Oficials, va pondre els'següents aconds:
Accc-piair l a dimissió del càrrec do
voctd presentada per Na Anna Rubioq
Monjonell.
Begraciar públicament a la casa
Canals Nubiola de St. Esteve de Sesrovlres rexqufelt tracte que els seua
components donaren a l'estol de socis dc l'eniitat en anar a visitar ée-i
Interessants Caves on s'elabora el
xantpany dc tan acreditada marca.
Ofebrar una Assemblea general
•ejet^aórdinària a l'estatge social,
(Pirincesa. 14, primer, primera!, dissabte vinent, a dos quarts de sis do
la taada. per a tractar 4 resoldre
sobre els assumptes següents: Ponèu.
eia sobre Excursions escolars.—ProptMioioaB a-l president dc pi Federàció .per a partar-jj!s a la Naciunal-^
, Asseantolea <}e Girona.—Miituaiiia:>-.
1 NoiaeiJiimeni de vocaJ primer.
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EI problema del Réglaraent Notarial

L'opinió

catalana a

EI ministre de GrAda 1 JuMlcle,
senyor comte de Romanonet. eo contestar a un requeriment que 11 fdu
la Unió Jurídica Catalana Interessant
íó^sln escoltades la Mancomunitat
d* Catalunya 1 les Corporacions Ju
ndiqueò de la nostra terra almns de
resoldre cu al problema que planteja
cl Reglament eobre organització i ropiro del Notariat aprova», amb caràcter provisional, per R. D. de 7 de
novembre de 1821. 1 quo 5lgn& ol senyor Frencos Rodríguez, aleshores
ministre d'aquell depart-unent. ha
manifestat que vista la gran importància que la quebtió
es propoïü
resoldre-la amb toiu justícia harmonitzant tnieretAOti i reelitals tot uJ
met«nt lü informació que h ba estat
oíena.
No volem pa: altra cosa, els catalans, qae un problema de tan vital
importància pel Dret l per la UengftiS de la nostra Pàtria, sia resolt én
,iu»tícla, admetent i consagrant en la
"1t»8 disposició reglamentària, les rcaItljate que la vida nacional I Jurídica
il·l noslre poble plantegen en la' mnt*rU. No creiem, d'altra bandí, quo
els interessos professionals quo hapin d'6íser ates',p, puguin çsrar en
pugna ni ésser incompatibles amb
l'imerts general ^Jtl pafs en cl qanl
la fqncló notarial ha d'exercir-sc,
Túe ?l ai.vi fos. fóra evident ijuo hauria de prevaldré aquest damunt d'a
«piellf
Per oi'id .en pendre avui bona nota
dc les paraules del senyor comio de
Rómenooes. no cul dir qup drsitgém
q.ie ^ifr^in el» f t s f>ls q w vmguln
a donar a les rnafelxès practica
reslitaf. Ell. que entre tots els polfWca madrilenys, luj volgut aureolerff. manta vegada, amb una certa
romprenbió del noslre problema oedonal. té ara una beUa ocasió de
-PHlesar-ho en aquest oalre de les
noí-tres reiríndlMclons, quina resolu\ ió correspon al seu Departament.
- N'o U mancaran segurament, al p. u
cnorn. pressions de w a mena per
a far fnica.'sor els propòsits quo esmenta en la comet<ta 3 que suam
fArem referència, si vol, péró, «norèixe» del pais el respecte que tot governant seriós ié dret a demanar, ha
d esier imposant, la que diu osoer
^ u n t u , t seva d'atendie los realileis.
ijua tóu vi%cnics en la nostra terra,
(iefnslnt l'escriure al dictat do qui
pogués tenir interüs en cl contrari.
Catalunya esta a l'aguait dels osdeveuiments por a marcar la re&olució
mlólatarial com un dels reconeixemente que la realitat Imposa, 0. pel
,,contrari, per elegir-la a la Ja massa
llarga llista dels deseiigunys, en d s
quíU. els governants s'entesten en
posar a prova a la. uostra terra tot
menant-nos e tots. amb una tirallonga de fracassos, esm a Ia desfe'.i i cap 9 IViblsmc.
Recordem com eo el Reglament
piovinoaal de referoncia,
feien
< tnes concebioas, sols cotitzablee
p.-r a o u i c i r una orientació, però
mes Aparents que real*, relatives a
r.ito.'gampnt déls document* notaÜMIS a doble columna de redacció,
en la conformitat que preveu l'artik.le t i i del dit Rrsiameut, 0 sia, simuiümejant el castells amb l ldloma deia
í.iv»r^»et6 del territori de pert díblíuta, doncs, ultra les dificultats que
això pon».en la pràcucu. màxim no
pieveíentsa com a nonua d'hermeneutica per a ebclarir ela possibles
dubtes, la de la interpretació autónttCa, o sia la del text de l'idioma de
I jttorbant, quedava la Innovació bon
tros desvirtuada per la supeditació
d d'atorgant al fondonarl. Ja que
eeüsment tenia això aplicació quan
cl notari conegués la llengua d'a•t jcll. tot el que, en discutir-se. va
• •'.var les encertades interveucíon»
pariameotàries dels nostres dlstlnprltf «mics don Llnís Duran I VentoSa al Senat. I don Narcís Batlle a l
CoPCp^s dels diputats.
Vra que, eo resoldre, es diu que
es vol t^nlr cu contacte les rtailtafs dí' la nostre t e m , apretsCro. nos a for ronsUir que és un deure do
jusdeia cl do rocoueixer als catalans
tl dret a que puguin esser aiòrgadcs
en catalfl. sense limitacions dc cap
mena. tota ctosw d escriptures note
rials. I que per la gent modesta del
nostre poble, que no coneix altre idioma que d de l« seva lerra, fins és un
deure d'humanitat. CaJ, així mateix,
consagrar com altre deure que la
realílat Imposa el del coneixement
cabal que de la lUmgua 1 del dret
del uostre país. hagi de tenir el
notar! que exerceixi a Catalunye.
la eev» profesífó, tant més, quan en

l'aguait

el quo pertoca e l'idioma, té ja el
seu precedent en el Hegiament de 9
de novembre de 1871.
No fóra escaient que ens immlscuissim en l'esfera de l'organització
del Notariat, sl no ho fes necessari
la salvaguarda dc l'interès públic de
la nostra terra que esta per damunt
de tot. El voleu aconseguir qae el
Notariat Català sigui, com ba d'ésser, una institució amb fonda arrelada al nostre pols, compenetrat amb
el seu dret 1 als seus costums, és precís que fugi d'un esperit «xcessivatnent burocràtic com el d uu de tauis
organismes de l'Estat I, per aixó. Interessa al nostre poble i als u>iaments Jurídics de la nostra terra, la
seva organització.
Convindria, doncs, que per a la
provisió de les Notaries catalanes,
e!> torno de'previsió de vacants fossin portats d'una munera seriosa i
amb toia garerilla, uo a Madrid,
sinó a Ui capital de la noslra demarcació notarial, ampliant com es deu
el torn d'opotiuió, i fent, por exemple, que al menys totes les Notaries
de tercera clas&e que ara segueUen
un torn especial, que marca l'apartat B) de l'artíclt 13 del .Reglament,
vagin al d'eposlefó. Amb això, d'altra banda, s'evitaria, que com n consoqüènda d'anar Ics dites Notaries
ru prliut r terme al tom d'outlgujtat
en la carrera I de fer-nu els concursants la tria, sols vagin al torn d'oposlcló directe i Ulure les sobreres,
que essent, com és natural, les menys
r.ímun^.radore;-. produeixen tot tcgult
nova vacant cn detriment del país.
servit per la dita Notaria i cn perjudici d'ella mateixa, després 6* llargues ternporydcs·de no ostnr proveïda.
Cal igualment, que tota mena d'o*
posicions notarials que afectH a la
nostra terra es facin a CatiJunyi
davant d'un Tribunal format amb
les màximes garanties de competència i de coneixement del noxlrc Drel,
Umitent el predomini dels funcionaris 1 subjecleot <dB opositors que hagin do venir S senir Notaries cütalanos a qüestionaris en ris quals es
doni a Ics nostres especlnlitats Jurídiques la imporiéucia que cal i que
no tenen per que exigir-se ois opositors de places d'altres terres no catalnuea, així com tampoc hi ha motiu,-, por exigir als opositors a les
noMres Notaries, amb un règim d'tgualtal encaroarudu, les eapeclalitats d'altres terres que aqui no ban
d'ésser aplicades.
Abans, l'opinió juridica d t l nostre
pals no osiavo organitzada. Els moviments per a la salvoguarda del
nostre Drot i dc la Ueruma. eu què
bona part d'all està escrit, otxi com
les protestes dels catalans contra els
greuges que eo «quesi ordre tan sovint han tingut de commoure la nostra terra, uaixieu, al marge de la
política, a les aules universitàries o
bé en d clós de l'Acodèmla de Jurisprudència, quina finalitat ha d'ésser
més d'estudi que de lluita. Avui. tenim en la tot just nada ) ja benemèrita «Unió Jurídica Catalana», on organisme adequat per atendre a aquesta salvaguarda i per a portar í'orientació en aquesta mena dc qüestions.
Felicitem-nos de que degut al seu
esperit actiu i vigilant s'hagi plantejat de nou la qüestió que el ministre
de Gràcia i Justícia ba tingut de recollir. La informació resta oberta i
les Corporacions Jurídiques de la
nostra terra, portant al seu cap ta
Mancomunitat de Catalunva. acudiran a la mateixa, complint amb els
deuie» que el seu patriotisme ela imposa. Mentrestant l'Opinió Catalana
està a l'eguall i serenament espera
la resposta.

Joht m. •'irvrsTA

E x c u r s i o n i s m e
PROVA PER MUNTANYA
AVul. a dos quarts d'onze de la
nit, tindrà lloc a l'eetatgc del C E
Rodamón el eonelg d equip» per a
i esmentada Prova per Muntanya,
(£3 nombre do prenrts s'ha vist sugmentat amb els oferts. per la Monoomunitai de Catalunya i pels AJuniaments de Baroelor» 1 Torrelles do
Llobregat.
T o t « "és entitats que practiquen
amo me» imeiisitat roxcuraiont<:m*
íian Inscrit la lluns equips.

VEU DE

CATALUNYA

C o n f e r è n c i a
d ' E n j i e r t r a n a
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Conferencies

humanístiques

M o s s è n N a v a r r 0

a Vilafranca

La critica I al patrletUme
.Ahir. a l'Atemu Encitlop*d;c P ó '
pular, tmírué lloc. a çàrrec dfl r-osfrí ' DiSculiafc. d'espai me han privat plicà leb finalitats immediates d'acompany. En Prudencl Benwn.i, l a de publicar abans aquestes notes so- quosta empresa f la cooperació que
segona de les conferències sobre Tcd- bre lü conferència que donà a Vl- cella csper&r del nostra poble
tre CatalU
lafnoca d d Penedès «1 celebrat
Dcàcito d^ Tarragona," la nottra
Feta la presentació pel president poeta. Mestre en Gai Saber, coUobo- augusta oteitòpoli romana, era ua
de la Secció organitzadora, el con- rador do ia Fundació Bernat Afetge, turs'í que la esgona conferència d'aferenciant llç^l un notable treball. 1 Mocaio Antoni Navorro.
quest cicle los donada a Vilafranca,
Diu que M» conceptes de -teatre»
L'acte es celebrà en d b«U local ciutat do tant fecunda tradició cul1 poble». 00 són tan simples, com a de la societat «Niu d'Art-, ia qual tural.
primera vista podria semblar; sinó gentilment l'havia cedit; ocupà la
Nosalirat — digué — vwüm a con-.
que a l'entorn d'equests dos mots hl presidànda f i president del Foment
ba una irumitat dc matisos, molts Nacionalista Republicà do Vilafran- Unuar, modestament, naturalment,
amb un nou cos d'edifici, aquest pacops antagònics i contradictori».
ca, amb el conferenciant, el director
Quan parlo, diu, de enttea de tea- de lít Fundació, senyor Joan tstei- lau d d noslre ressorgiment espiritual, del quaJ bastiren, en els astre i de patriotisme, és senyal que
«dmeto una critica i suposo un po- rich, l'advocat 1 poeta senyor Sàave- pecte» essencials de l'esperit, els fonaments més sòlids, tres vllafranble, i suposo l'existència d'un tea- dra i altres personalitats.
El públic eru molt nombrós 1 Hls- quins eminentísslms: el filòsof Llotre, i d un teatre català, que exisrenç i Barba. «1 meetro Milà i Fonteix, no us diré com. però evident- linglt.
ment existeix. D'aquest teatre parlo
Començà Mossèn Navarro la eeva tanals i el bisbe Torras i Bages.
i del poble, poble català, parlo, dels bellisslma l doqüent oradó adrem nostre poble va camí de ranaque pel teatre català s'interessen.
çant un CàAntlc a les terres dd Pe- ctonalitzar-se totalment dintre no
La primera topada seriosa que ve nedès, totes elles amarades de l'es- gaires anys 1 convé preparar al seu
sofert eo la meva vida de cronista de perií qua vol portar a lee nostres afany de lectura un oodriment substeatres, ha estat el patriotisme. Però lletres l'obra do la Fundació Bernat tanciós I asBlmilable.
mentre én nom del patriotisme hom Metge
Catalunya no té pròpiament autons
tracti dTilpocritltzar la crítica, no
Féu després una ineplrada disqui- clàssics, n! 'a oewa producció conserà possible un teatre viu l nacio- sició, de tó maragallenc, sobre la u-mporànla resuMa suficient
nal: l'afany de tenir de tot 1 el mi- poesia, d poble t la poesia d d poCal acudir a fora; .per aixó. la
llor excusa aquest fenomen. Però cal ble.
Fundació Bernat MeUre comença la
estar amatent a 00 deixar passar
El nudí central de la conferència seva tasca amb l'incorpòradó dels
mercaderia de frau, doíenfa 1 bruta,
cmslsil en esr-atlr les relaciona entre autors grecs I llatins, eT3 més acnsamb l'etlquetu dc Ic» rjuatre barres.
lais al nostre esperit; pàraHelamenf.
La protests d'un estat, de coses la- literatura i poble, quines producaltra Fund-irtó. sota d patronat
mentable és general: el blasme corre- cions poden considerar-se popular», ima
de bocH t-n boca, en reunions i pe- i de quina forma tes obres de l'an- ge del mateix Mecenas, prepara l'enyes, 1 tot just fliUnt de l« mateixa tigor dàssics. per llur e^metura l didó.do TAnilc l el Nou Tesfflment
representació, que ha estat ovacio- bellesa, com per llur contingut es- Forjat, hauran de venir després d?
nada. Ja es produeixen. No obstant, sendal. poden arribar al nostra po- clàssics de l'Orient l de les Uleratu
res modernes, amb las obre* clísslla criiica públicament no podr'ía dir- ble, i enfortir d «eu esperit.
ho, sl no vol provocar un esclat do
Mostrft tot seRUlt el conferenciant, qnes de la ciència imiver·'nl, ffirrpatrlotlsmc» que la denigri.
amb trrao Justesa critica, quins eren mnnt una cran coHectó nopular. de •
Hom fulmina contra la valentia de aqueefe tresors literaris dieísi grecs i milers du volun», a rabset de totla- crítica 1 hom estima més que el dels llatins, especificant les carsete- hom.
teatre resti buit
De mament f^nfrn ds clS«fe* «recs
ristiqoes del» en'ors d'im» i allra
Però la crhiea és. le cntlca auste- literatura, per a tlmlflcar rom for- I Uà'lns. Ccm podran arribar al nosra i objeclive. Ia v.-ilo-ització dc les men ensems la millor enddopèdla tre noWe cuIleT
obres, i aquesta valorltzacfó Ja ontenc per a la cultura de l'ftnlm»
L'Es'elrlch esmlirà d criteri que
que és una tasc« nacional i patriòpresideix ta cdleccló 1 les condiMo·pí'n
?fBVTírro.
en
acabar
amb
tica: aquesta critica severa serveix
cions ecnn.'.miaues. verament exper elfeninar cogullcs 1 males herbes una aHocució fervorosa ats vllafran- traordinàrie.» que són concedldrt als
qnins. fou Rarpament ovaplnnat.
que ofeguen les messes.
A proçs de la presidència i d?! pd- suhscrlpff»rs.
La funció d? la critica ha d'ésser blle
Fn acahar. el director de la Funparlà despn'·s d director de la
no sols per aquells que escriuen, sinó
dació fou lambé moll apl-audr
Fundació,
Joan
Estelrlch.
el
qual
ex
quo b» il'éPser realitzada, en general jj»P tothom, nó deixant-se ener- «!MiiraiMiniiM:'!tnniiiiiiMni·hiii;·i!in!iini·niwiiBi«iniiii!ii!'i!in'"'"i:nn"r^ii!»':'n^!!^^^
vor per un fals concepte d'educació.
Malgrat de ite manca de compene- tlsta. Cita unes paraules del diputat llibertat de les RengtJcs, d respecte
tració que s'observn entre el crític I conarienc Perojo. en discutir-se la als costums, al dret propi i a la
el pobl" I fins ois nnclls InteUeciuels. Llei, cn la sessió del 8 do març de representació I auto-régim de le» recrec "cn l'eflcièncla 1 eu la fecunditat l any 4906. establint un paraUel en- ciens espanyoles.
I en d patriotisme de la crítica, la tro el problema català i d cubà.
No podin nenvB de procedir d x i ,
qual, si molts cops agreuja, molts
Acdllnl les reivindicacions dc So- un partit nou d'àmplia ertteridagin.
íftps. Jo Crec. rrtíflrfl.v onrnra que no lidaritat, d Govarn de 190. Introduí que tracte de r»1nteirrar a Espnnya
sigui x r - v^iblc la sagnia «pie no modificacions d'imponànna cn d lots els espanyols, àdhuc aquelú que
pas el guenmanlM A £ | r £ k *
projecte d'Administració local, incor- en apartament americà, son els s*us
Hora parla — acaba dient — de la porant a le sanitat dvlca que procu- fills més ardits. Sols veient I s-tut'nt
davallada del teatre català fdavalla- rava la reforma de l'esperit regiona I així els problemes peninsulars, t-s
da que Jo no crec p;is que sigui ab- lista. mitjam-ant l'accoplacíó do les 1 pol pnrlar d'hlspano-americnnlsmu i
soluta, sinó que és un fenòmon de Mancomunitals. Es refereix a la con- de política ibèrica. Nodiits aplaudifluctuació que aci s'observa com en ducta parlamentària dc les esquer- ments.
moltes altres bendus i en altres mo- re* davant iTS^uolla millora dc l'Adments de le història 1. Doncs, no vul- ininistracló, i amplia acceptació da
guem que sigui també una davallada Ics idees i sentiments de Catalanyu,
la crítica, i no ofeguem la noble cri- que hauria portat l'eficàcia dels seus
tica amb la líustrlna d d patriotisme. més alts valors a l'obra peninsular.
Llargs aplaudiments.
Els partits espanyols no han forLA DELEGACIÓ DEL TREBALL
mulat cap programa afirroatln, després dc l'Intent d'En Maura, sl 8'ex:
La Delegació Règla d d Mlnl»teri
clou als tradicionalistes I federals, del Treball. Comerç i Indústria a
A l'Ateneu Barcelonès
que doctrinalrocnt «0 separen del re- Barcelona, les facultats de la qual
gionalisme, però sense negar-ho ni acaben d'ésser fixades per Decret,
regotejer-ho. com «1» lliberals 1 con- Iniciarà els seus serveis així que es
servadors.
rebi la partida que figura als pressuAUudelx les contradictòries decla- posto.- generals de l'Estat, amb la
racions del senyor Alba. i a l'actitud qual ha d'atendre les despeses de la
equivoca d'En Romanones I al mar- seva inetaUació. essent d'esperar quo
quès d'ADmcemos. que avifi coMnt» | aquesta quedarà ultimaria dintre la
ren on un Govern que omet tota I vinont setmana.
En León de Xas Casas, d d secreta- solució davant del problema català,
La dita Ddcgació Règta farà púriat del p. S. P., donà el dimecres, com ho demostra cl sol record de blica la data cn que començarà a
«Ha 7 do l'aciuaL a les set «to la tar- llurs posicions d'altres dies, J d de prestar els dits serveis 1 els tooels
da, a TAtencu Barcelonès, una coa- l'actitud de don Melquíades Alvarez, en que funcionarà
feréneia puhlUa do la sarie que ve que en conformitat Inespilroble
Durant la present, setmana d dccelebraat-se, sobrç tan important te- col·labora amb aquesta sitnadó polí- I legat regí visitarà els organismes 1
ma Hi havia nombrosa l distingida tica sense pensament propi 1 dar.
! autoritals de Girona, Tarragona i
concurrència.
El demostrat és que d Govern" no Lleyda, per a obtenir la indispensaDesprés d'assenyalar, com la tribu- governa, nl pensa ni vol governar, al ble coordinació abans d'iniciar d
na científica ve pertorbada en la menys cn aquest punt concret, de funcionament
seva serenitat pur l'exposició del» manera que a OtaJunya no 11 donarà
problemes poiiucs actuals, digué, satisfacció laífiima « les seves deque sols devent do Ics afirmacions mandes un Govern UiberaL
dds programes dels partits, va a eqEl partit social popular és l'rtnic
TAQÜIGRAFIA
judictar I * 66vfc coodqcta poUtios que presenta una solució programàrespecte a l problema català.
uco. A dia, compromet d seu crèdit,
Dos momtnts hi ha no obstant ea. i davant l'apremi del cas català; deC A T A L A N A
la lifetòrUí del catalanisme, que pre- clara que ca precís reconèixer l'efecdiquen la injustícia amb que En Mar- tivitat del problema I ouc s'imposa
celi Domingo apel·la a les esquerres, aviat una Justa l àmplia concessió
DS
com única capa»; de resoldre la qües- d'autonomia mirant a 9a intensitat
J
.
E
L
Í
A
S
JUBERT
tió regionalista; un. d de la Llei de de les autarquies més que a la seva
Jurisdiccions: l'altre d del Règim extensió.
Local.
El millor Uibre de tsquigrafia
Els prtncinis del dret pòWlc one
Assenyala corn fou aquella mesura inspiren «1 P. S. P. el cristià-rfltòlic.
legislativa, que En Maura qualificava són conformes al reconelxemont ple
d'aparell ortopèdic, una enorme- io- de c<»da DersonRll'nt redonal o naD* Tenda «n totes lee Bifereriae
]ustícla. agressora dd sentiment re- cional, harmonitzades totes en 'n unien Ia nostra Administració
gionaUKto. i cooseqüentmpnt n olla tat evlrihial i p«1'"11c« de FFs'at i-s.
cs deu part dc la virulència s c p a i » panyd. Es preconitza, en jusilcla, la
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Això — « o el « a r i - és precisament d contrari del que hi ha: d
T u r q u i a i els aliats
que França tem és que Alemanya arribi a fer-se massa forta per a negar-se a pagar, incomplint així d'una manera sistemàtica 1 definitiva el MUSTAFA KEMAL
l^mOIMNT OC GELSENKIRCHGN posada sempre a iota classe de saA CONSTANTINOBLE
Tractat de Pau del quaul. com és saParís, 14.—Heu"s aquí nous detalls ocliftoís.—«Havas.
but, renegà tan aviat com al signà.
de J"Incident ocorregut a GclsenklrLES TROPES BELGUES OCUPCN
Constentinoble, 14. — Es confirm^
—Havas.
cihen.
WESSEL I EMMECH
l'arribada de Mustaíà Kemal, a qui
Un caporal de polida aieroajíy deLES COMANDES COMERCIALS A LA acompanya el ministre d'Economia
Duü&cldorí. li-—Les uopes belgues
tingué un automòbil ea el quad
ZONA OCUPADA
ocupat les pobUcloas d'Emmech
Nacional dd Govern d'Angora. —Haanaven doe gendarmes franceses, pre- ban
Wossel.
París. 14. — Tractant dc ía pro- vas.
textant per a la detenció quo ei coi- 1 Des
de Wettau sortiren vuit vagonehibí do d'exportar la produedó del
se no portava llums, i demés, dient
carbó, un cap a Bèlgica i els set
Buhr d «Journal» recorda qna el Go- ISMIDT, ESMIRNA I ANDRIANOPO
& grans crU* que auaven a matar de
restame cap a l'rança, essent un d'avern francès no vol de cap manera
tots eís ocopante.
«.18
Torna a insistir qae França exigia crear dificultats als súbdits de les
l í a m s e , i davant d'aquestee amena- quests set de cantbó de 00c.
•Els
empleats
del
Centre
teSefònic
potèndes
neutrals
que
han
efectuat
Paria,
14. — Comuniquen d'Angora
e! pagament durant el temps de la
cem ete gendarmes dísamiaren el
moratòria ultra l'ocupadó dei Bubr. comandes a la indústria do la regió que efl Govern ha prohibit la iimpor
caporal de policia i tractaren <k de- s hao daiüarat en vaga.—Haivas.
todó de farines a Ismídt. — Havas
t«nir-lo i emportar-se'l en l'airtomò- MANCA OE CARBÓ A SLBCRFELO afegint que tingué ocasió d'observar ocupada
Londres, l i . — L'Agència Router ba
a
París
que
cap
govern
naaria
pogut
btó. però M intervingueren sis poliAqueixes
comandee
podran
contiDusseMorí, 114.—La central de dis- obtenir la couflança de la Cambra nuar en trànsit a travers d'Alema- rebut do Constantlnobte la següent,
cies alemanys, demsnam rallibera- tribució
d'energia
elèctrica
d'Blbernotida:
cíò del referit caporal.
feld. né únicament cartvò per a qua- francesa, si s'hagués negat a acalar nya, però caldrà presentar la lliEls gendarmes fronoesos accediren, tre «üef. i segons ha declarat el seu les exlgèncless d d senyor Poinca- cència corresponent d'exportadó ex- j Un diari d'Angora anuncia que d
donant Ja seva arma al repe.tlt ca- director, transcorregut aquest termini ré. tota vegada que lee sumes reclama- pesa per l'oficina d'Ems, constituïda 1 Govern ba acoidew mantenir Ha seva
des a Alemanya eren necsesàries per exclusivament per agents francesos. : decisió referent al laucamanlt dds
poral dc joUcia alemany, però aquest, no es podrà faidlitar Htm.—Haas.
a conseguir l'equilibri dei pressupost — Havas.
ponts dlEsmtrna i lamtdt
que 8«nblava embriagat, colpejà amb
francès i tots ds francesos tenien teELS EFECTES OEL BLOQUEIG
Les atrtoritals d'Andrinòpolis hap
la oulata del revòlver un dels genL'OPINIO AMERICANA
mor per la segurettat de la seva pàordenat a tots els vedis, dones i nens
darmes francesos.
Borlln, 14. — Els resultats dol blo- tria,
si Alemanya, si Alemanya era
Parie, U. — A l .Times» l i telegra- ' residents a la dita ciutat, que il'abanL'agreill conteetà disparant 1 fe- queig comencen a fer-se sentir Ja en
forta per' a negar ei paga- fla d seu corresponsal do Wàshing- donin sense irlgar. fonamentant-se.
rint d Importància el caporal, entau- diversos llocs de l'Alemanya no ocu- bastant
ment.
I ton dient-li que és indiscutible que per a això. que en d cas de produirlant-se rmmediotament una lluita pada. — Havas.
la causa de França ha realitzat du- se disturbis, seria aquella pablacio
durant la qual es canviaren més de
Penso
sempre
ésser
on
sincer
amic
rant ds últims 15 dies notables pro- de les priand·es que aoíririen perjudi
DIARI SU8PCS
cinquanta dlapaxs.
da França 1 continuà pensant que en gressos.
cis. — Havas.
(Els gendarmes francesos, que estaDusseMorf. 14.—les autoritats fran- la qüestió del Ruhr no s'bi ha de veuL'opinió dominant és que Alemaven mal protegits darrera de l'auto- ceses ban suspès per 15 dies la pu- re cap motiu greu d'alarma per ara;
mòbil. Tesifltaren ferits, d'un cn un blkació del periòdic «Gasela Rbenana però ja que França s'ha compromès nya té d que es mereix. Per altra
braç 1 l'altre en d fetge, ba.vcnt de 1 de Wesrfàl ai que cs publica a Es- a segolr aquest camí, està obligada part, es troben convençuts d s americans que l'Alemanya responsable ment Taapetíe econòmic de la qüesrefugiar-se cn l'edlflci d'un banc.
sen. per causa de la seva agressivi- a seguir-lo fins al final.
j ha de pagar.
tió de Ses repairadona
A conseqüència d'aquest incident, tat contra les tropes d'ocupació i les
que les tropes angleses d'oAnalitzant a Amèrica l'acció emAfegí «pie cal que es plantegin les
ban esta: detinguts com a responsa- falses i exagerades informacions so- c aAfegeix
p
a
d
ó
encara
estan
a
Renànía.
rl
bles el burgmestre, que és él cap bro els esdeveniments d d Rubr. — Ha- bé ignora sl podran romandre mol presa per França al Ruhr, junt amb següents qüestions:
des causes que T'han motivat l'opinió
Sqposem quo en l'any 1871 Finança
de l a policia i els agents, 1 demés el
temps allí, peiquè si bf Alemanya o general es deconta obertament a Jus- no hagués pogut íer efectiva la indemveïnat ba estat multat amb emt mi- vas.
bé
França
poden
fer
Impossible
el
Dusseldorf 11. — Aütr sortiren cap
tificar ia! acció, sentint plena con- nitzadó de guerra imposada per Alelions de marcs, que hauran d'ésser
a França set vagons de carbó, un per seu manteniment en cl dit territori. fiança "n la jnstícia amb què proce- manya. Hi h aalgú que pugui creure
pagats arvul.—Havas.
La rdirada — diu — seria mi dany. ddx França, així com cn les fala- que Alemanya hagués obrat de «UsDusseldorr. 14.—'Eis policies ale- Bèlgica, trf^j per Holanda i 60 per
perquè podria marcar cl fl de l'En- gueres conseqüències que aqueixa tinta manera que ba obrat avui
manys detinguts pels successos de Itàlia
política ha de reportar.
Es reben gran nombre de coman- tesa.
França?
GeUsenWrcben campareiiflran aviat
des de coUocació qua emanen espeNo obstant, l'orador no admet com
En aqueslj; moments ens està perdavaw dei consell de guerra.
Hl ha algú que sigui capaç d^aflrEs probable que aquest dicta pana cialment dels ferroviaris alemanys. propera aquesta contingènda t afe- mès dir — afegeix l'esmentat cor- •mar que d'ençà que fou ünmat d
geix:
responsal — que Alemanya no tindrà Tratítat de Versalles ha ttít Alcmanj-i
de mort contra els acusats.—Ilavas.
navas.
Es fàcfl que dintre d'alguns mesos Tapo! moral ni material que donava tots d s esforços ipossibiles per a reaBerlín. 14.—Segons l'Agència Wolff,
DISCURS DE BONAR LAW
sigui possible cousidorar KOrn a de- per dcscompiats, quan cs Uançà a litzar d s sens pagaments?
la municipalitat de Geisenldrehen
Parib. l i . — Comuniquen do Lon- finitiva aquesta retiraria i aleshores la política d* resistència.
sba negat rodonamem a pagar l a
Hi ha qui pugui dir que portà AlemüTta'dc'oeik mlllrms d e ' m S » ! que (,Tt!S «1 «P*™ PariBien. que eu res- serHM necessari procedir a dia; por^
Ningú podrà, doncs, — afraba dient manya a cap tots els esforços de què
l l íou imposada pels recent* eitiocea- P0**8 a 'a qüestió plantejada p?fe aixo no és. ni molt menys ei cas ac- ! — ccnsnrar a França, sl no abando- era capaç per a impedir d'enfonsasos—Haivae.
oenyers Ramsay i Macuonald, el se- tual.
• na el camí emprès fins haver do- ment de la seva «Hvrsa monetària, i
paris, 14.—Comuniquen d* GelsonBonar Law ba declarat que
Termma assegurant que ell conti- nat, ü a la seva tasca. A nosaltres, per a impedir als seus súbdits que
kirdhen al «Matin» que a conséqdòD- Bradbury continuarà eu el seu càr- nus esperant I creu que arribarà un ppT lo nostra part, ningú podrà des- colloquesdn llurs crèdits a diferents
d a d-baver-ee nAgat el municipi a rec de representant d'Anglaterra a ia moment en el ausi la Oarn Brfanya viar-nos de la nostra missió a la Bancs estrangere?
podrà Intervenir amb utilitat.— Ha- qual havem de donar d m , persevepagar la molta que 51 ha estat tm- Comissió de Reparacions. — Havas.
Continuà dient Lord Grey que la siposada per l'autorHat franocsa, aquesLondres, l i . — A la Cambra dels vas.
1 ranUii, meutrcslant. vigorosament. t m t í ó ftnanciera aduaj de França és
ta ba ordenat la. detenció dels prln- Comuns, on el discurs pronunciat pfr
' — Havas.
més diffdll que í a dlAnglaterra. Francipals banquers de !a ciutat.—Havas. Bonar Law, aquest detallà amb tota COMENTARIS OE LA PREMSA FRAN- OE L·INOIDENT DE KIRSOHENFELD ça ha gravat el seu pressupost, perCESA AL DISCURS DE BONAR LAW
què ha pagat fins ara Ha reparació
Berlín. 14. — El Covem francès ha d» totes les seves regions defvastades,
«.'ORGANITZACIÓ FINANOIERA
1 TZ^HST
r ^ ^ J , "
París. l i . — Els diaris fan observar
contestat a la Nota eo la qual el
Doncs bé, sl nosaltres «na plantea participar en 1 ocupació de\ Ptinr. que Ics dedaradons dfi Bonar Law Govern alemany es queixava per hugem aquestes qüestions i M donem
encara
que
Inspirades
en
seniimenls
Paris, li.—&1 cap de la Missió d'or- no fou perquè no ho trobés Just.-flcat,
ver estat ferit «1 dia SO de gdOer una respo^a honrada de conformitat
ganitradó financiera de 3a conca del sinó perquè va compendre que no do la més profunda cordialitat, deno- prop passat un obrer alemany per un
a la nostra c o n d è n d a , com dir que
Bubr eenyor Srthweissguíh, ba tornait s'oWindrion els resultats que erçn ten que cl primer ministre no s'ha centlndla francès.
Tacte reabtoit per França a la conca
al seu íloc de DusseMorí.
d'esperar.
donat encara compte lotalment exacEn la eeva contesta el Govern dé d d Ruhr és un acte sonso motiu i
Abans de marxar declarà que s't*Afegí cl primer ministre que havia te de la fliuació creada a França per
tindrien millors rendiments est re- pogut comprovar a París que les exi- l'actitud dels governs d^i Reich des IParfs mnniiffsta qus de iTenqtiesfa i «comprensible.
nyent ei cordó duaner de la perifèria gèndes do Poincaró as 4n*aven do des del moment en qup es firmà la realitzada sobre el que va ocórrer,
Afegí qufl tem que l'ocupació del
r·^riha que el soldat francès complí Rtiïsr no doni allre r^íullat que d
1 vigilant més estretament els dipò- complet acord amb les exigències do pau.
ami»
el
seu
deure
en
disparar
sobre
^t?:. .
.
_ , .
la majoria de l'opinió publica frand'anir .VLómanya amb Hüssia.
El «Petit Parisién» d'u que Bonar
S imposarà d oBci àa quantia de KB!l va fer ressaltar Igualmeut que Law tem que la victòria de. Franoa un individu que. malgrat d-haverTearolnft el seu discurs suggorin'
se-U
fet
les
tres
imàmadons.
seguí
j imposi sobi^o el carbó, a aquells que !cs cambres franceses no haurien to- sobro la resistència actual del Reich
la Idea de recórrer a la Societat do
^daclaiadons
- - ^ « . ^ ^ lreglameatàries.-Havaf.
. ^ t J ^ Uur les ^^
«"o
cap
manera
.
a
cap
Govern,
avançant
Vers
ell.
h&fsüf^vtoce<m ^
^
piedpita la catàstrofe bhanciera d'A- I Demés, s'afegeix cn la dita cOntes- Nadons per a solucionar l'assumpte
EXPULSIONS A VOHWINKEL I ma distint de l'actual. — Havas.
lemanya.
| ta que el fot d'haver estat trobat un — Havas.
A això — afegeix l'esmentat diari — revMver, precitiamont. en el lloc on
Dusseldorf, 14.—Han estat expiüsa^
Londres, l i . — A la Oimbra dei Coel burgmestre 1 d cap de polida dfi n,,ins contestant el prtmcr mlnistro pot contestar França dient que única- calgué mort l'individu do referènda.
Voíiwtakei per desobeir les autoritats Sir- Bon*r Law als senyors Donald ment d'Anglaterra depenia q1!* aques- justifica la conducta del soldat írand'ocnpadó.
' Asquitb posa de manlffi»t la sensl- ta resistència cesséí-, posant-se a! cos- còe. — Havas.
Ministre b ú l g a r detingut
' ble milió ra BxpciUmentadn pe.V la tat da França
Londres, 14. — Comuniquen nl «Ti
E t s TREBALLADORS SENSE FEINA Gran Bretanya respecte a la seva si61 ds alemanys es mosU·an tan NOVES DE OELSCNKIRCHEN I ESmes» des de Sofia que d senyor TourSEN.
Dusseldorf, 14.—Continuen els ofe- tnacló econòmics,
recalcitrants — diu en terminar, «té
rtmeots dels obrera sense feina a les
Anuncia la publlcadó d'un Llibre Perit Parisíén» — és perquè confien
Diísseldorí. l í . — Fins a les sis de lamas. cx-ministro do Finances de
autoritats d'ocupació per a ocupar- Blau referent e les negociacions amb obtenir profit de w neutralitat de la la tarda a'havien operat 32 detten- Bulgària, ha estet detingut per incul
par-se'l de sostraccions fraudulen
cions a Gclsenliirahen.
se en els ferrocarrils i en les mines, els turcs i afirma la. voluntat d'An- Gran Bretanya.—Hav**.
—Havas.
glaterra d'evitar la guerra.
L'ocupadó ds la central elèctrica tes.
Ei ^Petli Parlsién' lautsíeLx cn que
No obstant, el corresponsal Jel ciDusseldorf. 14.—Eptre c!s obrers
Tractant de la qttestló da ;a con'a la divergènda dc crllarís de París 1 d'Essen privarà de llum a la poblad'aquesta regió regna viu desig d'a- del Ruhr diu que la neoesíttat da con- Londres és ei principal ínot'.u, si no ció sencera, excepció feta dels hos- tat periòdic creu poder afirmar quo
cabar t'aotual estat de coses, - puix cedir una moratòria a .Alemanya fou l'ünic, de la resístèncta alemanya— pitals, servds públics i mines. — Ha- el motiu real de la dita detenció és
purament polític. — Havas.
la vaga ferroviària redueix a l'atur reconeguda unànimement però Fran
El íJoumal» diu que veu amb gran vas.
forçós nombrosos obrers, «fte quals ça desitjava obtrair durant aquesta sorpresa que cerfs personalitats políDISCURS DE LORD CREY
uq cobren llur» jornals por comslde- . iguaie pagaments al que els pèrlfs tiques que coneixen a r'rança i «ón
Londres, 14. — En el discurs pro- P r o c é s i n t e r e s s a n t a P a r í s
raf-í'c'te vaguistes vriup·taris.
I anglesos no ac;.edien fins després d'ex- inclòs sincers amics d'ella, ignonu
ahir a ia Cambra dels Lors
París. l í . — l l a acabat davant i'AuEís obrers celobren nombroses re- pirar l'esmentada moratòria,
a aquest punt .ja psicolvgia del poble nunciat
per Lord Grcy, i en d qual s'octïpà díénria dei Sena, la vista da la causa
mions adoptant-se modons perquè
R/rorda els termes en qoe eslava francès.
dc Se <jOeMiú del Ruhr. declarà que seguida contra Serge de Lenz. autor
e'aTrlb! a un acord amb França, ja <oncéfcui ci projecte angles, el qual
Aquest fet — afegeix resmenlat. peAnglaterra com França, havien do nombrosos robatoris comesos cn
que les «ravcnlències capi distes sol preveia l'existència d'nn consell in- riòdic — és ten), més notable quant tant
fer tot d possible per a mantenir perjudici de persones d'elevada posipodon conduir-los a tm carreró « n - teraliat i neutral que fos l'encarregat qua, segons es pot fàcilmeat observar ' de
llins bones rdadons.
ció social..
se sortida—Havas.
(je dictar la reforma política l ftnan- l'opinió pübüca anglesa dia per d ' i
Afegí que IVxlstòncia dc divergèn-, • fil processat ba estat condemnat 11
DlSOURS D'EBERT a MANNHEHIM clera a realitzar a Alemanys, i pre; es mostra més i més i>o!ldària amb
1 ciíis entro les dues nacions, consü- dt>ij anys do presó cel·lular i a altres
Bcrlin, 14.-·E1 president de la re- v " a ai mateix tO>ips l'adopció" do d nostre criteri.
I tuiria un veritable desastre per a l l d r '
pública alemanya, senyor Ebert, ba sandons cvantuals.
Fa observar després que ds eenyon seguretat nadona] i per als interessos vint d'cxlll. — Havas.
visitat les pohladons de Carlsrube.
Afegeix que Mr. Poincaré no va ad- Mac Donald i Asquith. en censurar a d'Europa.
Mannheim i Darmstadt, celebrant de- metre el proiecte brtànlc exigint que França per l'ocupació de I aconca del
Aprovà la negativa d'Ansteierra A r m e s d e s c o b e r t e s a . M i l à
tingudes converses amb les més im- es prenguessin penyores 1 garanties al Bubr, no presenten cap soludó ai pro- des dc l'ocupació d d Ruhr, 1 expressà
Roma. 15. — El «Messagero» publica
portant» persona^tais trepresertiatd. Rutu, a la qual cosa es negà Angla- blema.
la seva creença de què aqiiesïa ocu- la notida qué a Milà ha estat descoves de les mines.
terra, no perquè l i repna^éa exercir
El «Gaulois» com altres molta w- pació ha de reduir & espaoitat d<i bert un Important dipòíit, d'ametraEn tm discurs pronundat a Mon- pressió sobre Alemanya, sinó per ta- riòdles, assenyala l'errer comès per pagament d'Alemanya, però França líaàorca. fusolls i munloions de funheta declarà que la lluita que ha mor a que les exlgindes qua se l i Broar Law. quan reprotxa a Françe. sent temors po tfla seva geguretaf.
sell i de canó.
estat imposada a Alemanya, malgrat imposaren fossin superiors a la sev^ perseguir dos objectiu? eontradldoA.'egí quo si d Tradat dc garantia
Amb aquest motiu .s'han practícdl
tota la bona voluntat de què ha do- capadtat.
ris. íegons ell. França desiíïa que angto-amer: ü hagués esta-; manlín- •tü detencions de comunistes a Milà
nat proves, rreai* una vdtmfal imè- I M Poincaré. segueix dient Mr. Bo- Alemanya pegui 1 ptr altra part tem gut, Fi-ano hauria pogifT. u l'igual 8d a Brindlsi. Vi g Orvieno
-1 s
Dime cn pro de ia eea causa i dls- i naj- Lawa eobordiaBva ig>jaiment ia que t-s faç: inà^iw fort* 1*1 0 pagar. que AngiateiTii. cOiisi.dm,r exclusiva- a Viterbo i Ferrarà. - Havas.

L'ocupació

del

reducció del deute alemany a la reglamentació dels deutes inleraliata.
El projecte anglès — diu ei prtmer
ministre — no modificava cn res el
Tractat de Versalles i afegeix que l i
raó més poderosa per a negar-se a
admetre cl plà anglès fou la de que
França sentia témer ro* par la seva
6cgureiat,arribava a acordar-se fixar
en dos mil milions i mig de lliures
esterlines la quantia iotal dej deute
alemany, Ja que aleshores podria Alemanya pagar abans d'un termini dc
vint anys, trobant-se qui sap d'aquesta manera més poderosa, que abans
de la guerra
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r • riorrntrKT ni?
L'incident de Getee-nkferchen, «d m é s greu esI INCIDENT DE
d09tagljt a Ja Cor(Ca ^
Ruhr d'ençà dels d«
Tenim a la trista el programa, etGELSENKIRCUEN
Boòhuan,
contribuirà
segurament
a enverinar
collUíissim, de l'escola del tVievx Colomtriert (9. Rue du Cherche-Mldi. Pa- l a aituaoió. No és ipaa estrany que sorgeixin incidente d'aquesta mena.
ris) per a la temporada 1982-1963.
Pel sol fet de l'ocupació esdevenen inevirtahles. I únicament l'absoTols ris que. seijuelxen de prop el luta conreccíó de les tropes íranoeses i belgues d'ocupació ha pogut
moviment inteUectiuU de la França
dels nostres dies coneixen «1 ftell es- evitar qua sovintegessin més.
forç que dins l'art teatral en partien^
MenUrestant, l a crisi interoarionall creada iper l'aventura del
lar i dins la tileratvra i la pUtstva Riubr segueix sense resoldre. Ja l'opinió anglesa i nord-americana
en general realitzen En hiajues Copcau. En Jvies Romains i altres, bell comença d'impacientai·-se. Aquesta opinió segueix creient que consL S comiiTiicats oficials dels darrers dies donen compte d'una esforç que pren, a voltes. Us pro- tituiria una error irreparable qualsevol temptativa del govern franporcions i transcendència d'un ver
cès per a separar definitnvaanemt el Ruhr d'Alemanya, per a fomensèrie de petits combats i escaramusses a les posicions avan- apostolat.
tar al país germànic una revolució, per a dividir el Reioh en una
çades del territori de la Comandància melillenca. Oficials i solDurant el present mes de {eberer.
sòria d'Estats independents o per a dislocar-ne l'organització ecoEn
Valery
Larbaud,
un
deU
més
cadats, alguns d'aquests catalans, ham caigut morts o ferits sota
racterístics i deliciosos mestres de la nòmica. E l Times arriba a creure possible que F r a n ç a aconsegueiel plom de les bales rifenyes, en topades sense importància mi- prosa francesa contemporània, dóna xi vèncer la resistènoia d'Alemanya, però pregunta: q u i n benefici
litar, absolutament eixorques. B t s fats demostrem cada dia la en Cesmentat estatge una sèrie de en resultaria per al m ó n i per a la mateixa F r a n ç a ? I concreta
sobre els novel·listes esraó que tenim en demanar la repatriació de 'l'exèrcit expedicio- conferències
panyols: Ramon Péres de Ayala, Ga- l'estat d'esperit de l'opiníó anglesa i nord-americana en aquesta fornari, que j a no ha de cercar a 3a zona espanyola del Protectorat briel Miró i Ramon Gómet de la
ma sintètica: si l'objecthi de l'ocupació del Ruhr és obligar l'AleSerna.
manya que aooeptl un pla de pagament de les reparacions, cal a3à e i Marroc cap objectiu de caràcter militar.
En
Valery
Larbaud
coneix
molt
bi
menys
dir clarament quines han d'ésser les condicions de l a subDesprés de tot el qiue ha passalt al Nord d'Àfrica, durant els l'idioma espanyol i és. sens dubte,
missió.
Què demana, doncs, ara F r a n ç a d'Alemanya? (Diu textual-i
darrecs mesos, no hi ha cap mena de consideracions que h i justi- un dels pocs estrangers autoritzadament
el
Times: f'or Ihis reason it is necessary that the Frencfi
fiqui la permanència nkerior de l'exèrcit expedicionari. Havent ment sensibles i capacitats per a
apreciar i fruir les màgiques sono- Government shotdd explidlly slate their aims. I f the object of the
resolt eí govern donar per acabada la campanya militar i im- ritats i eU exquisit* matisos d'una
oeeupalion of the Ruhr is to compel the German Government to aceept
plantar el protectorat civil, cal reaiHtzar immediatament la) re- cTragicomèdia de CaWsto y Melïbea» some scheme of reparalion paymenl.i, then a l least the terms of subpatriació de l'exèrcit expedicionari, quedant solament al Marroc o d'un •LazarUlo».
mission should be clearly set forlh. What is acluaUy required of
Valery Larbniul, que tan aviat
les tropes normalment assignades a les Comandàncies de Ceuta esEn
troba a Londres, com a Paris, com GernvanyJ)
i Melilla, reduïdes encara als contingents estrictament neces- a Florència, com a Madrid, ha visiAnglaterra ha volgut donar tota mena d» fadlltats a F r a n ç a per
tat, també, més d'una vegada Barcesaris.
a realitzar el pla que el govem de Paris creia eficaç per a cobrar les
lona.
reparacions. P e r ò és evident que, un cop convençut el govern de
Mantendr a la zona espanyola del Protectorat del Marroc un
Rambla amunt. Rambla avall, fa
exèrcit en peu de guerra, per a iniciar una política de pau, cons- dos o tres anys que En Valènj LaX- Londres que l'experiment j a ha fracassat de manera definitiva, no'
bautf ens digué que s'interessava p o d r à veure amb indiferència la possibilitat d'una r u ï n a total d'AleÓ t a e i s tm contrasentit perillós i contraproduent.
molt per la llengua i la literalnrn
Prolongar la permanència en terres africanes d'un exèrcit nostrades, i ens prometé estudiar ies manya i F r a n ç a que repercutiria en la pròpia economia anglesa i
que faria impossible el cdbrament de les reparacions a tes quals Ande cent mil homes esdevé una invitació constant i temerària a a fons.
Des d'aquestes planes amigues apro- glaterra també té dret.
la guerra. S i el govern ha desistit, amb l'assentiment del país, fitem avui Vavinentesa per a recorL'actíl,ud d'Itàlia, segons ha estat definida per Muasolini en el
d'anar a AJbuoamas per la força de les armes i en so de con- dar-li la seva promesa.
seu recent discurs de la Cambra, és molt semblant, en el fons, a l'anEn Valery Larbaud resulta, en efecquista, quin sentit t é ni quina finalitat serveix mantenir unes pote, ultra tm amic carisslm, un es- glesa. El cap dol feixisme ba dit que Itàlia g u a i t a r à amb atenció
sidibns en cü camí d'AUrucemas ? C a l recordar que aquestes po- eollasta massa enveja bbe per a resig- que els trasbalsos produïts pels esdeveniments del Ruhr no puguin
• cioms, en les quals ha estat vessada akra volta, inútilment, sang nar-nòs a no fer^nos-el nostre.
""tenir una repercuasió c a t a s í r ò í k a als països de la conca danubiana.
castellana i sang catalana, són posicions situades en el cama d ' A l Ha constatat que la situació al Ruhr h a esdevingut estacionària.
ÍOSEP MARIA 3 U N 0 Y
I en defensar qua Itàlia no podia haver adoptat una actitud diversa
bucemas, per anar militarment a aquell territori. S i el govern,
de la que ha seguit fins ara, ha dit, entre els aplaudiments de
asob bon acord i bon seny, ha desistit d'anar mil'itannent a A l -O-itOla Cambra, que els temps dels gestos bonics I eixorcs ba passat I n hncemas, per q u è conserva aquelles posicions? Per tal que esdesistint
en l'explicació de la política seguida per Itàüa, ha notat quo
vinguin una provocació i siguin tirotejades i hi morin o hi caiguin
Dietari històric
una abstenció com la demanada per alguns elements d'esquerra hauferits oficials i soldats?
r i a estat perfectament inútil, car no hauria impedit a F r a n ç a marE l govern, en nomenar l ' A l t Comissari civil nou, ha insistit
xar al Riih-r i tal volta hauria encoratjat l a resistència alemanya.,
en d seu concepte del Protectorat i en el seu criteri prou conegut
Tampoc era possible intervenir-hi com a mitjancers, car la mediació
sobre l'aventura didl Marroc. L'opinió dei país havia acompano pot resultar eficaç quan no és n i demanada ni a g r a ï d a . A més
nyat el govern en aquest concepte i en aquest criteri drvil i pa- ENTRA A BARCELONA EL REI D'ES- a més, si Anglaterra s'ha limitat a una abatenedó teòrica en IBB operacions franceses a la conca del Ruhr, no ha arribat encara a recificador.
PANYA CARLES I ,
tirar
les seves tropes del Rin. I quant a la posició actual d'Itàlia,
C a l , però, acomodar els actes a les paraules, les actuacions
Fou la primera vegada que ram a Mussolini ha pronunciat aquestes significatives paraules: «Fins ara
ais programes. Parlar de protectorat civil i de rectificacions de sobirà vingué aquí. Passà el dia anF r a n ç a no ens ha demanat una forma de solidaritat mós concreta.
conducta i de política, i mantenir al Marroc un exèrcit expedicio- terior al monestir de Vàlldonzella, i Sl arribés aquest imoment, és clar que Itàlia es reservaria el dxet
nari més nombrós que la totalitat de les forces armades dels E s - en fer l'entrada, el cronista d£ la Di- de revisar completameni l'estat do les relacions entre els dos països».
putació confessa •que fou amb tanla
tats Units, no é s lògic ni é s congruent.
gala i aparell, que, en la UnpossUii- (Heu's aqui les paraules exactes, segons el text publicat al Carriere
E l govern de concentració lliberal té el deure ineludible de tUal de descriure-ho puntualment, val deüa S e r à : Giova ancora aggiungere, del resto, che la Francia non
més no intentareu). Les Ibminàrtes
respondre al d a m inequívoc del país i ordenar sense m é s vadl·la- foren tan esplèndides, que de segur c i ha richieslo fino a questo momento una forma d i solidarietà p i ü
doms ni m é s ajornaments la repatriadó immediata de l'exèrcit mai se'n feren SigiuaU, sobretot a la recita. Se questo aevenisse, è chiaro che l'Italia si riserverebbe d i
porre sui tappeto íuítto i l complesso sistema deüe relazioni fra i due
expedicionari, no ddxant al Marroc sinó les tropes estrictament Diputació i a la Catedral'.
Es celebraven fa, des de l'any pasnecessàries per a des guarnicions de les places de sobirania o de sat. Corts generals al monestir de Paesi.)
Anglaterra 1 Itàlia no semblen, doncs, disposades a presenciar
Jes d-utats dell Protectorat.
Fra Menors, perllmgades pel lloctinent del got'ernadar. i a les tasques aonb una impassibilitat indefinida ei desenrotllament de l'aventura
de les mateixes, hagué d'afegir-s'hi del Ruhr. Es evfdcnt que el govern i la premsa de P a r í s comencen
la fura de la Constitució i fins de de témer que no és posftible continuar indefinidainent en aquesta siBBOiimiiimiiimmiíiiiiiwiiimiiiinmiíiuiiiiiiiiiiiuiiim^^
Catalunya a la plaça del dit monestuació d'ambigüetat internacional. I és per això, segurament, que
tir.
Aquest^ es celebrà amb gran es- Le Temps inqulreix si la solidaritat d'Anglaterra I F r a n ç a davant
plendor. Precedien als consellers dis- d'Esmirna s e r à trencada al Rin per l a retirada de les trepes anset trompetes, f a ía comitiva gene- gleses de Colònia. Cal retenir aquest text revelador: Si, au méme
ral un gran estol de soldats de diverses armes, flamencs i espanyols, moment, VAngleterre refusait définitivement d'aecorder des facilités
escoiuu, de gran alçària. Anava Car- de trànsit à la France é a n s l a région de Cologne, ou si ette retirait
les l a cavall amb capa de brocat de ses troupes de ccfe« région, n'y aurait-il pas un contrast fdcheux1
color llis amb folres de tafetà, ei cap entre Xa solidarité qui se resserrerait en Orient et eelle qui aurait
E I resultat del plebiscit
cobert amb un lleuger casquet dit «ta- l ' o i r de te dissoudre aux bords du Rhin?
pa orelles* i tm xapelel o gorra negra
' E N Q U E S T A inidada entre els nostres lectors per a esbri- de gairell i a sobre. El seguia el seu
Joaquim PELLICENA I CAMACHO
nar si preferien per al diari un format petit com l'actual guioner. El cadafalc 0 empostissat estava cobert de drap vermell, soste- iniiniiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiritiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
niiiiiiimiiiiiuiiiiiiiiuiv
de La Veo de Catalunya o un format gran com d d'£Z Sal o nint un doseer de brocat amb costudesterrats
d'aquella
comarca, gràcica
res de velbut, sola el qual fú. havia
L a s Noticias, ha donat d resultat s e g ü e n t :
a un esforç coHecliu alliberador; pela daurada cadira, propietat de la
ró ara les arts del vell caciquisme
ciutat, amb coixins de vellut vevd,
semblen reviscolar els temps dels In2.163
F O R M A T GRAN.
SENYALS DEL TEMPS
sobre catifa venmella d'igual roba.
defectibles acaparadors aleshores de
Durant l'estada aqui, presidi Car6.302
Tot aiansant-se la data de les elec- i l'acta del Penedès.
FORMAT PETIT
les I , el 5 de març, el primer Capí- cions generals, els veíns del íüstricOAP A MADRID
tol general de l'Ordre del Tobsó dOr te de Vilafranca del Penedès experiA g r a ï m l'interès que ela lectors que hi han pres part han celebrat a la Catedral ; portà la vara menten els afectes de l'enoassllat ofiSortiren aihtr cap a Madrid els dtdemostrat per aquest plebiscit, a i x í com també d vot de confiança del tàlem en la processó de Corpus cial: alcalde de R. O., resolució de re- putats a Corts Srs. (Maristany (Tranefectuada el 23 de funy, com recorda cursos pel Govern civil contra els cesc). Pi i Sufler i comte de Gamazo.
dels altres.
la pintura sobre la porta principal AJumaments desafectes al candidat
Marxaren també el baró de SainisConeguda j a l'orientació general, seran tingudes en compte de VesgUsia de Santa Maria del Mar, reformista, i darrerameni, inspeccions iegui, el •manqués de Cauanes per asde
delegats
governatius
acompanyats
totes les indicadons aprofitables, en inidar-se la nova etapa de l el 6 de fuHol rebé noves d'Alema- de típics i amèniics agents electorals; •sistir al Consell Superior Bancari, 1 anya comunicant-lí la seva elecció com
erribant-se a parlar de processos i jgràg&i de l'ambaixada argentina seLa Veu de Catalunya.
a emperador dalli.
persecucions contra alcaldes que no nyor Jardón i e&s Si s. Girona i TorPodem, mentrestant, comunicar a!s nostres lectors que les
octuin al dictat de l'encasellat del Go- ner, de la Quinta de SaUu «L"AlianESPIGOLAIRE
ça», eU> quals van a començar eia
vern de Madrid.
obres d d nou local bastit per a instaUar-bi totes les dependències
-traüaUs ner a insijil-Iar una filial de
Talà
procediments
semblaven
Ja
dc l'Editorial Catalana avancen ràpidament.
la insUiució a MadridDIARI NAOIONALIITA OATALA D'AVISO» i NOTIOI··
Dijous, I ó de febrer d» I9SS
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L S fets, divuügats suara per la premsa, dels passatgers de
h r / x del Giulio Cesare, que no van desembarcar al nostre
port perquè els era exigit un impost de 450 pessetes per individu,
j d dè la màquina procedent de Hamburg, el transport de la qual
fins a Bancdonai ha costat menys que dur-la del moll al donucili
d d receptor, no són sinó lleugers símptomes revdadors de l a situació en què, generalment parlant, es troba la nostra dutat.
Barcelona va fent-se una mala fama: és una dutat cara ;
una dd les m é s cares del món — hi ha qui diu. I aquesta fama,
assenyaladament amb una F i r a de Mostres i un Congrés de Comerç ultra marí i unes Exposicions Monogràfiques a tocar i una
Exposició Internacional pròxima, ens pot fer un mal incalculable.
E l perill, però, é s major encara. S i la mala fama és justificada — i malauradament en gran part ho é s — no solament d d xaran de venir d s forasters, sinó que molts d d s que h i viuen
hauran de fugir-ne.
E s clar que el problema é s compies i obeeix a distintes causes, essent una d'elles l'exageradó de certs impostos per l'estil
de l'esmentat. Però n'hi ha una altra que mereix retenir molt
particularment la nostra a t e n d ó i és l'enorme augment que ha
sofert aquí d cost de la produedó en general. No é s un sistema
de sous racionalment alts i de jornada prudentment reduïda d
que fa por. A l contrari, això pot tenir una alta valor moral i
econòmica. Tant de bo fos implantat immediatament a tota E s panya, que bon profit n'hauria Catalunya! Però aquest sistema
ha d'ésser conjugat amb un altre — com obligat complement —
que comporti un rendiment més alt, una major productivitat. No
fer-ho així, és tancar-se dins un cercle viciós, que acabarà per
ofegar a tothom.

No só sl hauré reexit a explicar
amb aquestes divagacions l'alta valoració 1 el mestratge exoellenlíssim
que jo dono a la tasca literària 1
cultural de Ramon Pérez de Ayala,
que és, en l'sctualitat, la més alta
i lluminosa culminaoió de tot el contrari de ço que acabo de condemnar.
La seva novella «Belarmino y Apolonio» era ja un exemple. Avui. ds
seus dos llibres «Lima de mlel, luna
•le hiel> 1 «iLos trabajos de Utibano y
Simona», acabats de publicar i que
són, junts, la darrera novel·la d'aquest gran escriptor, constitueixen,
ensems que una obra literària perfecta, una lliçó imponderable.
Apareix, en efecte, quan per mor
de tot el que anàvem dient ba sofert
una subversió perillosa el concepte
de la novella, considerada com a gènere literari. Jo crec. modestament,
.penà amb la més entusiasta conviockS
que. en aquest semit. En Pérez de
Ayala, amb els eeus dos darrers llibres, restableix les coses al seu veritable lloc. En l'actualitat, els novel·listes, o s'acullen — comoditat retòrica, buida, ideològica — a les
grans classificacions excepcionals —
•vivir su vida», «romanticismu», «alma excepcional» — per no haver
d'entrebancar «in la interna fluèncla
psicològica coordinada i natural o,
cas de voler donar & aquesta la seva
innegable, imprescindible importància, prnsclndeixen — limitació de
facultats — de tot element extern,
vJíal i pintoresc.

Ja està passant: ens diuen que una empresa metaUúrgica
d'aquí, ha muntat uns tallers a Madrid ; i és tal la baixa experimentada en d cost de produedó, que possdblement plegarà d s
tallers de Barcelona. Parleu, demés, amb diferents industrials,
els de la confecdó, per exemple, indústria que ha assolit aquí
considerable i m p o r t à n d a , - i us faran veure com avui és impossible competir amb els obradors que van establint-se, aprofitant un
desndvdl cada dia major en les oondicions de treball, a tots aquells
indrets on radicava abans llur mercat consumidor. I és tal la
diferència, que j a no hi abasten ni Ja producció m é s a l'engròs
ni l'organitzadó comerdal més econòmica i acurada. I el resultat é s que, com menys produïm, m é s va escassejant la feina i m é s
|va pujant el cost de la vida.
Cal meditar sobre tot això.;. C a l , sobretot, reacdonar tot
lit contra la mala fama que comença a pesar damunt la nosdulat, treballant tots, d s de dak i d s de baix, ja qne tots
som interessats, per a fer desaparèixer les causes —totes les
luses — que la justifiquen.

Manuel

PUGES
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estant

noya lliçó d'En Pérez de Ayala ||
KSnc amb Cbesterton, quan retreu
la Nietzscb*. a qui alguns creuen en|cara un filòsof audaoíóe, la seva covardia a enfrontar els problemes
clarament, de faisà humana i real,
•de peus a terra», com si diguéssim,
ot valen t-s«, per a despistar els esite simptestes i per a passar per
enèrgic i valent, d'acrobàcia reiterade fantasioses metàfores. Al cap
a la fi, penso qne totes aquestes
neiàfores i ardides facècies de fania no són. en filosofia, altra cosa
por d'anomenar les coses pel
nom. 1. per tant absoluta Incomaó dei problema que es vol iracD'on pervé que, darrera de tota
Jentla fingida por les subtilitats
paraula i la corba temerària de
metàfores no tü hagi més que
veritable timidesa de pensador
una real indigència filosòfica.
Aquesta
maieixa condició que
an acusa en la teoria del superhome de Nietzsche, que per altra
])art és també assenyalable en manocaslons en les acüvalats dels
icstres filòsofs d'avui — i no voldria
que ete senyors Ortega 1 Ors «Tho
prenguessin malament — és, en ge«1 vici de miisii&cació, el més
1 portant, de la literatura castellana
temporania i àdhuc del pensaent espanyol actual
Per una banda. Incapacitat per a
npendr» I analitzar certs pro ble'l es, i per l'altra, poca disposició
a estudiar-los 1 manca de sensi5ilitat per a copear-ne tot l'etemal
stit, condueisen, en front de tals
aroblemes a l'acomodatícia adopció
les grans frases, dels conceptes
de ï& íuaamjulena roiòrl-
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;
«a, <te l'egpelec llampegant de ies fórmules nUzchearuanes.
En general, tractadistes i literaris,
crítics i escriptors s'omplen la boca
amb «is grans noms, disfressen les
teories Uurs o les llurs objeccions —
la ideologia propugnada — amb la
claror dels grans símbols Inexplicables. Aixi, ha arribat a ésser un tòpic en el qual hom pretén tancar tota
una doctrina humana, social (àdhuc
estètica) aquesta ínase que els novel·listes i els dramaturgs han fet
sentència «vivlr su vida»! Així, qualques desviacions pornogràfiques presumen de psicològiques, i moltes flatulències insensibles a la més elemental rubor literària passen per
genialitats!
Atri, resumint, perquè no puc fer
ara altra cosa, uns quants tòpics que
no volen ddr res més que impotència
de concreció 1 do definició, malgrat
l'apartència «superior» del seu enlluernament, han donat un art, una
literatora. un pensament que viuen
de ficcions, que s'enamoren de les
expressions «superiors», abstractes,
fulgurants i amb un cert sentit d'alta
especulació, precisament per manca
de cultura i de capacitat per a exposar, analit/ar 1 resoldre els problemes tal com són, anomenant-los
tal com es diuen, sense fugir de les
diflcnltala Sempre és més difícil fer
viure una criatura del pensament o
viure entorn de les criatures vives,
que iustiflear-ho tot —sense justiflc«r res —dient que es tracta de «vivlr su vida». 'Es a dir. costa més
Aí*er home. que pa<=«r pel món
amb l'aepiraoió d'ésser el superhome
de Nletzsche
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' A L T R E dia vaig rebre per correu un misteriós encàrrec
de econtinuar una cadena» que s'havia empescat un capità
americà, per la qual cosa haviai de copiar set vegades d detrument
que m'era enviat. Si jo fda les set còpies, i les expedia, me'n
vindrien grossos guanys : si feia l'orni, caurien afl meu damunt
terribles mals. Confesso que he fet l'orni. Me'n ric jo, d'aquell
capità americà, i de les seves promeses i amenaces. Jo tinc molt
més bons costats que no pas ell. F e n t cantar les cartes, he esbrinat que d capità en qüestió es diu John Wiilkinson, que és bígam, que en companyia d'un x i n è s i d'un sicilià es dedica al
contraban d d whiskey i la cocaïna i que, de m i n y ó , havia guanyat
dues o tres juguesques a basc d'empassar-se sargantanes vives.
Jo un home així, el men3'spreo. Aquest home que no s'hi fiqm
a conjuminar cadenes. Jo, com d d a , tinc molt més poder. I si
bé, fins avui, havia fet un ús moderat d'una oració que s é de bona
tinta (i que, d'ençà que jo l'he desfermada, ha produït resultats
tan notables com la generalitzadó dds talons de c a u t x ú i l'ocupadió de la Ruhr), ara, en vista de la gosadia de John Wilkinson
o de sos infectes emissaris, em dedddxo a dar la màxima publid t a t a la meva pregària, els efectes immediats de la qual pot camh
provar tota persona de bona fe.

Hi ha un paral·lelisme immutable
— flor prodigiosa d'harmonia — t n tre l'encert psicològic d'aquests doe
llibres — d'aquesta sola novella — 1
e1 llur desenrotllament narr&üu.
Aquesta ben trobada compenetració
és, en el meu sentir, la més alta
excellència del mestratge d'En Pérez
de Ayala. Es a dir que per a ml, la
qualitat mestrívola de la seva obra
rau precisament en aquestes condicions que volia anar assenyalant, i
que resumeixo:
•
a) Facultats suficients per a heure la valentia de presentar el procés
sense el recurs de les vaguetats «superiors». Ço que vol dir, cultura 1
raó lògica.
b) Exquisida capacitat literària
que l i permet treure de la quotidiana realitat l'alta perennitat espiritual.
c) Gràcia d'amenitat, tant de relleu en les narracions com en els
comentaris.
d) Do de creació. Entengui's tant
en ço que fa referència a les figures
com al món extern en què viuen.
Àdhuc, també, en ço que es refereix
ai món interior.
No cal parlar de l'estil ni del domini de totes les altres condiclone
literàries. Sabut és de tothom que
l'autor de «La pata de la raposa»
les posseeix en grau excel·lentíssim.
Assenyalades així algunes de les
condicions extraordinàries d'aquests
dos llibres magnífics quo amb els
títols de «Luna de miel, luna de hiel»
i «Los trabajos de Urbano y Simona»
acaba de publicar En Pérez de Ayala, podríem ja analitzar aquelles altres que són especifiques dintre del
cas que la novel·la planteja fer cTaqnesta un anàlisi detallat. Però...
Però. aquest article ée ja massa
llarg. Ho sento, perquè encara tenia
moltes coses per a dir.
Què h i farem! Llegidor: Compra
els llibres de que et parlo, 1 no te'n
penediràs.

Rafel MARQUINA.
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L

Ambdues tendències són potser —
l'una lepitima i l'altra espúrea —
filles del romanticisme; però, ambdues ipualment errades.
En Pérez de Ayala, antinietzchenlà
— en aquest aspecte que venim parlant — planteja Ja, no un problema
sinó tota una vida, clarament, sense
mistificacions ni desviacions despistadores. situant el oas, potser el
cas més difícil que hagi volgut
tractar nu novel·lista modern, en la
més blnna realitat de cada dia, amb
figures de carn i ossos, que no tenen
ai remotament la idea de «vlvir su
vida», però que—i això és l'important — la viuen. A l'ensems — 1
heu's aci la força i la gràcia de la
lliçó d'En Pérez de Ayala — el procés psicològic es desenrotlla obeint
les més pures Ueis i les raons científiques més assenyades, sense que la
rigorosa disciplina interior — en
servei de la qual es trenca de vegades la flei preceptiva — tregui amenitat a la narració noveHística. Es a
dir, les vides s'escolen en un ample
corrent abundós, on es reflecteisen
totes les gràcies del paisatge; però, a
poc que ens hi volguem emmirallar,
hi veurem les pedretes del fons.

12-2-23.

contra

P r e g à r i a q m el cansalader de h i v e r n o va apendre de Catarina. La b r u i x a a L· qual es va a p a r è i x e r u n papagall amb u n
estel dani-unt e l t u p è .
Cal repetir-la quinze vegades i m i t j a , en dejú i a la m i t j a
n i t en p u n t , d e s p r é s d'haver-se rentat
l*ungla del pólzer del
p e u esquerre amb una mica de x e r i g o t : d e s p r é s cal demanar u n
do amb la p u n t u del nas contra la paret, i el peu dret alçat i duent
a la butxaca una f l o r de penical i set pèls d'una rata de set me~
sos.

Pregària
Gall cap per'vall, rosa de la Síria, vefluta d d temple de Salom ó , sabateta d'una criatura que encara ha de néixer, cua d'on
gat borni : allò que vui no ho diré , allò que cerco no ho s é , on
.vaig m'ho dirà la nit de Sant Joan ; tres i d n c , blanc i negre^ el
neguit s'ha d'acabar; qui sap si demà p l o u r à ; quan seré al llit
sentiré un cruixit i això v d d r à dir que allò que é s amagat ha d ç
venir.
C a l copiar-L· 21 vegades i expedir-la als millors amics i tàt*
jors enemics. Q u i la r e b r à i no ha c o m p l i r à u n g r a n terrabastall
l i passarà.

*
Aquesta s í que é s una pregàriai de bo de bo. Prego a tots
els meus lectors qne no s'oblidin pas d'expedir-ne una còpia m é s
a John Wilkinson, West Bridgewater, Massachuasetts, U . S . A.I3
a i x í aquell malaurat, havent de continuar tantes de vegades l a
tcadena», de la qual serà sistemàtica anella, no podrà llittrar-«e«
per manca de temps, ni a les seves amors i H í d t e s , ni al seu frau,
n i a les innobles juguesques, ni al seu famós trac d'empastifar
d m ó n amb una missiva completament! falsificada i insípida ; i
tan tost vulgui alçar-se de la taula per a afaitar-se, o menjar, d
dormir o pendre una mica d'aire a la finestra, un nou missatges"
vindrà a portar-li la missiva de la nova cadena : fins que, de tant
rodar-li el cap, caurà per terra, i després de fer uns quants bota
convtílsions, com un oarrecames, romandrà estenallat per sempre
més.
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Tretzena llista de subscriptors
Advertim a les persones quo tinJosep Reflé Morera (Barcelona),
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Josep Ruiz Castellà (Barcelona).
Obres d aquesta Fundació que, esJoan Fusté Vila, Pbre, (Lleyda)..
sent imminent la sortida del primer
Francesc Labarta (Barcelona).
volum, ja en premsa, convé que tra(Pere Muntaflola (Barcelona).
metin aviat llur adhesió perquè puBiblioteca del Consell de Pedag**
guin rebre el llibre tot d'una que gia (Barcelona),
sortirà:
Francesc Vayreda (Olot),
Albert Llobet (Lleyda).
Pierre Rouqueite (Marsellle).
Josep Ouró Gili (Barcelona)..
ï. M. Junoy (Vilanova l Geltrt).
Josep Maria Osma (Lawrence-KanAgapit Borràs Pedemonte (Barcé.
sas),
lona).
J. Ventura 1 Sureda (Brooklyn).
Ramon Vilaró (Rubí),
Emili Riu (Barcelona).
Joan Illas Planas (Berga).
Cristòfol Massó (Barcelona).
Antoni Rodeja Mòles (Argelaguer),
Jaume Carner (Barcelona).
Domènec Palet i Barba (Terrassa)
Ignaci Aparicio (Barcelona).
Rvnd. doctor Endald Mestre (Sal·
Pere Corommas Montaüa (Barcerià).
lona).
Ferran Grau Recoder (Barcelona),
Josep Maria Aguirre (Barcelona).
Albert Centella» (Barcelona).
Felip Bodés (Barcelona).
Antoni Malaia i Gallós, Pvra,
Eduard Recasens (Barcelona].
(Rubí).
Tomàs Mallol (Barcelona).
Francesc Recasens (Barcelona),
Jaume Cabarrocas 1 Lluch. íQaroe.
Jaume Carrera? Perelló (Manresa). lona).
Centre de Lectura (Reus).
Josep Adroer Calafell (La Escala),
Joaquim Cabot (Borcelona).
Josep Montaner Esteve (Vilafranca
Josep Marta Folch i Torres (Bar- de Panadés),
celona).
Ramón Moragas (Sabadell).
Enric Ribalta (Barcelona).
Manuel Bardl Gil (Gandesa).
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dels Moríles i slnapeorfoni deMugt*- coneixements d'Àfrica, són proverNOTES DE MELILLA
Els entrebancs finànciers
dament reecorxador. les escoles' pi- bials.
Madrid,
15.
5
matinada.
Les
notícies
són
fidedignes;
les
cotliquee 1 el cementiri.
d'Alemanya
.Melilla — S'he verificat l'enterraAbans dc -.ornar « Còrdova, els ex- neix cn ministre, i demà les conei- ment
qçv
del
capità
del
batalló
de
la
Berlín, It. — E n diversos ctrcols
ç-reasat» doctors donaren ordres al xerà el Govern.
Prince sa don Miquel Sancho.
d'aquesta capital circula el rumor
fersonal eanUart d'aqurtlla localitat
LES BARBERIES
ELS
ALCALDES
OE
R.
0.
S'han efectuat combois a les posi- que l'acció empresa pel Banc de l'ImMadrid, l i . 12-30 matinada per a evitar la c^peíicbó de caaos com
Preocupen moll al Govern dues cions avançades del sector de Beni- peri amb el ft de millorar la cotitzaAootdlnt a la eoUlcHad r«r l'Ass» el que ens ocupa.
qüestiona d'índole electoral: una es Sald, protegitó pel batalló de Valèn- ció del marc, ha originat un conflicoíació de patrons baiòers i iperrurefereix a l'actitud que dl Govern ha i cio, tornant a Dar-Ouebdani sense te entro el Govern de rimperi 1 els
UN AVIADOR
guers i ia dependfcncia de barberies
amb les forces monàrqui- novetat.
Directors del Beichsbank.
i perruquATlee de Madrid paiquè e onlSaiamutca-— Cs troba ea aquesta d'adoptar
I Per ordre superior s'ha desallotjat
Com é» sabut, el Govern demanà
flMI i'borau dc tas perruqueneb os- ctiini el ca-y.tt. amador don Antoni ques 1 regionalistes.
Fins ara ben estat asravlats els I la poetaió de Tlgulnet. pròxima a al dit establlmebt do crèdit que llenMblCTUs en Ctrcols de recrea í hotels Fcnatro. que irtpularit cl «SaJamanregionalistes
a
Arenys
de
Mar
1
CasTistutln.
cés al marcat tres cents milions de
d« viatírers, cl «nínlwtw del Treball ca oúm. 2* ha estat flns ta poc iempb
tclltersol. amb els nomonamenis d'al- I Le forces dol «gum» realitzaren un marcs or amb l'indicat fl, havent deha publicat una K. O. en qual ea cc4nóat*nt al Btf.
reconeixement a ©ec-Afugar, tornant clarat els «rectors senyors Havansdisposa que Ics perruqueries «tatterEn Ferrelro, com a c«p de 1» pri- caldes de Reial ordre.
teln i Slavenap que aquesta operaEe diu que encara «n altres distric- a Samma-Ach. sense contratemps.
cas «1 tota classe de soctetate, CIroolí. mera esquadret» d'apareílls HavSIaóad,
Le policia indígena «fectuà un re- ció sols servirà per a aventurar senOMinos. <H<Mels, FondM i restant» tripulava el cSaíaffmnca nUm, 2», que tes es nomenaran també olealdes de
se cap utilitat els úUtms recursos del
I coneixement a 1» Unia del Kert.
ostartlmunta anàlt^s estan sotmecc*, fou enderroca.-, tre» vegades i presenta Reial ordre.
El cantin er agredit a la carretera Banc de l'Imperi, arribant segons
les que serveixen a l públic en gano- namtirciscs Impactes del foc enemic,
Aquest assumpte serà objecte do
gtà, a totes les lleia 1 disposicions so- malgrat Ja qual cosa segueix pres- deliberació en un pròxim ConscH de de Batel a Drius es diu Uuis Her- es diu, a presentar la seva d-missic
j nànde* 1 sols resultà ferit
cteto i eingwlannent a 1* de 4 de ju- tant sErvüi.
ministres.
No obstant i això, efl Govern ha
tkà de 1908, 1 quo per a les twree
Confidències asseguren que esls- mantingui la seva petició. — Havas.
•Un nouforós grup d admiradors de
LÍNIA TELEFÓNICA
d'obenura, (ancamont i de.^ane e*
I tei*«n concentracions enemigues a
Berlín, 14. — Ofimk venc l» prunera
regiran, alxf mateix, sense cap excep- la ^ e n t í a i serenitat del senyor FerSan SebtstlàB. — Ha tingut lloc ".a | un lloc conegut per Kelatcha*. entre sèrlo dels (Bons del Tresor soane^os
ció, pols pactes aconte» onlre pa- ' relro. projecten obsequiar a Tlntiipit inaugurac.ó de la nova línia telefò- Metalza 1 TÚzi-Aza.
•per Alcmauy-i a compte de les repaIroós i abrors d«!l ffrcml en onda lo- ' wiador annfi) un banquet.
nica que uneL^ les províncies d'AIave
racions i destinsti a Bèlgica.
NOTES DE OAOIZ El capità Ferroiro té el propòsit de 1 Guipúscoa a l'Alt Moudragon.
(XtHat, amb caràcter imi >rme.
Un Una nota oBdoM diu que el
visitar novament i molt aviat SolaCadlz. — He tornat de Madrid el Banc de l'Imperi ba traslladat al
Han assistit s l'acU el governador
raaoca tripulant l'aeropd*.
Banc d'AngCaterra, amt) l'objecta dc
civil, ei president de ia Diputació, els 1 capità aviador Gracia Pefla
ELS RESIDUS OE CAFE
Els seus amks li preparen un ho- íer efectiu anueeft venciment, quadiputats provincials, els comtes de
LA
D
E
F
E
N
S
A
DEL
GENERAL
meeolent una Instància elevada pel
ranta sia mtaon» de mana or en
Villafranca i Agaríco, ei cap do telè- menatge.
NAVARRO
Cremi de coíes eocntanb» sot-re la
Ha arribat de Usbc» el transatlàn- divises estrangeres, per sense fer ús
grafs i cl representant del director
A. O. de 3 d'agost de 1900 que prubiAquesta tarda ba arribat a Ma- general de Comunicacions don Pere tic holandès <Samboja·.
per això de les sevei> reserves en diicix la circulació de residus de cwft drid el fill del general Navarro, vltl- Pérez Sàncbez.
| Cu radiograma del -(Manuel Cal- vises estrangeres o de l'or en Uenaiguat, elha di·spdsat que
pcrmeii. tant el comte dc Homanoa
vo» diu que sortí de Nova York cap gots. — Haivas,
En inaugurar la línia ha parlat e] a Càdir el dia 12, sense novetat
naturaitoient, el runcionament de la I U ba dit que el seu pare cn el
dluí Indústria. p#rò solraeienHa a les captiven ignorava en absolut que se director general elogiant la labor de
A ia Reial Acadèmia Hlspano-AmeBerlín. 14. — E l Banc de l'Imperi ha
les Diputacions.
eegüenls «ig!es:
ricana donarà «vol una conferència seguit llançant al mercat una quan: li seguis procediment do processaL'arxiprest,
revestit,
ba
beneit
la
líj el capità d'artilleria don Tomàs Gar- tilat ibastnat crescuda de dl vises esPrimera.—Que s'ímpri ei mateix ment pel Tribunal Suprem, perquè la
cia Figueras, sobre el tema «La qües- trangeres, produint arrfc això un pàIdta del s«gü«iit a l'en què es 'féu la seva família l i amagava en iee car- nia.
I tió dc Tanger».
InSusió primera. Per tant, no -podri tes i els captius no l i facilitaren els
UN EX-PRESOKZR
nic buraatil que ba tingui per coaeejnïjKHiar-se aquest rveMu.
1 diaris que feien aüusló a l dit proces- Badajoç. — A Hlguera Real s'ba
L'anunci de ta conferència ha des- qiiència una baixa do vuit a deu mil
pertat
expeettació.
'
•
sament
fce^ona. — Que el re«ul*at de la cocfet una gran rebuda al soMat del rrmarcs por cent cn molts valora 1 Uns
ció «Jfll rcsld-u de catfè os barrrag! | Al genera] Navarro no se li ha fet giment d'Alcàntara, Candi Navarro,
de 40 mil iper cent en alguns.
tant I M l .nicre, 1 de cap manera caip nottfloaoiü, però té ordenats els ex-presoner (fAxdir.
E nalguns ctrcols ftnancier» es calarri} sacarina.
seus papers, assegurant que les se- j Anà esperar-lo l'Ajuntament amb la
cula
que les divises eeirangeres veTeivera. — Que mal «5 cqgruj m*s ve» declaracions seran emocionants ! banda municipal 1 tot el veínau
nudes aqnostb dies por aquest procei canviaran cl curs de l'actuació del ;
d una vegada cl dit residu.
diment pel Banc de l'Imperi, repra
Assistí a una funció religiosa cosOu.Trta. — Qwo àlxí que la cocció Con?^! Suprem de Guerra 1 Marina. tejada pel Municipi.
senten uns trenta milions de marcs
I
que
ceuaaran
gran.
sensació
quan
el
ttnlca tingui lloc s'iniuilitzin el pòRefereix i ex-captiu que en rendiror. — Havas.
pais
Ics
conegui.
elts amb sulfat d'amonfac perquè solase Mont Arruït e's moros desarmainont com adob pugni utüHuar-se.
La s i t u a c i ó d'Irlanda |
ven els soldats que anaven sortint 1
EL
TINENT
EVADIT
• I tfnquena. — Que ela inspectors
Acords de la C o m i s s i ó
després els mataven.
pwiN'in.·ial» i municipals tfaoin vwfte-s
Segons sembla, en l'ejqjedicnt dc
Londres. 1*. — Les autoritats de
EU
aleshores
saltà
el
parapet
i
Uidde Reparacions
d'IníTteccii. a aq-.Kste esUMiuieaie.
la fuga dol tinent Sanz, existeixen
l'Estat Lliure d'Irlanda han prohibit
• tant amb diversos enemics aconse- la cirçulació dels periòdics londinenderivacions dr frran interès.
'
guí
fugir,
ocultant-.so
completament
ASSEMBLEA DE METGES
París, 14. — l a Comissió de Repases 'Daily Mall» 1 »Momtng Po«t<,
EI tinent Sanz ba pogut eludir l'ac- defallit.
amb motiu de la publicació pels dits racions, ea la secció que ba celebrat
iLa Societat Oincculcgica Bspanjr*- ció dol Oovern espanyol perquè s'ha
Mée tard, aconseguí arribar a Mar diaris de cerics infomacions d<*,: avui, ha Qxat el programa de les
In tracta d i convocar una gran as- provlst de documents que l i feren
Xica. on fou fet presoner, internat- agradables per a lee antoritate mili- remeses d'axot 1 Uavor de patates qur
scmWea de metges, qjolitícs 1 totUé- proporcionats per un funelonan es- lo
en una càbila' en la qual roman tars de Dublín. — Havas.
i Alemanya ba de fer efectives per tot
iegf, í*r a discutir una ponència en- tranger.
gué tres mesos, flns que aconsfgul
l'any de 1323
Està a t'xda, 1 l'extradició cu evadir-se
caminada a recaptar d-dls p(3ders p»!essent" agafat altra vegada
Tainbé s'ha oençat de diverses
fenoi la doguda (pro»eoctó mèdica i aquesta classe de deitefea. no s'ha quan ja es trobava prop de MellllaEI conflicte de Merael
qdéetkns de detall, relactonadea amb
social de la (K»na «n general, t molt concedia mai; e! Govern, no obstant,
Li
donaren
cent
garrotades
essent
Londres,
U.
—
U
télegraflan
de
Rlespncmlmenl de la gràvida t del ha entaulat rú(>ortuna reclamació.
conduft a AXdir on ba romàs fins l'a- ga al «Times» quo els cap? insurgents el reparifanent del demo. austro-hongarès entre els Estats nascuts a coown.
lliberació.
de Memel s han negat a dissoldre el í^qllèiKda del detoqembrament del
EN LÓPEZ FERRER
RESTITUCIÓ
A Santa Marta Ci proposen rebre Govern que tenen format
dit imperi.—Havas.
£1 senyor Lópo: Ferrer s'l» negat
Ahir arribaren a Memel Importants
Vigo. — Conduïda per na agent de a tornar al Marroc com secretari de ssolemnement als all barats Leopold
policia, soni cup a Paris ona senyo- l'Alt Comissari.
Castro i Carmel Valderas que arriba- destacaments de voluntaris, comandats pel cap insurgent Simó Sals. —
leta neboda d'un ministre franoès.
L'interès dels valors
Segons les nostres notfciee, el mi- ran aviat.
j Havas.
Hifagtt amb el eeu promès, nistre d'Estat ha demanat ona relaembarcant a l'IUre en un transat- ció dels destins vacants en el MinisLES MINES DE RHJTINTO
francesos
teri per a Hlegir el que estigui en reTopada
de
trens
a
Ratíord
Huelva - Procedent d'Anglaterra
(París, 14. — E l Ministre de Finafices
tEl promès l'abandonà ad caqj do por- 'Jacló amb les actituds del senyor Ló- arribà cl Consc-11 d'administració dc
Londres, 14. — L'Exprés d'Eecòcta ha flwaat troa ordre, que comunlcart
temps d'arribar a Víro, 1 < robant-se I ^ i r-Mrer.
les mines de Riotlnto. presidi per topà amb un tren de mercaderies, demà al periòdic oficial, augmentant
roalaWa. la senyoreta ingressa a niesMtlner. ex-ministre 1 es-gover- prop de i'estacló de Ratford, a con- en mig ipnnt, s parttr dea dia 19 de
EL COMANDANT DE MELILLA lord
(pilal. Donà allí el seu verüailc nom
nador de El Cal».
1 seqüènca de la boira.
i'actual, el tipus dlretenès que de1 as posà el fet cu coneixeenent
Aquesia nit ba rebut el ministre de
Complimentaren les autoritats.
E l maquinista, el fog&mor i uq ins- venguin els Bons de! Tresor 4 els
del cònsol fr«iv>v». qui^ tenia ordres la Guerra on telegrama do les autoVenen a inspeccionar lee conques pector de la companyia ferroviària, Bons de la Defensa Nacional artíb venide detenir oi·* ^pcàpols j qne havia ritats dc Cartagena, anonciant-li que mineres de Biotin'o.
| els quals anaven a la màquina de ciment de .tree mesos a un any. — Hainteressat Ikir dcicnolC a les autori- el genrral Vives hn sortit amb l'exi l'exprés, res-uliarcn morts. — Havas.
vas.
taís e^panyolej.
prés en direcció a Madrid.
INTRUSISfhtf
Bilbao.
—
Fa
algun
temps
que
v
a
ELS TEMPORALS A CANÀRIES
MOROS A MADRID
uammuiuniiiiiimiinuiuaiiHiimiínflinnií
nia anunci ant-sc com a especialista
SjèB Palmes. — E l i temporals han
Una notícia interessant podem ofe. en la cura de certes malalties un incausat, grans pci^udlols als ports d'a- rir als llegidors es refereix de l'estada dividu del qnai se sospitava que uo
flucsla illa.
a Madrid de diversos moros nota- i
cap tlroL
AI barri del pon dc I-a Luz l aigua bles pertanyents o les oabiles 00 sot- | posssela
Per a comprovajr-ho un agept de 00.
inundà çla carrers i algunes case^. meses i sotmeses, que vénen per a i Ilcia
fingí malalt i «oHtcttà els
Al port arribà, remoloat i amb ava- gestionar un pacle amb Abd-el-Kriïn auxilisesdel
pretlngut metge, ei qual
a
l'isttl
rslsunlà.
(rica un vapor marroquí anomenat
de recon.Hse; al suposat ma•Marooaine», qUe enarborava bandeE2s mores vesteixen a l'europea, i després
respèclo vol amagor-ho en les esfe- lalt 1 reccqpU aigua caient* 1 aürce
r a roja amb niltja diu na blanca.
mediolnes d'aquest est», 1 fent-li pares oficials.
TRIQUINOSI
El Govern no els rebut encara, l se- gar 2S pessetes per la visUa.
Oviodo. — Bs rroba greument malai- gons sembla el moment no es consl- i Poc després el flngit client es pre(a una ramilla formada per un tna- dera oportil, per raons que no deixa- ! sentava a eaH del curander amb dos
d e l
1
a l
1 5
fan dc veure els que baglu seguit aguets procedint d ia detenció del Gatrímanl i tres íúli, aia^aij de
amb atenció els successos apolítics lè de pega
K/uínosi.
£l detlngat s'anomena Josep Duran,
d e
f e b r e r
Havien mort un porc sense sot me. dc dies passats.
de 41 any;, casat, i natural de Saire'I « }« tnspe·'dd v*tr.rlnAria.
ragossa.
LA POLICIA INDÍGENA
en Corpets, diverJ. aitíoritat ha ordenat qtic e* creA
lea
complicarioos
portades
umb
»i>in I» carn i cmbuitls guNícedeiir*
BATUSSA
sos tamanys, tróssos
el problema del Marroc, se suma avui
d aquell porc.
Badajo-. — A Villa del Rio es batina ahra nova, que és l'actitud dels
de c a t i f e s , t a p i s s e TIPUS
rallaren diversos víjns que armareu
uips de la policia indígena
'J i·lova. — L'tH^sotar prwincial
Com se sap, ha dimitit el coronel un formidable escàndol vetent-se oblir
i
e
s i altres articles de les
t\ s-urtitat. don Carl«« Ferran MntfitXi senyor Los Heras, per una contraor- gats a intervenir-lti els guardes.
Aleshores els que d scutlen es giratingué conelïenwvt que als Moriies dre que va rebre després d'executar
diferents Seccions de la casa.
(Tím hm ia declarat un caí de Ufoi- l'ordn» primitiva i que es refereix a ren en contra dels dols guardes 1 acon
la llibertat dels presoners indígenes. seguint desarmar-los.
d-1.
lin virtut d'això, arnnpanrut del [ El senyor Las Heras ha dit clara- i Cn la baràlia es disparà una carraC:ip d»- la ibrlcada sanitària de l'ins- ment que no eeià conforme amb la bina ferint greument el guarda DaE n
Fra nceao X a v l e »
V i l a
tiiut «l'Ii^iene don Joan JVnnago'a. politloe de contusió d'ordres, dicta- , niel Posada 1 Üeumínt ai paisà Fran- L ' A d V O e a t
ha traslladat e: seu despatx al carrer de U S v U , 48. baixos. Telèf. 1424 S. P.
e.-- tfa^Uamt " l'esmentat pceb'.e i ofec- , des per les autoritats superiors del cesc Doncet.'
Marroc.
Han esíat detinguts per ta-, motiu
ttià una \:s:!a d'inspeociò.
:. •t'Mri-'u d'verses mostrés de 1 Hi hn f:í csuja comú c' ïegon cap | Joan Carmona, rraneeíc Duran, i Jai ü l . t . r e r o a m a U Cïrorgie. P l a ç a Drqttlnaoaa, 2, X-erDe II • tt 1416
laiaua do què a» pxcneea ol vemat | de les forces, senyor Ovalo, els quak ] cint 1 FranclKO Pulido.
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ni per anar a refer tes butxacaidea la Plaça 1 balcbns de les cases d'es. Serà una miUora capital que
d'atmeUles que tiraven a dojo, re- • veïnes I que ovacionava constantment donarà a Igualada una sensació agraquerit l'auxili de la força urbana, no les parelles de bailadors
dable, ara que la majoria dels carrers
n'ha fet cas o sha vist Impotent, i
La colla de oasa», ptooedent del ja estan adoquinató.
sortint per un altre indret, i en so Círcol instruct.u t HpcreaUu. que h a
— Han lliurat Uor ànima a Déu, el
{Cmltrtncia de les 9 de ta »«)
Ens dlocrt de Vilanova:
de protesta, s'ha ratlrai la comparsa v a de repetir les teves ballades exe- mestre d'obres En Josep vtch Aguilera
Com és il« con&uèiud, i s«guínt tra- dels nacional ibtes i , rera d ella. uua cutades diumenge passat, bo hagué 1 el mestre fuster En Josep FranLa Festa dels Pomells
dicionaJ i painOU.; costum, tol annn- gran gentada *que en gran manifes- de fer, per la <Uta causa, a la sala d»i colí Armengol. Eren homes de força
ci. avis. programet>, etc, del Caraes- tació han anat a Casa de la vUa pu- propi Circol. « la qu«K es dingi el i bondant i gens «scassa inteUiDiumenge es farà la Festa dels Potoltes vilauovl »'ba fet e^mpre en la jant una Comissió por a protestar da- públic 1 que la curulU.
gènca en Uur respectiu óflcl. Des- mells do Joventut, organitzada pels
nnsira parla. Lnguany maielx, els vant l'alcalde.
— L'agrupacíti lírica d ramat xa Art cansin en pau els difunts, i reMa pomelJe locals amb assistència dei seprogrames oflcíaïs. *1 »seTn)6> del
Com que «n aquell moment no hi i Pàtria, del Circol Instructiu i Re-. llurs famílies l'expressió del nostre nyor Folch i Torre» 1 representacions
Carnestoltes, i alti-es anuncis, üan havia tai au'orltat, la Comissió ha creatiu, durant la temporada de Qua- coftdoH.
dels Pomells dc Reus. Valls. Montestat fets en català.
redactat la eegoeat protesta
resma, executarà una «àrie de fun- > — Davant d'un ple a rcsear. l'Es- blanch. Torredcmlíarra. Constantí, La
Els eterns inlrtgant» i destriats,
«Una combMO de diversos elements dons deu nostre testrd nacional, co- bart Dramàtic dels Uulsos donà diu- R ba i Vilavert.
buscaven ocasió de revenjar-se. im- de V-.Ianova i úeiirú. entre eUs el mençant el dia 18 del mes què som menge una reprísentació a Im sala
Hi haurà missa de Comunió a :>.potents, t la <cob&ren en fer Uegir Centre Català. Joventut Almogàvers, que a la tarda posarà en escena «La teatre del Centre Catòlic d'Obrers, po- gtóíla'de la cosa de -Caritat i n les
en castellà el veredicte del Jurat qua- regidors aucionalistes. «Costa de Po- Rosons». «Ln mar t gelós» i «Setze sant en escena els interessants dra- dotze una audició dc sardanes al
lificador dels premia oterttf que ad- nent», i a prec del gran nombre d'e- jutges», i a la nit «La Barca». «Jo- mes fCatalunya. i «Vetlla trista».
jardí.
-r-ava a unes paielles de disfres- lamenis que a'.ian sumat al movi- ; vemui» i «La port» *
A la una hi haurà un Àpat dc gei —
S
I
»
sabut
amb
f»nUment
'.a
noses, «d tí ball de beneflcéneta cele- ment, protesten de I ordre governaPer a les festes ds Sant Josep, pre- va d'haver mori a Barcelona cl com- manor a l'Hotel Internacional en ho
brat al cinema Diana diumenge a la tiva donada pel senyor batlle, que
«La reina jove» l «La Venta- T>atrlci Igualadl 1 fnrmjtcèutir. F.n nor d'En Folch i Torres I a Uor quart.,
nit
en el ball de beneficència que tin- para
focs".
Pere Torrents i Bonastre. (A. C. S.l. de quatre do la tarda una fcéa lite-'
gué
Uoc
ahir
al
Gran
Saló.
.
es
trePot dlr se que més Jel noranta per
—Efi «Buülett dc la Fedssracló Pa- ràrio-rausicsl al sa'.ó mes (.-ran ü •
guci
a
U
toKa
J'eneenya
catalana
cent dels assistents a) bati eren catronal d'Igualada», publica la memò- Tarragona que és el Cullsou MundUu
de
là
solapa
dels
bomes
i
del
pit
6c
talans I molts, nacionalistes, abd és
ria dels treballs realitzats per aques- Les úivltaclons ja ban estut totes c^que després de diversos anuncis i les damlsseUos, ..om també de l'acta entitat, durant l'any 1923. Dc la gotade».
titud
<%!
certs
individus,1
poc
corrccpnece fets en català, en oir les primemòr.a <»s dedueix la prontosi
ta
l
en
extrem
provocativa
avui
a
• Altres nove»
meres paraules -del veredicte esmenactuació que ha reaJltut la nostra
tat, pronunciades en llengua no ca- la plaça de la Verdura que ha moH
govern
francàs ha concedit la
(Con/eréncia de U$ 0 30 d« la nitx i Federaíió. ia qual cooa honora de distinció de les
'alana. onànlmement, soní la veu, tivat que la comparsa del Centre CaPalmes Acatièiiiique<
! debò els seus cepe directors.
talà
cs
veiés
obligada
a
retlrar-se
de gairebé tota la concurrència, deal
nestre
compatrlcl
senyor Ruiz i
manant que ho anunciessin en cala- de la mateixa per a. defugir la UuiEl Carnaval d'enguany hauria Porta, majordom de la Mancomunitat
La diada d avui
la: l'eimpleat inteniA algunes vega- ta a que se'ls provocava».
Amb motiu de ia diada d'avui, mol- quedat poc tnanys que desapercebut, de Catalunya.
des de Ueglr tal veredicte, i cada volS'anava a finir tan enèrgica pro- les famfües han sortit ai camp. al- si no és pels baUs que s'han donat
-Aprofitant rosplcndidesa del dlJ
ta anava prenent proporcions més testa •nian p«r«onanl-8e «1 baUle en giiacs, ja des del mati. per a frmr de al Circol Mercantü i a l'Ateneu Iguaha sortit una gran gentada ai ..-n: .
t.nmulitK«es la rrolesta a la qual son despatx 11 íou teta remesa la benigu tat dei d i a
I ladl. on hi ha rognau l'acostumada a berenar als masos. EI comerç i la
s'h: sumaven fins les persones més aquesta protesta escrita l refermada
Ela afwreii de la « u t a t . s ' h a n vist an macíó. La coneguda banda mlU- indústria han tancat les portes.
paciílques. flns qna cl prupl batlle, amb enèrgiques manifestacions del*
tar d'AiIcàntara vingué a amenitzar els
Els camps ja estan avençote de -1
després de molt pensar-s-h.. Uegf «11 senyors Pau èolor. i»e»id«ui del Cen- íonnigudant* de geni, qtte s'ebeampa- actes de l'Ateneu, essent força aplauUlta, eepecialment els ametllers estan
matcis el veredicte on català. La tre Català i ex-alcaldo; Cabanyes i va per L'horta. EspeclauxifOt ja bar- dida, especialment en els cooceru>.
tols "floí iís.
gran pretesta es convertí en unàni- MartoreU. regidor»; l'advocat senyor r:a<-a> de ia. BvrinUt ,'ot>tava i>leoa
— El primer número del nou periò- Demà. a ia uit, celebrarà reunió la
me aplaudiment a lencertat oompli· Sentlas. En Josep • Soler, president de lieydat.tos. A l'euvelat que ha munment dal deare olji*t pel batlle, pe- dels Almogàvers t alguns altra», com tat la Societat de la maielxa barriada dic igualadi «Sembrant», ba aparegut COmissió Delegada de i'Assocíac;^
rò com que ja havem dit que ha En Joan 'Mateu I Eo Tomàs .Mon a- La Renovació, s'ha celebrat un ball. amb una presentació elegant i acu- Protectora do l'Ensenyança Catalana,
d'estar bé amb tothom, un indivi- ner,. denunciant l'atiopeU brutal de com si encara baguresUn estat a Car- rada, amb text escollit, entre adtres, al local de i'Orfeó tarragoní.
una saborosa, Uertra d'En Josep de
du, foraster. «rigU per capitost de que foren objecto llurs flUs respec- naval.
—ün vapor holandès osta descarreVeixorca V. M. N. I representant de tius
A lee eeglé^ieíi sban celebrat ela Folch i Torres, dirigida als pomellis- gant 500 tones de carbó per a ia
resistir-se a que els fos artes d'Igualada, quo acaba aixi: «I no
la maielxa al ronslstori. no es pogné rabassat «I Uacet bai<rat l indicant cultes propis del dia.
en tingueu dubte, estimats amics, que companyia dei Nord. fent-se càrrec ela
contenir I Increpà «1 baiUe; un dels les damlsseHes que foren víctimes
Nomenament
si fem la bembra^a do la Veritat i inspectors senyors Lorenzo i Macsc.
cinc. tinent d'alcalde afrontava a Uur •d'igual inqnallflcable atropell. ultra
—El ministeri d'Instrucció Pública
capttbst. dient que -«no «6u precises les paraules que tot un tinent d'alHa eslat nomenada professora de ds l'Amor, essent nosaltres verídics 1
tantes comMlas per a una vara», i calde i llurs agents de la seva auto- MatemàUquee de TEípCOla Normal de amorosos, no haurem d'esperar gaire ha oonccdli 3.U00 pessetes de ?iibve: •
a la collita definluva, la qual cosa ctó al benemèrit Centre de Lectura
aures visques I moris (juo 8 armà ritat proferien, en presència d'eUes.
Mestresses Na Maria Adraios Igleala, per
farà a la Pàtria redimida 1 sobirana». do Ret».
una formidable bronca: finalment,
Altre» noves
L'alcalde es despenjà amb la canamb*la soril·la del local d'un parell
—Ahir es reont l'Associació d
-Operacions realitzades per la sude famOies caracteriUadeB castellants timplora de contuetud. que tot això
Diunienge
es
sortejaran els minyons
de la Caixa de Pensions per mestres de les comarques tarrugoii
tes. continuà el ball sense altre inci- eren maneigs i>cr a dificultar la se- de l'actual reemplaç ï aviat seran cursal
a la Vellesa, durant e] passat mes dc ninc» renovant el eeu Consell. !_.
va tasca, etc, etc., i desautoriUant
dent
ela seus agents per l'extraUmitactó dest nats a lee Comandàncies de Ceu- gener: Cobraments. ÍI03.3Ï2'19 posssle». president a don Manuel (iuasch. pre797 86384 pessetes. Llibre- sident de l'Associació dei districte de
Amb Tacte anterior, actuant com comesa. Ja que l'ordre eeva fou de ta, Larraix i Melilla els que bi hagin Pagaments,
tes noves. 1».
Tortosa.
ile\;a. l'alcalde quedà molt en son convidar a que no es portessin cap d'ana*.
—Per infracció del Reglament de
Uoc evitant uo estropki. i als ulls mena d'ensenyes que per conseqüèndeia de la U M. N. en favor del na- cia de l'acte del Diana podien esde- carreteres han estat denunc ats per ia tr.i·iiniiiimmimiiiimiiimiiimnnmiímmi^
çlonaltsteB 1 ço' motivi que per des- venir topades: desautoritzant el seu guàrdia civil de Sanahuja Manuel
ver; vocals, don Antoni ciampere Calgreuge dels casrcllanlstes que prete- primer Uoc-tlnent per la- suspensió Garriga i Francesc Recli veïns de Caduch 1 don Pere Arús Trias; troso.
nien ésser ofesos pel (tue va passar del ball i consegüent denúncia del laf i Seu dllfgell. respectivament.
rer. don Joan Colomer Girbau; conip
al ball del Diana, aquell mateix bat- Centre Català, i agraint les proves
tador. don Gabriel Cirera Pons; so
Uo, ortenà una arbitrarietat de les de seny i noble procedir dels nostres amics, etc. etc; afegf qae inte*
m^s Inqualiflcables.
L'Oníeó l'Eco de Catalunya (Sant
Andreu. 146] ba constituït així la nova
Sempre s'havia fet ostentació del ressava els noms dels causants dels
Junta Directiva, que 'ha d'actuar duUacet barrat en tota els a c t « del atropells denunclatò i que obraria
El ConseU directiu de l'Orfeó de
amb
energia,
i
.
.
.
preguntat
pel
rerant l'any 1923: President, Joan Vi- Sana ha quedat constituït en la forcarnestoltes sense protesta de nlngU,
ves; vloe-president. Jaume Mitjans; ma segúcnt:
1 vet aquí que cnguatiy nn cop din- petit pros'.d.·nt dels Almooàvers Eo
caixer, Joaa Gallarda; comptador,
tre del gran saló de ball. la nit del J. Solar si es permetria, doncs, l'enIConterincia
de
Us
Vi5
dc
la
nit)
President. Jacint Laporta; vkBartomeu Sacasas; secretari, Celesü
dllluas. a bcncflel de l'Hospital, la trada al baU d'avui, dimarts, amb
Casals: vtce-secretari. Pere Puig; vo- president. Salvador Alguú: tresorer.
guàrdia monicipal obligava a tren- els Hacets. contesta que no. que nl
cals, Joan Sitjà ] Valentí padró: mes- Esteve Masclans; comptador, Per^
ro els Ilacets barrats incís a les per uns ni per altres consentiria cap
Reunió electoral
Casanovas; secretari. Narcís Jordi;
manifestació
partidista,
i
tot
un
setre director, Josep Marta ComeUa.
damlsseHes. per ordre del batlle. 1
D ssabte. a las dues do la tarda V.
vice-secnetarl, Joan Sabaté; biblioteabusant de la força els anava ar- guit d'excuses de mal jugador, que
cari, Enric TieU: arxivei·. Ramon
icncat dels qui cs resistien. Inclòs no satisfaren pas als comlsülonats. haurà al Centre Catalanista ds Girona
de ïes senyorítes, als eai reiw 4 din- manlíesinnt-ll aleshores En -Soler, en una reunió d'clements importants de!» La nova Junta del «Centre Recrea- Falgucras: vocals, Carles Miró, Joan
tre el local hi havia un luxe de nom de 130 almogàver» que no assis- noo municipis del districte de Vilada tiu i Cultural» de Gelida ha quedat Pamlas. Antoni Baldèbey i Miquel
Turmo.
forca publica que convidava a plegar tirien àl ball de beneficència i que el muls. que formen part del partit Ju- constituïda de la següent manera:
President. En Careis Montalt 1 Ferel ram 1 amb la mtksica cap a una ba'Ue es feU responsable d'aquesta dicial de Girona Tambó hi assistiran
altra part. Així es féu; com qae si minva d'ingressos que ocasionava a els senadors per la provüicia senyors rer; vice-president. En Leonel CulleEo virtut de renovació de càrracs
marquès de Camps, Cusi i Bartrina. ra 1 Palau; tresorer. En Francesc
no m retirava el llacel. Inclòe l'en- l'Hospital.
senya dels pomolls que portaven a t
Es tractaran les lítiüstlons do polí- Pascual i iFosalba; comptador, En la Junta direcUva do la Lliga Eapigunea damisel·les, no es permetia batica general que els interessa i es- Francesc -Gibert i Closns; biblioteca- rituaL do Nostra Senyora de Montllar, s'anà retirant la concurrència
pecialment es fixarà l'actuació a se- ri. En Jaume Vila i Pascual; vocals: serrat ha quedat constitiiïdu per don
Vallès
I acudint «1 Centre Català on s tu orguir en relació de lo candidatura dc En Josep Carau i ftaíols i En Dlonls Leonci Soler i March, pretideni; don
ganitzi un ball U'iít per que sL Al
CALDES DE MONTBUY. — H) Jurat don Narcla Pla I Carrera, el qual Esteve I Llopart; secretari. En Josep Josep Maria Folch i Torres, v
gran saló iquodaren ea «uadre. i del baU de d sfreses que tingué lloc es presentarà ajudats pels elements Fontanals I Marcà; vlee-secretari. En president; don Jaume Figueras, ireCamil Sàbat i Sabater.
tpian més animat estava <d saló dn ai Casino CaWense ia nit del diu- més prestigiosos del districte.
eorer. don Josep Vllardaga. sccr.ia
fosmentat Centro, dels socis de la menge de 'r-arnaval. donà el següent
Comissió d'Esbarjos. -- Prèsident, ri; don-Lluís SerraUonga. vlcc-s'ocreeesa que no popiieren ballar a la saAltres noves
En Gabriel Gol i Campamar; vora:.'. tari. i don Xavier Tusell, don Lluís
ls de teli abana dita. v« l ordre del , veredicte.
J -*ep Font I Sabater i N'Armen- Maesot, don -luls Bonet, I don IsiPrimer premi; -Gitana», senyoreta
Al oovern civil s'ha constituït la •En
repetit batlle suspenent d ball i d«dre Puig Boada, vocals. La nova
Na Franciscà Msynou Oliveras; se- Junta Provincial de proveitnaata. Pre- gol Almirall 1 Romeu.
nuncirti la societat.
Comissió d'Administració del cafè. Junta presidida 1*1 consiüarl revegon premi: «Nació Catalana», senyo- sk! r4 e] governador i en formaran
AquWta í·ers$euc.:6 slstamkiica de ' re'a Na V ceaia Prats Casas: tercer part ralcaWe detagat d'Hisenda, l'ins- — President, B i Leond Cullera i P»- rend doctor Llobera, oferi Sos
que alMvcii aSBCüt ob]eci« als nos- premi. «Mona dc Pasqua»i senyoreta pector del TiebaH. don NbKis Pérez lau: vocals: En Pere Gili i Pujadó poetes al senyor bisbe do ia liò:?il
i en unió del reverend doctor Csr
tres amics, aixecava protesiea calo- Na Mercà Mayn.->:j Oliveras; quart pr>'- Xifra, dos representants dè Ics clas- i"En Jaume Sàbat i Guitart.
rerad I do diversos membres dc U
Itwes d'arreu, i tornats al gran saló. mi. «Baldufa de llauna», senyoreta ses obreres que són els senyors PoJunta sortint estigué cl passat diatotfinm. senyores i senyoretes, fins Na Marcà CasteUà Aguilar, i çinquè merola i Xispert i do» representants
En la reunki geaeral ordinària ce- menço a Montserrat a vlsitnr a la
persones que no hi Itavlen pensat premi, «Ulufs XV». senyoreta Na Mont- dels consmnidors que són ei tinent co- lebrada al CasaJ Nadonslltsa dc la
mal. portaven el llacet barrat.
serrat Maynou Oliveras.
ronel don Enric Vila i don Manuel Barcoloneta quedà clrgida la següent Verge 1 saludar al P, Abad.
Avui. dimarts, cada societat í a la
Un cartell anunciador del* baU, de- Xíberta.
Junta D l r w i v a : I·restaent, Joj.ip .\!o« v a comparsa després de. Tcòrrer gut a! pinzell de l'artista p m o r ÜU
nnMn^
*«
in
\i.u-a
«'han
'
niar;
vicc-pr*HdcntF, Eswvc Cortada.
—A Sant
Junta di rec i va de,l Foment de
les places de la població acudeixen d'aquesta vüa. En Miquel Gispert t iy pallers
^ L 1 ^
^ r
Bona^entu^arbes i Rafel Llauger; laLaHorticultura.
cremat uns"
del t t ó senfór
ha quedat constituïa la de la Verdura on hi té Uoc l'es- i la, fou molt admirit.
comptaale,
J.
Aloragas;
caixer
I
.
Liaupectade mé* cmtnenl del típic car- | —La pluja i ta oalainarça que va Pujolar Les pèrdues són de 2.000 pes- ger; secretari general, A. Granada; da per a rexercicà dc l'any actuat
; 3 r í o o a 'i-''Çt Q H
iKstoItes vllanovl
I caure entre quatre 1 cinc dc la tarda setes.
vlee-secretari.1!. Manuel Orlesgo i Gui- fiein senyoni tegüenit:
President, N'Andreu Batlle: vioeHan entrat els primers a la placa i dçj diumenge dc Carnaval, féu pasllem Nou; biblk-iecari, Vlocna Riipoll;
els compaiBes nacionalistes segninl rar les tlpiUpjcs gitanes que es baUapresident.1 jl'Antonl Bertran: decreta'
TOCai»,
Ramon
Pons,
Joan
Bergadíi,
L a S ja g a r r a
la srran bandera barrada dtí Tentra ven a la Plaça
Kciip^ Torres, Valentí Jluttiaíi i K.i- r i . En Francesc Torres: vJco-íCireCatalà n OBlBt uns grans braçals de
Començà a pioure quan la colla do
IGOALADA. — Els enginyers de mon Uansà.
.ri. lln Pascual Camprubí: fresoles quatft barres, mas un cop dintre soiters sortida det Centre Democràtic l'Esla» han opmençal a fer els nerer. En Jos^» Vidal; comptador. En
el dos de la plaça, ten ob·tmn l'sa- Progressista acabava les combina- i eessaris treballs preperatorts pe» a
La del Greip! de fabricants de Sa- Narcís Simó Marlneí blbliotecai i, Kn
trarta tm? nditídus «mb barrets de cions que fonnosment i magnificar I fempedrantent de ia travessa de la
loan Santaiuaria, voc*te. Eo Bamór
irnxu í bits de bou. impedint !a Sor- ment executava, les quals foren pr^ carretera en aquesta ciutat, les obres badell'ba quedat constituïda a'-xí:
President, don Joan Grau Puig; vi- Alvarvda. En Joan Magnn i i En Mt^da de can compareer nacionalista.
iseac.ades per on pübüc que orapiiJ j del ijua: comeacaxan (uoirc df> poc* ( ce-pre^ident, don Eracst AbeUò Vi- qud Aldrufeu.
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LA
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VEU DE
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I tcílara llasiimosamcnt degut 8 TenI darrerkment en üa tècnica. moderna
I de .realitzacions d'escenaris 4 fotoq u e
d ó n a
el
p ú b l i c > tirafla. veient-se refusada perslstont1 ment. inclòs pei públic Italià. L a pro! duoctó italiana vivia, millor dit, proEls fllms de caràcter histónc són
.Aquests ultiips dte«, en un cinenm curava mamenir-se gràcies al crèdit
d*Is més ari9tocràtic6 i oenUúcs d& atorga 1. comprensible tan sols per un els què encara absorveixen les aeliNi
tats de le» cases editores alemanyes.
hi ciutat ham tingut oco&ió iie pre- ataegat patnoiisme..
La perfecció àssollda en' aquesta me6«nciar un petit espectacle altament
EedeN-ingut el moment caòtic flnanülgniOcatiu. Aquest espectacle, ©n lloc cler de la Banca, la indústria de pro- na de treballs, més remarcables en
de l'empresari el donava el públic. ducció cineinatogniflca. absolutament el caire artístic que en la fidelitat
Bopresemava VexferiorltaMiíd d'uh laola la de toia mfena de popiilariíat, històrica, peripet al comerç cinemapetit consell, aníllor diríem, una lliçó, en plena abiUia, caigué estirejpitosa- togràfic alemany una penetració
donadvi de manera esirident, g»iirebé metit, thoreiada ^per les polèmiques mundial que veritablement els aporta grans utilitats. Així. a -Nova
amenaçadora.
dels que es creien obligais a vetllar York, despfé de set anys de no exhlLa pel·lícula objecte de tan sorollós por la seva conservació I renaixe- bir-se cap prodbecló estrangera, s'hi
Bcolllment. de! prod4Kció espanyola. ment 1 per les baralles dele diferents ha projectat «MSdame Dubarry», obés una poca solta, una veritable des- elements qye la integraven.
tenint un èxit. que l'acreediten els
gràcia artística, i encara amb tenAquests elements, després de passat contractes de la Pola Negri i Emest
dències polítiques.
un temps, es constituïren en coope- Lubisch. que n'ban estat conseqüènlEntenem que efl cinema genèrica- ratives de producció, I han realitzat cia. L'èxit d'aquesta producció pot
ment às m espectacle bell I úHl. apli- alguns llims que, segons referències, comparar-se amb l'obtingut per les
cable en cens llocs i certes ocasions, seram eíhibits properamefit a casa més celébrades exhibicions d'En Orlfcom una modalitat mes de la didàc- nostra.
flth.
tics.
Per
tant
això
que
acabem
de
dir,
és
1 Tèxit prossegueix amb «Lady HaJvnlenem. també, que si el cinema
vi si Me que «1 cinema Italià es milton», «'Maria Antdniela», «Lucrèarriba a un grau perniciós j\o és ben
en període essencialment de cia Bòrnia» i- «La dona dé] Faràó»,
degui a altra cosa que a l'aUunys- troba
geitminai-tó. Èn l'actualitat, I això
Anglaterra acull també aquests
meul deplorable de tota crítica en- sembla
un avenç, les cooperatives 1 films alemanys i s'exhibeixen inclòs
ters seu i de tara al públic.
han agonitzat, i retomeç les empre- I
A Catalunya, ésperialment. cal as- ses, amb certa timidesa. Aquestes a França, tot i censurant-les la crísenyalar un isiteiici icontinuaí [per han editat I 'presentait algunes pel·lí- tica per llur poca adaptació a la hispart deia cpe semblen preocupar-se. cules plenes de .bona voluntat. Les j tòria. Ailtí «Anna Bolena». ha efiat
d-aqiiesi e^peoiacle tan estès, i ía mis- últimes exhibides es titulen «•Cuore·, 1lleugeramem modificada pel Comitè
'sió dels quals (baurta dV.sser pro-' «Pugnale., «Cervelló» i <La masoliera de- Control com uh 'acte de cortesia
cur.ir-np una depuració mornl. per del imiHe·. totfs plegades, segons «em- envers Anglaterra i una clara protesIni quo no i.ingurs una ilnfluència tíin, d'un contingut molt patètic. I.es ta a les llibertats convencionals reaiirr-:sia. sobretot en els nosires esta- cases editores sòn ía Lombardo i la I litzades al margé ée la història.
Concrétant-nos a aquestes producmeiUs més liumifs.
Fert., 1^ interpretació de la primera
Sense ontrar en detalls consigna- va a càrrec de Mazise Jauvray, 1 la clons que signifiquèn un gran esrem 'el M de la indiferència que ma- ', direcció és de Charles Kraus, i per forç, llur exjíórtaoló ha produït uns
nlfesten envers certes pel·lícules que la segona l'aotriu és Itàlia Atmi<ranie guanys de constderàeió.· I com que
l'utiliràrisme h l'estímul més eficaç
1 repiranger. co ciutats de «0 tanta- Mauzlni .
per tots els negocis, els alemanys,
vulada carn le nostra, no poden exbi- '
bir-se i que massa sovint envaeixen-: A part d'aquestes •aportacions, En- tenint en compte el Uoc preeminent
els programes deis nostres cinemes. , riw Guazeoni, rnictteur en scène. que han assolit, «s llancen a treballs
i més treballs 6cr à transportar a
K» ©vident.que le* capiíals que re- del «Quo Vadis» I •.Madame Tallien». 1 (l^.iuptalla ev-ocicions de certs drahmea té)4 produccions tenen un con- | entre altres. tiR-.baillia actiivament en j iiiutísmés his.tòrits. Gairebé tots els
lopte més elevat que a Barcelona. «Messamn'a·, un fllnt gmiidlós que primers estudis berlinesos planegen
EiK'ura que J'obligació dels censors sembla que reinrtndicarà la produc- o realitzen en aquestst moments films
I els ampresaris és la de coUocar-se ció llaOlana. Aquestes últimes set- d'aquesla naturalesa. '
rn un ipla s.npçrior a la generaLitaí, manes el Bel s'iía dignat visitar els 1
d- l nostre ipUbüc. aquest ete dóna I estudis en els quals es realitza, fent- . Potser el més important de tots
és el «Guillem Teli-, dirigit per
moll-es vegades bones lliçons qne, : ne grans elogis.
pe! que es veü. no produeixen caip, Canmine iallone, de la 'Jallone ' Klans Fery. els exteriors del qual
efecte, puix coniinuaincut reincidei- flims», comença el «Secret de la Groi- ban estat filmat? a Suïssa als llocs
xen. Consiaiem. doiiics. per lionor del ; te Sleue». anib la Diomlra Jacobini que la tradició assenyala
Paraleilamént, conrad Veid, desBòstte ptíUkç, les proiestes amb les ; i Bnrlco Scatüzi. Els exteirtors són
lliurat en absolut d'émpresarís. direcquals acoll él ftlms sense la més filmats a Capp.
peiiibi noció d'esièiica i de sentit. ! Aquests ir··balls. els més impor- | tors i demés gent manaire, emprèn
cc-njú.
uints, són prapòsit» per a una mi- 1les últimes escehes de -Paganini" •.
Sòbi elot no han de caure «"D aques- Hora. que permeti a ja peUíçulad'Ità- Per altra part, meàlré Ellen Bilóher
tes equivocacions lamentables els em- Ua 'tomair. a aqueJles jQfóíi<Ji·s de comença 16» primeres d'un film que
tracta d'una Carolina reina de Dina,
,,
presaris de les nostres sales qw^es glòria que havia assolit
vanlen d'çsser .funte d* reunió aristo- ; Comprcnent-Jio així el .Go^ eni'_ ha ' marca. Gtotge iHcoby planeja el film
oritics I en le5 quals l'anar-tti a veu- organitzat una gran Expostció Inter que realitza per compte de la E. F.
re ciaepia yi no es una cosa a l'a- naaonal Citiematogràflia que tindrà j A. amb el nom d'·Haü s ací cèm són
els homes».
bnst de .tç«es Jes fortunes.
lloc a Tori la vinent primavera.
Quant ais realitzadors de la iproTambé s'anuncia la presentació de
^Cèjps'iarà de aambroses seccions
ducció que ineresquè (an fortes c.en- dedicades a pifblicitat. aparells fil- -Frederic Bx», rerorislitucló de la vi«iire.b. 'li •• pena lan.
madors i de laboratori, docoraoló ,1 da de Frederic el Gr-m per a C^erçp.
mobles, productes químics, i finalLa hisiórià reviu pi^s o menys
ment. el concurs ínieinacloual de exacta i trlopifa cOïn un cspeciacle.
pelliculcs. Aquest serà imegrat per
AiXò durarà fins que l'hagin esmiles exhibicions de films de costums, colada i uo es trobi ni por rem?' 'ma
d'ensenyament, científics, de colors, auécdofa 'relativanuait poc .divnijgada
en relleu, i Jes comèdies i drames o un espgi de temps que dçlxi fnaTgc
reuützadeç ülns de la màxima mo- Ü les fantasioses- realitzacions de pcldemliat que impera.
Ucules.
'
— ^ —
'
Itàlia, doncs, confiant cn la ajers?En aquest sentit , ;il confessar que
Una de lles causes, lu definitiva, de veràricia, en la voluntat esinerçuda els ItalTans lio fan aínb més sistema.
J·cnfoiisíim«ul· <otal de 'la (prodi^óLú en el treball, s'aixeca dc .la decadènÀixi com els alemanys cómençaien
Italiana, fou. el capbussó de la Banca rla eji ía qual fins ara estava i lluita per la I^évolu ió Francesa, com sí
di Sconto. Ca fls últims temps, tron- per íormor i obtenir un reaaixeiifttit. diguéssim po| tcirat, els italians, amb
L e s

lliçons

E l s films històrics

Ressorgiment
de la producció italiana

P O C S

una abnegació entemidora,-han fet
la Biblià.
Així encara podem tenir Ib 'Un
d'arribat a veure amb episodis «Lés
vides» de Plutar..
A França són nombrosos també-els
fllms històrics realitzats I els quj hl
ha en projecte No fa pas gaire en
donàrem un resum.
També als Estats l'nits ha començat la ratxa de produccions basades
moltes d'elles en U història i els cos.
tnms britànics que són els que s'adapien més a llur caràcter.
Tela aquesta pruïja de fllms histories-no vol dir sinó un esgotament
dels films d'argumentació absurda 0
d un pretès realisrqe modern que acaba amb les més grans banalitats.

D I E S

queden

ja

per

a

poder

admirar

el

tornar-la

a

Reportatges
- Aviat serà presentada de fn&ra la
magnífica pel·lícula alemanya «El
comte de Charolais». La figura del
general borgonyès adquireix a la
pantalla un relleu extraordinari.
La noblesa britànica sembla empesn vers cl. cinema. Després de la duquesa de Butland, ara és la baioncsa
Furnlwnjl que impressiona, amb lady Diana, el fllni «The Virgin Queea»,
representant una de les dames'd'honor de la reina Elisabet.
La manufactura alemanya «Mercator» ha terminat un film de ciències
físiques i consagrat pariicubtrmént a
la qulromància, titulat «Qui ets?..
El «First National» explota el darrer film de Charlíe Chaplib: «El pelegrí». Es el darrer dels vuit films
del contràcte pel qual va rebre un
milió de dòlars, sense comptar els
arranjaments d'explotació.
Antoni Moreno ha començat a filmar, «mb Bene Danieb, «Els provocadors».
Després de !a producció «Bobin dels
Bnscos» amb Douglas Fairbanks,
Allan Dwan ha signat 1111 contracte
amb la Paramount. per a posar en
escena ima sèrie de films, cl primer
dels quals es titularà «Robatori legal».
Douglas Fairbanks 1 Mary Pickford
han contractat el director artístic Mitechel Laiseu, per a dibuixar tots elB
vestits de «Faust», que interpretarà
Mary. i del film de pirates del segle
XV'III, que interpretarà Douglas.
Mr. Laísen és, ja fa molls anys,
director artístic dels estudis d'Hollywood. Ha treballat molt temps Juntament amb els germans Cecií i Willlam de Mille. i és considerat com un
dels millors directors tècnics dHollywood. Es ell qui va dibuixar els vestits de «Robin-dels Boscos». .
El jove actor francès Charles dc
Rochefort ha estat classificat 1 pels
americans entre les estrelles iosportfvca. En el seu primer film impressionat H Los .^ngcles, titulat - L a üei de
la il-lég«liíat.. intervenen Dorothy

g r a n d i ó s

espectacle

Les

estrenes

" L a d o n a del

FaraóT

Al Pathé Cinema
. '—
'
1
Sembla que després de -La dona
del Faraó, els alemanys no faran cap
altra peklcula dc més força estètica,
mereixedora de l'acolliment mundial.
Evidentment representa l'esforç màxim, no lan io]s de la indústria d'Edició Alemanya, sinó de la ciDemalografia internacíonaL La dona del
Faraó» ha produït, ben segur, guanys
fabulosos. La concessió qe l'exelusi
va. per a Espanya ba valgut als
senyors Vilaseca 1 Ledesma una
quantitat gens vulgar en aquesta meua de negocis. Aquest, fet d adquirir
una pel·lícula refusada persistentment
per tots els exhibidors, és un acta
que demostra coneixement del negoci ,1 una çonflança plena en el púbUc que sap apreciar los condicions
d'un espectacle com aquest.
•La dona del Faraó» és un film
mereixedor Me tota mena d'elogis i
digne dels adjectius més elevats.
Aquestes paraules, dites amb plena
siiK'eritat, voldríem que fóssiu una
amigable recomanació d'anar a admirar la prodiiccíii aquesta. Ultra el
dramatisme original de l'acció, la ijtterpretbcló d'Emil Janings i Harry
Lieatke i altres, tota plena de justesa sense exemplv. hi ba la presentació, el magnífic Monument autèntic
d'arqueologia i d'assimilació que representa convertir de la grisosa Alemanya un tros de terra clar l herm
de l'Egipte. L'evocaciò històrica és
perfecta Tot patenti tza l'erualció.
d'Erute Lubltitch. el gran «metteur.
en escena alemany, contractat ara pels
Artistes Associats d'Amèrica per a
treballar en diverses produccions de
caire històric.
La pel·lícula, repetim, ft.digm» de
la més alta admiració. Constitueix
un espectacle que tota la.ciutat ha de
veure per la seva bellesa pel qtie ensenya dels temps passats, millor diríem, de proloíiistòrla•

" L u c r è c i a B o r g i a "
A la Sala Catalunya ha estat presentada-1 ba obtingut un èxit sincer
ei film «Lucrècia Borgla», radmira-'
ble producció alemanya, prinjera de.
les grans exclusives que la casa -Chasa> llança al mercat.
No cal remarcar ara. després de les
nostres paraules de la passada setmana, en ocasió de la presentació privada, lés diverses qualitats que, indiscutiblement,, l'eleveíi al cim delsespectacles'refinats i ben dignes del
nostre públic. Tan sols ens' resta po t
sar de relleu la bona acollida o^bUi»;'
guda.

Dalton 1 Tcodora Kosloff. En Rochefort es fa remarcar per uní sene
d'experiments eqüestres, que H ha
valgut l'clogl dels mateixos «cowboys».
. . .

cinematogràfic
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d e f í n i t i u de la g r a n d i o s a p e l · l í c u l a en dues j o r n a d e s

interpretada pels excelsos artistes C O N R A D V E I D T i L I A N E H A I D , s e g u i r à
u n altre esdeveniment c i n e m a t o g r à f i c a m b l a p e l · l í c u l a d'ambient orientat

SUMURUM

interpretada per P O L A N E G R I
A L S OBRERS CATALANS

Nous temps,
Vil
QUE ES EL PATRIOTISME
La tmiirj. itai <•* iuiu gruii família
i ioU elS íiumes som gennan*.
So. pillem dir que «quesla íïíea
ílgulnuva: l'iian iicedíeuda tuiea les
rellgións i iotes les fllusofles La
repeieixen cada - Uia- eln urlsuas i
í l s íevolui·lonariA
Sembla que tots .hi estem d'acord.
Tots «om germonii, perO m> U>ls
tiom iguals. Hi Imn blanca 1 negres
i grocs. Alguns viuen nOs dintre dels
boscos 1- allres ban alvat t lutats roeravelluses, gaudeixen de molles coniodktais i teuau engins de mar i
jerra \KV a recórrer el mou com a
senyors d'ell.
No som Iguals. La humaulia-. està
diviihila en races 1 en D'acions,
"•Sé'n parla del patriotisme de Tnuníjauliat, «Ueui-h solidaritat humana;
però en la Tealitiji dels fels encara
es un poc boirosa aquesta aolldarltot.
K» n.jinón una ;dnia. 1 per arribar,
a tenir la ton,^ J'un aentlment mtüii raa faliu certa altana d'üitelli^èriclu i iuià rea/iai·lc 4Ue no lots
l>odei» haver adquirit
' •••
' En prlifier |lofi, s'hà d ctal' per damunt el.^ odi" naclmiais, de í-asta,
de classe i de pfifUt; 1 d'això encara en som un xic lluny.
Ja n'IU han d'homes qua hi estan
per qamuut aquells odis; pen) no
tón prou per a formar un feu que
tingui en la vida dels pobles la
delermíuadora eficàcia que con vindriaLo que s( coneixeu tute els homes,
dei mes iimorant al nius instruït, és
la família: la coneixen, la veuen i
ïVítimen.
- La .família és cl faitament de la
societat humana. El cup de la família és el pare; i de l'amor i respecte que tenim al p;ire. al «pater»,
naix el patriotisme.
L'idea de pàtria s'eixampla. A
5'àmor de la farotlla casolana hi afegim, naturalment, «ense cap esfor.;
ni cavlUacio. l'amor de les persones
1 óe les coses que ens han tótat sempre aprop. flue ens són familiars,
Oui no guarda urta memòrta de
tendresa 1 estimació del poblet on va
néixer? — Doncs Ja tenim un allre
fonament ferm: el patriotisme del
poblet. •
El ciutadà qui ha viscut sempre o
molts d'anys a Barcelona, que sap
apreciar el tresor artístic de sos
v^ls monuments, que l'ha vista extehdre's majestuosa per tota la planera, que ha anat contemplant les
multiplicades manifestacions de la
Géva vida moderna, que no n'està
satisfet 1 orgulKis? Que no l'estima?
E l mateix direm de Ja nació. Tots
efe catalans ho saben que són catalans; que la seva terra té una bistòrta llarga de glòries i de sofriments; que en sa. rava t'hi defineixen caràfitera propis que mai es p?den esborrar ni çonfondre. Es suficient la llengua perquè en trobar-se
a qualsBvtúfa part del mòn, de seguida els catalans es coneguin i
se'ls remogui el noble sentiment
patriòtic.
Encara es pot eixamplar més «1

idees

noves

j.flrlotisme; però qui abraia nvilt
etiren) poc; i «l Que
guanya d'fxlenslO es perd de ror<;a de sentlmenriEii els tcriip< ja^sats hi huvla 'ira
meii3 de solidaritat entre tols
pobles cristians; i avui hom piíla
iplantes vegadej de k. rata Uaiina i
d; ! i rivliltzaciò éuropea. Aquestes
L-osee, tanmateix no estafi, ben
ITon endins del cor d>? l'home <Kl
poble del nostre temps,
Es, doncs, el patriotisme un amor
a les coses nostres; més del cor per
'les de prop. més d'intel·ligénda pfr
les d'ènfora"; uii seutinitnt que ens
alça per ilaniuni.l Tips baixeses de
IVgoisme; un seniiniem i una laea
que ennobleixen l'home i el nilllo^
«n.
Wll
UN MAL ENTÈS
•S'ha predicat que e! fiatriotisme
era i impenalismo. la guerra, l'odi
cmre lès nacions. '
Molts ho varen creure 1,- nuturalment, racionalment, es declararen
•antipalri.Kc.-:.
Era un mal enltW: una e^ss mal
explicada o mal compresa.
Per estimar la fulullia. Ui gent Se
«.aí-a, no cal ofendre nl a^edr^gar
•l lS WlllS.
El pairiotUniie ts amor \ no pes
odi-, estimació de les coses nostres 1
no enveja ni menyspreu de les coseg J'nliri.
N'hi poden viure molles de fiRnll i e í en el mòn, sense fer-se nosa.
ans 'bf- 'ajudant-íe quan conyé.
Moltes ciutats i moltes nacioiïs poden gaudir la dolva calor del sol,
sense disputes ni baralle*: que fa
terra £a prou ampla i el "sol surt
per tothom.
. L'enveja i l'odi in. iün dolenteries
uascdifes del sentlmeni
patriòtic;
-ii!.-' de la petitesa de l'eíperlt i de
la pubresai de retitanimeot. Sòn- tares de lo humana flaquesa.
Ni guerres entre nacions, ni plets
entre famílies, ni lluites socials entre patrons l obrer*.
La guerra de . lasses o de castes
no és més justa ni mé* benefactora
que la guerra al moro.
Es seiuprv guerra, nascuda d'un
mal instint, d'una poca comprensió,
de -falta de germanor.
La faci el patró, la faci l'obrer. la
injustícia és sempre condemnable; la
violència es sempre reprovable.
Si en compte de fer-se guerra P^r
sistema piticuressin anar junts, els
patron-t i els obrers, resolent a m í
esperit de Justícia les divergències
que poguesisln esdevenir, fora millor
per a tots, rnés convenient pel* interessos d'uns i apltres, 1 més sàlisfactori per les consclèncrès.
No'bo fan perquè no ho s^ben que
siguin germans, perquà es pensen
que són contraris, perquè tenen feta
una separació entre ells que la çonsideren Irreductible. Veuen el <{ue
els d^saparta i no minen el què els
hauria d'ajuntar. •
Per què hom no cerca els punta
d'unió i les possibilitats de concòrdia entre patrons i obrers, amb tota
bona. voluntat?
El patriotisme, acusat de culpable

::
dé les guerres, podria ésser el factor
principal di> la pau i de l'Iinrmonla.
ELS FONAMENTS DE LA PAU
SOCIAL
Hi ,lian coses que separen i coses
que haurien d'unir els operaris i els
patrons.
'.
Els uns «voldrien guanyar moll i
treballar poc. relativament.
Als altres els agradaria tenir
molt de rendiment del treball i pagar-lo a poç .pi;eu.
Es natural que hf hagi lluita entre ambdues tendències. E l que importa éfi fugiu dels extrems, procedint amb prudència i oporlünltat. •
Però al mateix temps que hi ha
ioteresío!* éncontríits. també lu ha,
en un ordre més genera). Interessos
hannònles. Interessos oo(nuns.
Als treballadors i aly burgesos els
Çgnyé que hi hagi molta feina dèl
seu ofici o Indúsirij
Doncs, en la defenàa de la p.$>si'
perllat de l'indústria
que ":els»
dónà vida ja tenen un |iurii de contacte. Un motiu de concòrdia i cooperació.
. ,. ,
Si es fan la guerra i en surt
perjudicada i'inJusina. uns i altres
hi perden; si « saben ajuntar, tots
hi guanyen.
Interès igual téiien també en les
millores de la ciutat, en l'augment
del benestar general, en la major
prosperitat 1 riquesa de la pàtria, en
la bona administració pública, en
rensenyomeíit. en l'higiene, en tun'.
tès i lahtes coses que fermen la cí-'
vilitzadó. el progrés, el patriotisme
coHectiu. l'herènrla qi% tot* tenim
dret a gaudir.
La hostra civilització és una riqu.-ia giandlosa, que no pertany a
una •-asta, sinó que e-v propietat "de
tots ei > homes.
Es un:', riquesa que •empí·e CK&·
peiquè tou hi treballen en son creixeh.enl.
Cada dfa l'humanitat M nies rica
per les obres realltyades. pels Invents. pels avenvamenls de l*i ciències, per le» Instiiuciuiui beneficioses
que s'arrelen,.
Que la hem de tirar a perdre
aquesta civilització? Aquest patrimoni, que el poden fer rnalbó amb petites lluites de partit o de classe?
Que no val la pena de p/ocurar
que el que s'ha guanyat no es pugui perdre, l que vre'*' més, sempre
més. aquesta herència material' I ínteHeotuaJ. 1 que la pàtria, nmre di»
tot 9, sigui cada vegada més rica 1
mes plena?
La guerra civil è* la ruïna de ta
pàtria: és sa pobresa 1 sa eixorquia.
La guerra social es la mes eixorca
i empobridora de les jfuerpes civils.
Hi ha feines més convenlfnts que
la de guerrear geratóns contra germans, dins ona mateixa ciutat, «ims
una mateixa pàtria
Jo*s MIR

Obituari
ENTERRAMENTS
Mi Aviúnia Parés Mirsana, vídua
de Mnileras. Avui, a doS quarts
d'onze. Passeig d« Sant Jr^n. fS..
En Josep Alemany i Etchtve* Ha
mon a l'edat de. 46 anys. Aivul. a tes
très. Peíayo, 2ü, Parròqvaa de Botíem.
Cementiri Nou. 1
En Gotiifried Jcaí/uj. Hi^ mon als
81 anys d'edat. Atvui, a dos quqrts de

Exclusives Chasa, Rambla de Catalunya, 62
tres. Passeig de Fabra 1 Puig. lt"9.
Cementiri CWu.
FUNERALS•
•

\ Emili Garriga i Uoveras. iMiori
el ó.del corrent. Dissabte, a leí deu,
a Ja parròquia de OarrigiiíOla
Va Ànlónia BUra i Tarascó. Vídua
d En Mauelí tíelaberl. Mofi el 24 dé
desembre de 1912. AÀui, ^ dos
quarts d'onze, a reigl&la de la Casa
de Caritat.
Va Cunne üauder i PasarS. Alurt cl
dià 6 del corrent, Avui, a dos quarts
d'onze, a la parròquia de Santa Anna.
Ha Romona Hamcndo » Vita. vid m jí'En Magí P w . Avui. a do^
quarts d'onze, a la Catedriü.
En Pere Bombardií i Vfyo. Mon el
dia 9 de febrer. Avui, a les'"déu,
al Carme.
Sa Clara Alejandro i CvbiAà de
Séridra. (Mori el 31 de gwier. ' Avui
dc deu i dotze, misses a Sant -Cutittta*.*
.- * •
Sa A n m Caüejimiy ,í Aío/ijiíèv dc
VaUniín. Mon vi T je l'ai tual Demà,
a . dos quarts d'onze, funeril^ a la
parròquia de la Conoépcio.
ANIVERSARIS
A'a liuisa Mtunbni i Ferran. Mori
el 20 de íebrer de 19*8. Avui, lai**
ses da sis a dotze o Sant Vicens de
Sarrià i » Sant Kranresc de ^aula,
de Barcelona.
ita Francesc de p
' Lhunell,
prex ere. Alon el tt de íebrer de 1*2.
Vvjn, de deu a dotze miüses al Pi.
Èn '•liiníàs Mir i Bemardús. Mori
el l> de tebrer de 1*23. Avui, de fieu
a flotz»; misses a iSant Josep Oriol.
En Boberl Soler Parnis. Mori él IS
de febfor de I9K. Avui, mWsc> a la
Concepció. Saleses, Jléparadorei, capella Franoeso i Alberg de Sant 'Antoni. •
PARTICIPACIONS DE DEFUNCIÓ
Eh Salvador Sampera i Sampera.
Enterrat ahir a la tarda al Cementiri
Nou,
A'a Teraa Caldes i Fàbregas, vídua d'En Josep B'Mtú. Enterrada la
tarda d'altir al Cementiri Wll
N'Adrià I . de Rafael Moure. Enterral ahir a la tarda.

de la tarda a dos quarts de nou del
vespre.
Biblioteca del Consell ds Pedagogia — Urgell. 187, — Oberta, de tt
a 1 del mati. i de i a 7 de la tarda
Els diumenges, de 11 a 1 del matL
Aquesta . Biblioteca és circulant.
Episcopal: Palau Episcopal.. D'onz»
e uaa del mati.
De la Universitat: Ediflcl de la Uot
versltat.
- Institut de Cultura 1 • Biblio'-'Cd
Popular Ue la Dona.— De- les deu a
dos quartà d'una d»i •mati, de ies
cinc a dos quarts de nou de la tar
da. els dies feinírs; de les deu del
matí a dos quarts de sis de la tarda, "els iliumenges. Els dilluns, al
mati, roman tancada. t
bels Museus Artístics (esoaclal ds
Ari): Oberta de les deii ^el mati a
la una de la tarda Museu Arqueològic; Palau Re.'al del Paic."
0 Història Natural de l'Acadèmia
de Ciències 1 Arts: Rambla Uels Estudis. 9.
Biblioteca especialitzada en rcatèrlos texf.ls. Escola d'Indústries Tèxtils de la Universitat Industrial (Urgell, 187), oberta, da deu a dotze.
Serve: de préstec.
Arús. — Oberta de deu a una del
matí, i de set a nou del vespre. Passeig'de Sant Joan. 26, principal.
Provincial Universitària. -Oberts
t t dos quarid de deu del uiaii u uaa
quarts ae dues de la. tarda: EiUfloí
de la Univers; tat
Biblioteca del Poble, - Sostinguda
per l'Associació de'la Premsa Diària,
Canuda. IS. primer. - -Oberta al flObüc tots els dies feiners, e sis a nou
de-la Dit, i els fesilu^. no diumenges,
de deu a dotze del mati.
Del Reial Patrimoni-. Palau ds l«
Diputació.
Biblioteca pública de. Sant Andreu
de Palomar (Santa Marta. 18 I 20).—
Oberta de ies vuit a les ueu del vespre.
Biblioteca de l'Escola Elemental del
Treball (Urgell. 187. Casa Batlló)- —
Especialitat en obre» d'ensenyament
tècnic per a obrers. Oberta tots els
dies feiners, da sis a vuit des vsspnOe Protocols: Notariat. 4.

D'espectacles
Provincial Arqueològic. — Obert da
les onze del mati a la una de la tarda: Capells ds Sausa Àgata. Placa W Al Conservatori del Uièpa (Teatre
Pràctic) es donarà una funció drama-'
del Rel
Municioal: Obert de ies deu del ms tica catalana divendres pecant en
U a la una de Is tarda l ds let qua escena efl druma en tres .-K-tes i «ti
tre s les set ds la tarda: Casa de la prosa d'En Ignasi Iglesias J-a maxe.
eternà», sota et segUetH,repartiiment;
Ciutat.
Mhsen Pedagògic de Ciències Natu- Manió. senyoreta Del Rto; Floreimi,
rals de L Soler Pujol.—Plaça Bes', senyor Uenvr;. tiabrlei, senyor Tàrtar
gó; Andreu, senyor F. rrer: Enganvanúmero 10.
—Del Consell de Foment. .Aragó, amo's. senyor .Sabanes: • Ros, aeuyoc
número 287, principal). Agricultura, Foix; JJepe. senyor Calin.
Indtis tIh. Comerç i Patologls vegetaL
Direcció del professor, N'Enric de.
Pública, Tots el» dies telnen. ds dsa la Fuente.
a una i. de quai(e s sis del a tarda
els diumenges.
Per dlfioullate sorgides a última
Especitl de Mineralogia, Pstrogra hora en el muntatige ih\ In cornplhía·.
fla, PJeoutologia I Conqulllologla, ds dissima maquinària que es necessita
la S-cletat de Clenelei Naturals per a pnesentaciò de lu Coiupunvia
«Club Muntanyenc», Priucena, 14, pri- del Ba.lliet sobre gpl. Vempresa del
mer — Dben ll onze b una i Us olna Tcaiti-e .Nou ha disposat que
débtit,
a onze de la vetlla.
que barta de tenir lloc ahir u lu nll.
. 'Arquitectura: Escola d'Arqultectu- se celobr! -iquesta tartfo, a kéH cinc.
ra — Segon pis ds la Universitat
Tant a les íunejons d'avui com a
D'Història Natural ds la Unlvsrsl·
ies dels dies successius, la • Compatal: Edifici-de la Uulvsrsttst,
De la Cstsdral: riaçc da la Cate- nyia del Ballet soiirv gel, de la qual
íorroen part La Gharlotte 1 Kreckcrw,
dral.
De la Cor-ma d'Ar <rò: Carrar dels els dos patinadors- n<:s famosos del
món, present ari al piiblic ei més «eCom Us de Barcelona
• entre ExcurMuuísla de Catalunya lacta 1 notaible del seu esplèndid redel Paradís),— Oberta de sia pénori. • • --
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Oefltrmcle Airtca del Col ragi d'Agents de Canvi l Bona i al Mareai tttflra tfa Vators
A la tarda, a la Casa Lieja. Es fa de Nords de 69-50 a 68 53 i a 66 50, Atacants de Gd'iïO a O'BS i a «9*56, Càcerrs
variable de ò i bU a 36X6 i a M'úO, Colonials a Sl'TS. Aigües a 116'75, Oran Metropolità a 140 50, Metro-tranwraal d*
de 125'00 a I25'85, Duro-Felguera de 56'25 a 57'35, Sucreres preferents de /SW a 79'25, i Sucreres ordinàries a 39'3^.
Cotització: Franca, ïi'tO; BBïasoa, I JO'SO; belgnea, 34 20; lUures, aO'ffi; lires. dOfÀt; dòlars, 6'4I: marca,
0.a\5,1 coronea, 0.01.
DHarinnit» dt las oparaolana a tarma
*^D« la tanca d'ahir > les cinc de la tardaa ia d'aquesta tarda, ea puja 0*05 de Nords. 0*10 de Càceres variable, i l'Sj.
de Duro-1 el^uera.
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Banc de Catalunya

vaixells cntiuts:

Barcelona
Central: Rambla d'Estadi»^

Vapor espanyol «Rey Jaixne b. de
Mobú. axub cirretja general i S7 passatgers.
Vapor espanyol «Jtúlatrai. de Nova
York, amb carrega general.
Vapor «apanyoi «Ampunas·. de
Tarragona, amb Vi.
Vapor espanyol «Cabo Treà Forcas ,
de Santander 1 ewales, amb càrrega
general 1 10 passatgers.
Vapor alemany «Igerborg.. de Newcasüe, amb carbó

Agèncie?: N." I: Creu Coberta, 8.
N." 2: Saut Andreu. 148
N.c3: Salmerón, 111.
Valors - Cupons • Girs
Canvi -

Banca

C a n v i s f a c i l i t a t s per. l a
C a s a S o l e r I. T o r r a CLaaa
PREUS OE COMPRA
Bítllett: Fraacesos, 3875
»
Anjzlesos, 29'85
»
Italians. S O ^
>
Belgues, 34'00
»
Suïssos. I IQ'^Ú
•
Poftngueso·.O·^a
»
Aleirflnys, OtM
>
Austríacs, n'01
>
Holandesos, 2'40
»
Kussos. U'M
>
Grecs, OÜ'OO
>
Suecs l'o5
»
Noiiiecs, ITO
»
Dinamarca, I W
•
Romania, i ' . 5
»
Turquia. OJt»
»
Eatats-Unita, ü'33
•
Canadà, o'iO
t
Argeulins. ^VS
»
Urugiiais. a'iO
»
Xilens. U1
>
Brasilers 0*55
»
Bolivians,5
•
Peruans, 20'QO
a
Paraguai^O'lO
>
Venezuela. 00*00
>
Japonesos, 2 L^
»
Algerina, i7'5D
»
Egu te, 2975
»
Filipines. 275

VAIXELLS DESPATXATS:
Vapor espanyol «CrisióOal *Sorni>.
amb càrrega general, cap a .Pasajea
i oïcalos.
OfertoMt
MtfttM
NovtOrleans
Vapor espanyol cNavarra», axub càrrega general, cap a >MellUa I escales.
oaoo
DteonfWt. . .
oaoo
28.50
Vapor espanyol «Cabo San Sebas. PWnrs:
tiàn», amb càrrega general, cap a
oaoo
28.22
00.00
Míarç. , . . .
Bilbao 1 escales.
oaoo
28-00
00.00
Maig
Vapor espanyol «Ampurias», amb
00.00
27.53
càrrega general, cap a lloses i escaJoHoi
00.00
24.80
les.
Octubrt. . . .
oaoo
24.58
oo.·oo
Desembre, , .
Vapor espanyol ' E i Gobemador..
amb càrrega general, cap a Les Palmes 1 Santa Creu de Teneriíe.
Barcttona, 14 d» ftbrtr de I3S3
Vapor espanyol «Canosa», amb el
seu equip, cap a la mor.
LZVíVï
1 mats i teixits (ban Jiagut de neUuir
Vapor espanyol «Santa CrisUMu,
i In •^•roJiKK.Ki. per l ewwwfdi' d alsoj amb el Seu íqulp. cap a la mer.
A aMaarjfa, » conseqüència de ^
«MreuI»
rius (Llobregat i CarOol*'» «panyoïa «Comerck»., amb
parawttat sequedat, l m MÉrtgwaa de J doner.
càrrega general, cap a Sant Fello.

VAIXELLS SORTITS:
Vapor espanyol • Ampurdaiiiis^, amb
càrrego general, cap a Tnrragfina.
Vapor norueg . L a Fiance-, ae tiònM:. cap a València.
Vapor espanyo! .Tlrso-, amb càrrega general, oap a CanagjDna i escales.
Vapor espanyol '.Mar BUbco*, de
trànsit, cap a Marsella.
Vapor auglàs «Ctdderún·. amb càrN o n e l l
G e r m a n s
rega general, cap a Tarragona.
OANVt — VALORS - 0UPOM8
Vapor espanyol 'Mallorea.. amb
càrrega general, cap a Palma
tuiubia del Cenue. l i

Al mu degut temps s'anunciaran
L'Associació de Propietari* «Salut
Us dates d'aquests importants con- Esport Club> ha organitzat per a la
present temporada de Quaresma una
certí.
sírle de concerts a càrrec del ConASSOCIACIÓ D£ MUSICA DA CA- servatori de lo Infanta Isabel, que
AMICS OE L A MUSICA
dirigeix la pftatígloea professora Na
MERA
Aquesta entitat en* comunica que '
Isabel de la Calle.
Conjuntament
amb
Serge
Prokotiefí.
bròximoment s'anunciaran les dauea
Els dits concerts alternaran amb Us
ia
vinguda
del
qual
suaoitn
viva
esdels concerts corresponen 13 al preaent mes de febrer. les qoals no s'han pecúcK». actuarà cn «la pnlmers con- acoetumades representacions leatrals.
pogut fixar encara per trobar-se ína- ' erle de 1 Associació de MO'icn <ia Ca- Oporiunaiúcnt seran cursats els pro?alt d'un atac de ciàtica, a Berlín, l'e- mee» ei gran violooeebiete iDiran Aie- grames.
minant vloionceUista Arnald Füldes- xanian. autor del cèlebre rnètode de
sy, el qual havia d'actuar junt amb la tècnica del violoncel, amS> el qual
Tingui lloc a l'Orfe* de Sans una
el pianista .Micbaei Zadoro, en el pri. PAi CasaH sTia mostrat planament bella ffòta musical a U qual lil asmer concert d'aquest me».
identificat.
sisil mm lliiiia nvmbrosa concurrència. El programa quo eru molt selecte,
Alexanjen
és
fUl
de
Constantlnoble,
Per altra part ens diuen els Amics i ha donat nombrosos concert», tan fou admirablement executat per !es
de la Música que per als concerts dol
Ef fiyoretes Regnard 'sopran;, Torrens,
mes de març tenen ja ultimades les per i'Orieut europeu, com per França. (arpa), i ÀjTnat (pian6;i i els senyors
Alemanya
4
Àustria.
Com
a
Judl.i
contractes dels artistes que hi ban
Torren* C-e.io;. 1 Serrà' ;p ano). Tots
d'actuar, els quals artistes — que per sintètic de la seva personaf tat, po- ei* artistes forrn calorosament aplauprimera vegada es presentaran a Bar- dem reportar ie» segOcnti parauias dits i Imgueren da bisar -ilgunes de
celona — vénen precedits d'una la- que tenen per garantia el prestigi cel Ica obres e^ecutadeí: :a senyoreta Regma que els adjudica els primers seu autor, el compositor francès Jean nard especlcíinciit fou objecte dc
llocs entre els virtuosos de l'època Huré.- .vüèsprÇs de! conreu, tothom, loguere^w manifestacions i repetí a
actual.
/ . | unànimement, d'una manera espe- precs del públic la major pon d" les
Són aquests concertistes el famós cial aquelLs cl -ran talent dels quar. can^-ons que JelJc osament Intc-ri-retà.
violinista polac Bronislaw Huber- fe!o níès preat !'6!og£ orop-lírmaren
La vetflaja fon molt aprradoia I
rnann. el qual actuarà amb la coUa-e la mestria suprema del v oloncel·listi,
boracló del pianista Paül yrenkel. I l com es rennetxen en ell, «1 costat digna pariona ;le le* qne •sovint celel'eminent organista alemany Walter del músic profund, el tècnic de l'are bra ei benemèrit Orf-'ó do Sans.
Orv.-ensky, al qual la Direcció dels al qual hen pocs poden pnorgulHr-se
Amics de la Música be encarrega i d'haver ultrapossít. Alexanlnn sTia
El Slndicftr Miw'cal dc Catalunya
UO important recital que donarà Uoc ,'et. fa m-iM de tesnp;. un Hoc a part, ps reunirà en Assemblea gm^ra] exde poder admirar bon nombre d'obres entre «is viblonoeUis'.es contempora- traordlnària ei düi C del rorrent a
per a orgue i apreciar tota la magni- ; nis.les nou del mall. de primera convo-aflcència del rei dels instruments, del
Serà coüaborador fygne d'aquest tòrla 0 0 Jes deu. de segona, en' el
qual el Palau de la Música Catalana : eminent afiiota ei notaWe concertÍA- locay social (Hospital llS. pra).), per
posseeix un dels millors exemplars ta català R arj Vives, el píajiisia a iTtprovscIíj de r^-stat de rorròtes.
de moderna íabricacló.
1 de l'admirable Trio de Barcelona.
de l'any 1921

E! d'a 53 se celebrarà l'Assemttlea les autoritats I les principals corpogeneral ordinària al Teatre Escola, racions de la nostra ciutat.
(Consell de Cent. 264;. per a l'aprovaAvui, versant sdbre el íema »La
<it0 di> l'estat de comptes de rexercirl flcrèncla.v donari Fanuncíada confede líCí.
rència la metgessa senyoreta EstreI el dia S6 es rependrà l'Aíscmblea lla Puig. a !a sala d'actes de la CalR\ local «oc at per a la renovació de .ra de Pensions flBllbao. 19S). a les
.la Junta directiva, efecmam-se l'elec- Sia de la tarda L'ajalstència ès lliure.
ctó regíoaiemàriamcnt
També, organitmt oc-r l'Escola
•i Infermeres de! Mcntpio de Santa
Madrona. direndre» Vinent, eomeftçarà el cursc» de farmàcia, sota la
dh-e-rció de la senyoreta Joíepa Riu,
Tenint lloc cl dlnmrls '. divendres, de
C o n f e r è n c i e s
quatre a -sis de la tarda, a la salabotlqui del Casal per a Malalts del
carrer de Rosselló. 187. organisme de
la Caixa de Pensiona.
Avui, a les sis de !a tarda, «i
L'assistència és amb matricula. .
doctor A. Aguilar Feliu, donarà a
l'Acadèmia i Laboratori de Clènc'.es
Mèdiques de Catalunya una confernDivendres vinent, a les onze en
cln sobre «Conexements necessaris punt del mati .cl doctqr P. BarnUs,
per ,a l'estudi dc les arritmifs: Fun- fllreetor de l'Rscola Mimtclpa! de
cions de Ics resíes embrionàries lh: Sorls-Mots. donarà a VUa-ioana una
traoardiaques. id. dels nervis extrln cenferèbcla pública de vulgarització
secs del cor. Mitjans pera l'esiadi Ue .sobre '.D funcionalisme de la pa
les arrltmles; oiasslllcacló d'aques- raula sota d pum de vista experites.»
mental.. Serà iüustrada amb projeccions confeccionada expressamenfiai Laboratori de l'esmentada
Dem-\. divendres, a dos quarts de Escala, donant-se a conèixer al maset. donarà te seva anunciada con- teix temps un fUm de| moviment d4
ferència, nl Foment <lel Treball Nacional, el Pnd. P. don Ricard Cirera, les cordes vocals, produït pel doct-j
el qual desenrotllarà el lema «(Po- G. Calzla, professor de la Universl'
sició econòmica de l'índia! — Bl co- tat d'Hamburg.
men; amb Espanya i possibilitat
El millor tren per a assistir a ricd'augmentor-lo·.
te és el nuo surt de l'estació de SarHan estat invitades a aquest acte rià (plaça de Catalunya), a tae W»J.

Musicals
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Qrans
magatzems
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TIVOLI

FABRICACIÓ

Apartat de Correus: 583
Direcció telegràfica:
C A T A L O N I A B A N K

E RETALLS

Casp,17il9
iïmt

Teatre)

•ÉÉaiiuiiwtiiiiiiiiii

PRÒPIA
M E S

Primera casa
dc
punt
per
N O T A :

D E
en
a

-

MAJOR

1 DETALL

R E G A L :

Descompte

10

i

15

per

100

Sobre

els

preus

marcats

flassades,
e d r e d o n s , j o c s llit, j o c s n ú v i a ,
roba taula,
l l e n ç o l s , tovalloles, g è n e r e s
senyora, senyor
i nen,
conxes
«clarín» i de
seda, mocadors, franel·les,
teixits
Tots els dissabtes regal de g'obus a tot comprador que efectuï compres per valor de 5 pessetes.
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Gran T e a t r e del

C

I

Liceu I

S

D

T I V 0

L I

Diljoiw, 22- Primer conoon pel geAvui, dijous, tarda, a les cinc, i
Inlal planlsw KMU. SAUER. Continua nit, a les deu. úmns funcions en
I obefft l'iibon-oínant i s"admeten en- honor 1 comiat
Ican cx-i 0 Coanptadurla í>er al pHbXMli DE La COMPANYIA ARGENTINA
li segon concert.
MUIRO • ALIPPI
dedicnd?s a les Cambres de Comerç,
.MancantU i FabrU de Barcvkina. amb
del senyor cC-nsol de 3a
[Principal
P a l a c e assistència
ReptLtAica Argentina, I essenSt-íil Invitva Jel Team, S i t - 'UU-f*.
14Ï9S A tades les autoritats locals.
íProgrema: I. La pessa en un acte.
ERA UN MUCHACHO ALEQRC
SL EL CACIQUE BLANCO
D I S S A B T E , D I A 17
UI. ORAN FIESTA ARGENTINA
Munòleg pel senyor AUppl; duos
R E A P A R I C I Ó
crioilos. F^telos. Vldallstaa, Flrmeza
(haüe de a V.L Comrapuwto crioUo.
Je la Companyia de revistes amb Gran PericOa Nacional per toia ia
f'çspeçtacle de gran presentació ccmpanyla. — Demà. divendres.
DEBUT D-ESPEIUNCA LRLS
Es despatxa a Compladurla.

C R I - C R 1
Z I Q - Z A G
Integrada pels quadros que
assoliren gran èxit en les
dues esmentades revistes
100

artistes

espanyoles

TI V O LI

Demà. divendres, a la nit. DEBL'T DE
LA COMftANTIA D'OPERETA

ESPERANÇA

IRIS

íu^Um.
ÍK m m m tel ball tabarin
L'opereta en dos

1 formis FI DE FESTA pals CRONVVELL i eaosons i cantes prr
ESPERANÇA IRIS
Es despaua a Comptaduria.

i estrangeres

1 magnífics vestits de la casa 2 Ningú que es tingui per erudit J
*
deixarà d'admirar
^
MAX WELDY de Paris. 500

| Cèsar
Telèfon 35Ú0 A- — Avui. dijous, a
L
dec da ia tarda. Espectacles per
la iníants. L'obra de mes gràcia 1 alegria. d'En J. M. Foúch i Twrres.
AVENTURES O'EN MASSAGRAM
I Magutílca presentació. Ossos blat.- :
es^Mio. Grans partpèoies de l'Alaeric frMassagran). Quailro de gran
Lvmoció-. el naufragi de <La AlusteVa».
lTÜIh<an ai Rainee. a riunel Nit. cTerCutalanista·.
DIJOUS SANT fd'Dn Sagarra)
i LES BOOIS D'EN OIRILO
oà, tarda, fomiidahle progiranna
|mlc. L . \ WALVASU DE S1TOES i
RODES D'EN CIRILO. NIL L'èIt mtó gran de lla temporada. CL
VQLSEBOT TDíACrTY (tres actes),
' ia comèdia en dos actes, de gran
QUAN GLUSS VOLEN. — Oisa. nit. <Quarta veOlada de TeaN Seflecte.. LA FORVSTERA. de F.
Curei. i PER NO ÉSSER TRETZE.
Diumenge. Tarda, 3 les tres, l'ode gran èxit. d'En Folch 1 Torres.
ÍLA FILLA DEL MOLINER. A dos
f quarts de sis. el gran eopeetai-le. LES
AVENTURES D'EN MAS&VliRAN. WIL
M FORV,?im\ i PER NO ÉSSER
.TRETZE.
j
Teatre C a t a l à
B O S S A
Tedèfon 3300 A. — Dissabte, nit
OLARTA VETJJJUIA DE TEATRE
SELECTE. Estrena <le la comèdia en
tres tecles, de Frariçois do Curel. traducció de C. Capdevila.

Bòrgia

|

Teatre de Novetats
Va3 elegants
BALLS DE D I S F R E S S E S
AÜRIQEMMA-CANADO
Ei vinent dissabte. 17 de febrer.
BALL GLÒRIA
El dissaibte, 84 de febrer, Feeitlval
Ml-CAREME. — Localitat»: Casa Aurigeroma, Ferran, 53. I a la taquilla
del Teatre.
Teatre

Català
B O M B A
Telèfon 3500 A.
Dies 25. *7 i ffl del corrent

G E MI E R
Tres úniques funcions
TABTUFFE, de Mouère
L'AUTORITAIRE, d ilenry Oerc
LA RABOUILLEUSE, d'Emile Pobre
sohre la noveUa d'R. de Balzac.
A Comptaduria s'abona i «"admeten
encàrrecs per a totes tres funcions.

E L D O R A D O

COLISEU DE VARIETATS
Avui, dijous. íaxda. a «re* quarts
de diu.-. Nit. a les deu. Projecció de
notables pel·lícules. Gron quadro d'atraccions. C JL'NETRO'S. equilibristes; SOLEDAT MIRALLES, ballarina;
LA F O R A S T E R A
V£RVS. aiambristtw; UAIjDER, ven1 la comèdia en un acte. PER NO 3tríloc;
sixoés extraordinari de ía geESSCR TRETZE. Els personatges fe- i.-.-r. artista,
ALONSO, en k s
menins de les dues comèdies, saran creacions del PiLAR
son nou repertori. —
vestits per Jeanne Lanvin.
Dam&. divendres. Esdeveniment arEs despatxa a Comptaduria.
Usiic. Debut ds la eminent arilsta,
I A ARGENTINA.
Tealre

Citalà
B 0 H B A
Dimarta. SO. Nit
Itec'.tal p?r 1 EM 1.VENT GUITARRISTA
SAINZ DE LA MAZA
Magnífic programa
Detalls per cartells i programes
Es despatxa a Comptaduria

J

it
I

i

DE

'

Pàg. 15. — Dijooe, 15 de febrer de 1933 ,

CATALUNYA

E

S

P

tura «DIE FLEDERMANSi, STRANSS;
segon: UNA ESCENA DE INVIERNO
EN SAINT-AIA1TZ. UATZ; tercer. LA
MUCHACHITA, senyoreta GÉRTRUDI8. Eïirlch. FR1EMER: quartt MARCH A MILITAR, senyor Paül kreokow,
TAUBERT; cinquè: PtERROT i PIERRETE. senyoretes Dora Wischer 1
Elsi Derksen, Wolf-Ferrari; sisè: TRUCUl-i.SZ-SSTlMMEN (VOZ DE PR1MAVERA). LA CHARLOTTE. L UNICA
Al- MON, STRANSS; setè: ML'NECAS
DE LANA. GOKSL; vuitè: FURTF.O
EN PRIMA\ERA. senyoretes t o i a
Wlscher i Elsi Dartisen i Mr. Kreckow. Delibes; novè: C2ARDA GERTUD F.RiCH Y BOB LAENGE, BRAIINA; desè: PARODIA EXCÈNTRICA,
senyors HARRAS i CHARLES. KERN:
onsè: D.ANZA APACHE, L.A CHARLOTTE 1 KRECKOW. OFPE-MBACH.
SEGONA PART. — ELS GERMANS
FERRONIS. CLOWN3 EXCÈNTRICS
MUSICALS.
TERCERv PART, — CARNAVAL,
música: Ruben Schuniann. armaiament; PAUL H. KRECKOW: Coreografia JAN TROJANOWSSKl. DIRECTOR
ARTÍSTIC PAU-L H, KRECKOW. Primera baUaxiua. LA CILARLOTTE; Coloiobina, L . \ CHARLOTTE; Avleqnin.
Paül H. Kreckow; Pienrot. Genrud
Lewicki; Florestan. Eob Laenge; Chiarina, Dora Wischer; EsttelLa. Else
Derksen; La coqiicta, Else Rackow;
PapUJon. Genrud EUrlck; Eusebius,
Kurl X'Hinan. GR-VN >LASCARADA:
Rllo Kreckow. Firitzi Rogge. Hllda
Rosenlhul. Betty ftucfcert. Allce
Speck. Mar^ Kamey. Cialre Foetzkom, Mana Kollet. Marg Bell, Cenda
Plaumann, Ehrtck Kían^neQok.
Decorat exprofés deU escenògrafs
GERMANS TAR\70NA. de NOVA
YORK. Rlqulssim ve?tuari confeccionat exprofes per a aquest balle;. als
tallers de la casa HUC BARLCH I
COMPANYIA, de Berlín Nova York.
Preus: Butaoa. 3'50 pessetes. General, 0"50 pessetes.

C

T

A

C

La mqru. dei. .amor. nu. el clavo.

TEATRE

QOYA

Companyia Je Comèdia
Oo be fia-Oliver
Aneu a veure
5
Avui. dijous, tarda, a les cinc. MA- ?
T1NEE GRAN MODA. La g^nlaj creació de CEltMETA. .VLU)A\fE BUTTER- | C è s a r
Bòrgia *
FLY i iMANANITA DE >IAYO. Nit. a
%
al
T
S
A
T
B
E
D
B
HOVETAM t
les deu. PfHlOUA. 'Lxií de CARMETA
OLINHOR. — Demà. «liveinlres. Estrena i * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * '
de ia tomèdia d'ALESANDRE DUMAB
(part-), adoptaA'ió de Frederic
Rt.paraz. I N M VTRI.MONIO DE CONVENIÈNCIA. PrologOttbiU. CUÍMETA S a l a
l i a n
OUV£2t.
FILL DE PAUL IZABAL
S& - Passeig de Gràcia -25
AVIS
*********************
Per lleugera indisposició del direcAmor, Intriga, crueltat, es
%
*
reuneixen en la persona de
* tor artístic P. LONGAS. que hi havia
de ptndre part, SE SUSPÈN ei
I C è s a r B ò r g i a | concert corresponent al divendres. 18,
des del dia 23, en la for************************ reprenent-se
ma de costum.

r

Teatre de la C o m è d i a

Coaapanyia OacaimurA-Aldrià. Primer Dlíoiw de ia Mainada, a les
quatre **> punt. Prlíner: í X R l S l t C
BERTOLDu. quatre actes i deu quadros; segon: DEIXEU QUE ELS NENS
VINGUIN A Mil, un acte.

PALACE

Í880CIACIÚ DE MÚSICA D& CAMERA

CINE

Victòria

Bòrgia

I

TEATRE

ifc Mi

NOU

Saló

Catalunya

fs Púnica pel·lícula presentant <•
la reunió del Conclavi.
x
i***********************

ELDORADO J ^ U u
Exat Grandiós Exit
Pilar Alonso - Balder
Demà. divendres
DEBUT de la eminent artista
La Argentinita

Teatre Poliorama

S

Sala Mozapt

^ ^ • • ^ ^ • • i " ***•&*'&****** * * * * ^

Cèsar

E

Diumenges, 18, 26 dc febrer i 4 de
Es despatxa a Comptaduria. • Telèmarç, a la tarda. Audició integral dels
fon 4134 A,
AVIAT ESTRENA de la comèdia en Trios de BEETHOVEN. a càrree del
tre» actes i en iirosà, de don Manuel T r i o
de
Barcelona
Linares Rivas.
Abonament i localitats. Casa DoLA MALA LEY
teslo, Pornl de l'Àngel, 1 i 3, de treà
a set de la tarda.

T E A T R E CÒMIC

Teatre

L

Nit. a aes deu. MODA SEIECTA PO- les sessions es projectaran les visiPUI^-AR. BUTACA PL.\TfA. DUES tes i actes als quals assisteix S. A R.
PESSETES. LIEXIT VERITAT en Ires don Ferran '.'e Baviera, i AdualHats
ded Carnaval.
actes,
LA MORAL DEL AMOR
Díimà. divendres popular. Tarda.

Oran Saló ds Moda
Avui, dijous, tarda 1 nit. Progra^
E L D O R A D O
mes estraordinarlí. Omís estrenes.
ESlt Grondió» ÉxiA
I La ipeHíoiíln (l'iatere«"ant r-rguroen»
t U% SíENYtdtErA ;3EN>vE 'POR; éí cuBalder - Pilar Alonso
| rlós ÍUui, LFJÍ INlJiSCRECIÜNS DEL
Demà, divendres
; tTNRMA; l^ÉDOclonBat «iroma. E l .
DEBUT de ia eminent artista
' C D m «ON DE I.·.ASSASSIN.AT. i E3La Argentinita
,tJEV£MMENV
CINU·i.MATOCltVI· ív.'.
quarta jonuuia de la .p-jlllí·ula superproducció 60 IWiedllada marca aHemanyji U. F. A. L'HOME SENSE NOM
titulada í i . PATI DELS LLEONS. A
Avui, dijous, tarda, a dos quarts cada jornada creix iT.lnterès.
de «rec. E L SOL DE LA HUMANIDAD
(vuU actes), 1 LA TORNADA D'EN
N.ANUL. EÚtrada i hutaca, l'SO. General, O'M. Nit. a dos
• "•• de deu.
Programa per a eftnil: DJÍA INNO>·tvnü.VRlTA DE BORC.ON.\ RELVV
CENT AVENTURA, per Vlvian MwDE FRANCIA ivuit actes).
lin, dti Progronm Ajúria; LA CVRAVANA DE LA ML'ERri:. segona jornada; L'HOSTAL DE l.'ANEC, cdmlca
| de gran ibroma; estireu;. detU episodis
Gran ccmipanyia de sarsuela i o[>e- tercer ú quart de la sèrie VHagrapü,
reUss. Inauguració de la temporada, par Caamel Myers,
el vinent dissabte, dia 17, ai vespre.
L'EPOPEIA D'UNA DONA

EMPRESA SERRANO
ESPECTACLES IRIS - PALMER
DEBUT - DEBUT
Avui, dijous, tarda, 16 de febrer 1923
a les deu de la nlL
LA CHARLOTTE 1 KRECKOW
amb el seu meravellós
BALLET SOBRE GEL
Companyia d* comèdia
Direcció
* -• a « » • a • j • » »
t- -a.
Güell • TuL·la - Asquertno • Coria»
PAUL H. KRECKOW
Arul. dijous, tanda, a les cítuc. MADirector d'orquestra
TINEE DE MODa fOPDLAR BUTAi Cèsar Bòrgia t
CA PLATEA, UNA PESSETA, L'íait
JOAN B. LAMBERT
artístic en tnes mnta,
PROGRAMA
* es projectarà al Teatre Bova- t
E L CUBA O i LOMOUEVAL
PRÉMER.3. P.AKT. — P&Otf; OherX U t a els dies 15 aJ 25 de l'actual. 1
CxU Graiallòs Exit
Balder - Pilar Alonso
Demà, divendres
rtEBUT de 'la «bnlnent artista
La Argentinita

E

ORAN CINEMA DE MODA
Notable* pilntet JORDÀ
i tercet TORRENT».
Avui, dijous, èxit soroll ós del més
grandiós triomf de la temporada,
LUCRECIA BOROIA
I Gran Teatre
Espanyol
5.000 metres. Ducs jornades, projec' Companyia de vodevil Josep Santpe re tant-se seiKero. M^s de 30.000 pereoI Avui, dijous. 15 de febrer. Tarda, a !>vs en escena. Verlitaíile davassall en
I les cinc Uiiima de NOVES I v ELLES presentació. Tol Barctíona deslllarà
TEMPTACIONS DE SANTPERE. NW. pel Saló Catalunya, per a admirar
t t. J. A JL JL-^.
» « • a ks deu. I'L .VEU
NANO i D. JOAN aquesta grandiosa meravella cioemaVeure
DE SERRAli-.\RO.V
togrifica, que pel seu Uarguisslm meDissabte, nit. DEBUT D'EN PEP tratge es Hrojectarà puntualment a
BERUE3.
dos quarts de sis de la tarda, i a ics
Cèsar
Bòrgia
deu de la nit. Pro us correris.
representa amor » 1 art tal* blítòrU ^

miiliil ifciT a f li f i* a iTi A i \ ili A it A i% A ifi

E L D O R A D O S'fcW,

VEU

I Cèsar

Bòrgia

|

t é» l'iloica pel·lícula que s'ajusta %
J
més a la realitat històrica.
*
************************

Dissabte, 17. i dilluns. 19
febrer
Concerts vulte i novè del present curs. Presentació de l'cmlnent compositor i pianista
rus
SEROC PROKOFIEPP
contractat per a donar a couèixer diverses de les seven
més discutides obres, i presentació de l'eminent viOlonccUlsta armeni
DIAAN ALEXANIAN
amb la cooperació de l'excellent pianista
RICARD VIVES
obres de Brabrns, ae.·thoven,
Bach. Mussorgsky. l'rokoneff,
etcètera, etc.
Exclusivament per als sòcia
Frontó P r i n c i p a l Palaea
Avui, dijous, tanda, a un quart de
cinc. Dos grans partits de pilota a
çUella. NU. a un quart d'onze. Extraordkiàris partiu. Primer a pala.
CHISTU i ACL'UIRE contra BADIOLA
i QUINTANA 11. Segon partit a cistella. VICENTE I S-AUSAMENDI cortia BARRENECHEA 1 CA^IASAÜA.

EDEN

CONCERT

Asolto. 12. Exit. PAQUITA CAS VNOVA. ROS1NE 1 altres JiftBortéa^
numero*. — Cada dia, Apentift Oran
Tabartri Americà
GR4NS BALLS DE DISFRESSES

DIVERSIONS PARTICULARS
T e r t ú l i a

C a t a l a n i s t a

TEATRE CATALÀ ROMCA
Teièfün 3500 A. — Avui. dijous. DKj
DUOÜS SANT (tres actes. J. Segarra,.
U S BODES DVEN CIRILO (mi acte,
E. Vilanova). — Es despatxen vals:
Barretftria OBi, Hoe^ttal, 16, i Rellotgeria Mullor, Davallada de la Presó, 9

E L D O R A D O gSfeto
Esíl Graaidiàs Exit

Pilar Alonso - Balder
Demà. divendres
DEBUT de la ««uiinant oriista

La Argentinita

Pattié Cinema
Hü^STi»!
£1 saló de més confort de Bancolona
Avui, dijous, extraordinàries ses- ************************
sions tarda 1 mt, en les quajs es projectarà complet «d grandiós esv^'So- t C è s a r
Bòrgia
cic claeffiaiogxaflc,
J
e»
la
millor
pel·lícula
històriífc
LA DOMA DE FARAÓ
J
presentada fins avui
La auilar peUJtftíla 4-: jj&n A ^ l e « |

f í>a^·

W5&ns, ï 5 de t é m e r de 197

ES

VHÜ

D E CATAXTTNYS1

MtS
L t boca « conserva forta í
sana amb l'úa continuat de

ruA.-·elf»^ »i

ta Anni i r V ^ r h . ' 'w6V.a ^ ^ o , ^ ? * * » Oro. Plaça d»San
ia Anna. So. ApariatdeConeuBuiiui. ai, Barortono.

L'oxigen que desprèn al posar-se en
contacte amb les
dents i genives, destrueix totalment cl'
microbis que corquen la dentadura

MALA DENTADURA

d'aquelles
penes que
estar molt
consirosos

Subirana 1 Iob epailoion*. - Ti-is cove •

Senxi* ile franc, durant nn any. a tot» el» pelegrins.
lío-lrau robro ía u
'anit* eK qui vuleuln eo«rfbulr a l'obra do

V O L C À W

és una
petites
cos fan
sovint

podent justificar ami I» perfecció amb que aquesta can
i» exàmens visual» per » l'apliucló de lentes o ulleres. 81
Tostè te algun defecte de retracció, no dnbtl: vagi tot seguit a

«LA Ò P T I C A M E D I C A L»

on, amb aparells matemàtics, 11 diran els cristalls que vosfé'
nocossiía tom aquesta operació es pera vostè do molt interès, no esperi a demà. vingui avui i quedarem moll honrat» ea
»erTir·lo.

Calculo»
Arenilla

Carles Tutusaus Optic-Fabricant

VABMACIBS PRINCIPAL»
Dipositari* • J .

URIACH I 0*

8.000 PERSONES

au£'tíí>^,CSn«'^,.ï1·í'·•, 1 • '•^"an., ..obre naper conohe,si 1 t»
,. " ca<in hm •-• «mb vuit planps do ïi m n-..-

Oxigenada
No poder assaborir
les delides del ben
menjar per tenir

DE

Boqueria, 32

Kaurloh,

BARCELONA

•Bruah,4a

LITHINES

S e r v e i s de l a C o m p a n y i a T r a s a t i à n t í c a

B H 0 D Tubos
I Nde So
Ei

^Dr GUSTIN

LINIKS A AKTILLES, MÈXIC. NOVA ÏOEK I C08TAFIHME
EI vapor
MONTEVIDEO
•ertlrft
el
dia
£3
de
febrer
de
Barcelona,
el 24 de València, el K de Màlaga i el 28 de Cidl» cap
a Nova York, Barana, Veracruz i Port Mèxic.
Q vapor
ALFONSO X I I
•ertlrà el dl» 17 d» febrer de Bilbao, el 13 de Santander, el ÏO de Gijón l el 21 de CoruB», cap a
Hnrana i Veracrnx. Admet càrrega i paisatge cap aCoeta6ri»e 1 Pacific amb traabord a Uavaoa
U N I A DE BÜENOS AIRES
E l vapor
REINA VICTORIA EUGÈNIA
•orttrà
el dia « de imarr,
de Barcelona,
el 6 de Màlaga i el 7 de Càdlx cap a Santa Crua de T»
Mrife, Montevideo
Bueno*
Aires.

Comprimidoi çlt\

J A O . U E C A 5
NEUR ALCI A S
R E U M A T I S M O S
I N F L U E N Z A S

«8ig8A>,MCiléasM.

Adoptada por efeuerpo
TnedicaP d e F R A N C / A

U N I A D E FILIPINES
16LA D l PANA V

El vapor

1 22 de Barcelona cap >
ala dita ports i por ala
„. . » * regniara oa» dau porta deecala abaïu indica ta.
U N E A D E FERNANDO PÓO
El vapor
CIUDAD O C CADIZ
•ortlrà el dia 16 de febrer de Barcelona, el U3 de València, al 17 d'Alacant 1 Cartagen», 1 el S
d« Càdiz cap a Les Palmes, Santa Cruz de Tenerife. Sant» Cruz de la Palma, altres escales In
temèdles 1 Fernando Púo.
A més deia Indicats aerrels. Ia Companyia Trasatiàntíca té establerta els especials deia
del Mediterrani a Nova York i porta del Cantàbric a Nova Tork 1 la Línia de Barcelona
pices, les sortides del» quals no són fixes I s'anunciaran oportunament » cada viatge.
Aquestadóna
vapor?
admeten càrrega
en les condicions
mès favorables,
I passatgera
alsTots
quals
laCompanyla
allotjament
1 tracte eamerat,
com ha acreditat
«u son dilatat
servei.
el»
vapors
tenen Telegrafia
aenae fila.

Fàbrica de Flors, Corones i Plantes
HISTOGÉNIC

JOFRÉ

L ' a t r a c t i u dels mobles
de J o n c i M è d u l a

a totes les

farmàcies

RESISTEIXI

i amb I» te» desapareix ràpldame»» «I caíarro
bronquial, preaeat «re» •e««dc> «1 dl»

Catarro

BRONQUIOLINA

dels

nois

L'Antl-catarral BOKBONET, é» el veritable específic acreditat per a curar en pocs dies la CoqUelucbe, Bronquitis de
tota mena de tos de los criaturee.
1 "i
. Farmàcia Ue l'autor, Carders. « : Doctor AnL ^ i p O S l l S . d reu 1 J , Viladomau Rambla do la» Flors.

<s podert. neiHillr I • r u m i a t >i'ilM<r. d'i^HiH»
ftdlBUta. Catarro.. -

PÜIG

LldealdelsreconBtltuentB.Rebabllitadeadele·
primeres dosis els organismes agotats per la
TOBEKCÜLGSl. ANÈMIA. NBÜRASTENIA i
demés ateccions CONSU.NTIVES
Vintenes d'èxil.— PREMIAT pel Congróa Internacional de ia Tubercuiosida 1910.
Demani s

NO H I H A TOS QUE

Tot el qne's necessita per a fer-los
Antiga Casa T. COSTAS. Falla, 13 1 16, pral.

Salut : Força : Vigor : Joventut

_

T*""1'» • tmrmàeim I Catre —
' • VtDAl

CADENES

-

I AJBA» , nWii |ii. xi

f

«TITAN»

'r»«ajia«uíM0(,tt«u ]

Els models originals í artístics creals per
a «Manufacture Parísienne» completen
la decoració interior d'una llar elegant.

Passeig de Gràcia, 115 Barcelona
Telèfon 686 Q.
iU.M.LL·ATr.E d acer cromo nlquel garautitzat
P É L A ï O , 16.
EHTBESOL·

Demandes

El seu representant: Josep Pagàns. Ponent, 28

Habitació

Billar

cedeixo casa particular, bany.
Uans, i l , segon. 11 a 5.

Meritori

pràc i |e en màquina Underwood
%» u-'i esslta. íreixures, 4, curtfe D e l l » L

Modista blanc

1 color.» domidli. Baixada St.
Miquel, 2 bis. entraaol.

PIANOS

Magnifica babitaclú

sols a dormir ona habitació independent en primer pis, balcó
carrer, a senyor, com únic R.C-, Boters. 16, forn.

oonfprt,., solelada, 8 balcons catre;, lavabo, aigua corrent, eeSenyoreta
«Bíx ambpensiú o souse. Casa desitja habitació amb dret cuiparticular. Janme L 11, primer na on casa do confianc»- Serà
prunera.
referida prop de la parròquia
oncepcló. Escriure: O. A. S..
Emprea» Ideal d'Informació,
Casa nartícQiar
Rambla Flors. 16 (anuncis).
admet dos amic» a dormirà 36

6

ía- 'l'yble Sac). Demano Infor- V e n d e s

mes. Escriuro al nrtm. 30SÍ. Em-

Wc-al d'Informació. Ram-1
Çroea
la de les Flors. 16 CAnuncis). j Unflerwood 500 ptes.
1 Bot» botó ü75. Alfons, 57.

1 .«La m

!

'ibrica

Escriuro a LA VEU. nüm. 498.

•

Lloguers

ile son amo»

En el lloc

Anuncis

mes cèntric d'aquesta cedeixo
espaiosa habitació per » deepatx o oficluea. Escriure al 3069
Empres» Ideal d'Informació,
Rambla Flor», 16 («nunci»).

DE C0ROES CREUADES
AMB MARC DE FERRO

Llogo pis

Sublim marca
R-MARISTANY
Casa fundada el 1870

AL C O M P T A T
PLASSOSiLLOGUER

18,PíaçaCaídlunya.i8

HfELO

axelSteetiMadbioC
Smits Catauiu 8-tu

Màquina de cosir

Bobina central nova molt barata- Basses Sant Pere, l , praL 2.*

Venc mirall

amb jardí, cas» de dos llogaterg, acabat de poc, c U n s à l a
de I» Diputació i Marina. Trac

E

-ino I , M"***'>•'ICS fill» O f e r t e s

tot el grana, le» haoltacions sobreres

Venc mapnific gramòfon- d'aquesta celebrada marca, amb
Busco saleta
I riïH"1?''^" ijiidejoc de molles per » lliçons, S hores dia, n»RaI * dlsco9 en àlbums, ré 18 ptes. mes. Escriure: Carreper 100 duros. Valladolid,
ra, 12, ferreria.
baixos. Sans.

Boirina iia&itacíó

Persona sola cedeix

ÍÍaM^?'
JoÍ8S· ^ 8ran
i, ït?^*, ^ r a ^ P » *™b

laeal d Informació. Rambla de
les Flors, 16 lAnunois).

moblada, b. c, d. a cuina, es
Obrer
lloga en fatmlia l'rauoosa. Ronconeixedor de taller mecànic ds l nix arsltat.tí,S.er. 1.»
per a nctejajar-lo 1 tenlr-ue
cara. Escriure, indicant IproPlaça Palau
tecsions i referòncles, a C. 1T.,
Empresa Ideal d'Informació. s olereíx pensié a senyor. Eaó:
II
triplicat
KamolaFlors. 16 (anuncis).

Dispeses

Es ven o arrenda

d'immlUorable fabricació anglesa, estat nou. Venc couipler,

Bonica íialiítacíó

f£?L· ?orrí?t' "«edat I can
R.™M1.f;Í?lülf Bai'y' ^censor
Kambla Catalunya, 24, cercer,
seçoua.

Esla reina de les aigües de ta ula la de la
V A L L DE SANT DANIEL

Llogo local

^an amb molt terreny, proo
Bao: Clans, 107, forn
ï3a6
tarda.

quadro*, estufa I costurer. Cà- rianos 110 "oBner de difo„« ™
rentspreus.Bruch
diz, 7, 3. G. (Putxet).
"·
eiurosoL t i BlEQh a

Française dipiomée

desire lei.-ons Mme. G. Oallet.
Carrer Tallers, 56, praL, L*

Cobraments

Tenim a disposició del
públic un servei especial de

M'encarrego del cobrament de
subscripcions i quotes de tota
mena d Dntitata a tot Catalunya
Condicions especials per a ta
província do Barcelona. J- Geuovart, Olzinolles, 32, baixos
Sans).

CAS1LLES
i
Llista particular

vidna jove amb una aenacom
a serren ut per a Ics fcliios de
caaa. Ra4: Passeier do Gràcia.
1T5, 4,rt. He^oua.

Correspiíéncía

per a rebre la
correspondència
Servei ràpid i esmerat
EMPRESA IDEAL
D'INFORMACIÓ
Rbla. Flors, 16, baixos
Telèfon 4.863-A.

Pianos i pianoles

S'ofereix

f n l t m ti

plano i soifek

s'ofi·relx. Consell dp C'en;. 3!>1

Traspassos

Traspasso pis

Muntaner, 30 duros me$, amb
.non-üL-. U>J pto». Comte Asaltu, 54. tercer.

Traspasso pis

6 duros mes ai carrer de l'Est
amb mobles, por :wo<iaro«- Raó:
Om, namuru S, i.ur, 1,*

2;

