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eliquies del provincianisme
;,Per què alguns elements de Vilafranca del Penedès, la que té
-tre els seus filie il.lustres un Milis i Fontanals i un Torras i
ges, celebren amb extraordinäries manifestacions d'alegria una
sa tan menuda i passatgera corn el nomenament d'En Salvador
aventós, vitafranqu i , per al cärrec de governador civil de la proincie de Barcelona? Comissions que van a esperar el governador
en una estació próxima, y que el vénen a Visitar a Barcelona;
gerd de felicitació pres per PAjuntament, unànime; rebuda solemne del senyor Raventós a la seva vila nadiva. Es possible que
kagi hagut dornasso5, i coets, i repicada general de campanee.
Qué és aixó, vilafranquins? Estern segurs que una bona part
Jaeuests no intervé en aqueixa g lorificació d'un governador civil.
releí el fet que hi hagi nombrosos vilafranquins que hi participen fa necessari cridar-los l'atenció sobre el caràcter exagerat,
keprocedent i poc catalanesc d'aqueixes manifestacions.
No tenim el gust de conèixer el personatge. No tenim tan sols
idea de les seves condicione intel.lectuals i morals. Tanmateix,
per mica que valgui el nou governador, la designació per a aquest
ciirrec no afegirà gens de glória a la sera vida. El creure que el
nomenament de governador civil, ni que sigui de Barcelona, és
una gran honor, constitueix una ingenuitat. Pel palau barroc del
Passeig de la Duana ha pasat tota mena de gent; i quan havem
riel- una tal abundància de governadors ineptes, grotescos i pobrissons. no podem considerar que la designació per a aqueix lloc
sigui, en si .mateixa, un tito! d'or gull ni diploma de mèrit.
La noble Vilafranca catalanesca té glóries molt més altes que
la del nomenament d'un vilafranqui obscur i aclimatat a Madrid
din a governador civil de Barcelona. Per por: que s'hi pensin,
els reg-dors de Vilafranca i les Juntes de les seves corporacions,
e convenceran que, verament, no n'hi ha per tant. Vilafranca
pertany a un rang molt assenyalat entre les poblacions catalanes,
no li escau l'embadocar-se davant d'un governador civil.
A q uesta feblesa d'esperit és encara més de plànyer si es considera que el carrec per al qual ha estat designat el senyor Ra yentés és un dels que més vivament i més directament recorden
submissió de Catalunya. Novament trobem a mancar aquella
digna sobrietat dels catalans en el tracte amb les autoritats que
representen el poder usurpador.
1 que no se'ns digui que l'homenatge de Vilafranca no revesteix caràcter politic. Encara que es tregui de l'homenatge tota
significació de partit, sempre resulta que se celebre. el nomepament de governador civil, i aixée no pot acceptar-se. Els vilafranquins que, en el- terreny particular, haguessin volgut felicitar
l'amic o el paisà, en tenien prou amb una carta particular o amb
una visita de compliment. La cosa que censurem, sobretot, és el
carätter palie de l'homenatge. Aquest farà somriure la gent
de. Madrid i farà avergonyir els patriotes, que han de veure en
rentasiasme excessiu d'una part dels vilafranquine una d'aqueiles reliquies provincianes que de la llarga época d'esclavatge
conserven encara molts catalans.
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missor de l'eneärree declarà ere
robé ordres de Munich, de per'
sonesque coneixia perfectament,
però que no volia dir qui citen.
Altrament, a mes dels diners,
s'ofenia als acusats, un cop acomplert el fet, un càrrec de fundoflan de l'Estat haverés. Cal no
oblidar que Baviera es el refugi
de tots els nacionalistes i que
l'especial constitució del Govern
i del Parlament baverés deixa a
la sospita que no siguin persones
purament privados les que hagin
dat rencärrec. Malgrat alai), o qui
sap si a causa d'ala?), no aparegué mai durant el procés una sincera intenció d'anar fins els darrers origens del crim.
Si es pensa que l'atemptat
contra l'arden ve després dels de
Liebknecht, Rusa Luxemburg,
Kurt Eisner, Haase, Rathenau,
Scheidemann, tots persones de
gran popularitat, sorprèn encaras
mes la indiferencia del poble
many.
I és que no sembla que es moguin les masses a Alernnaya per
res. Potser la guerra ha estat
Eúnic moviment popular. El socialisme no ha arribat a la mas.
sa, malgrat la seva enorme forca
aparent. El socialisme el porten
purament els funcionaris del parta. La revolució, tampoc, no fou
cap moviment popular. No cal sirió Ilegir en el llibre de Noske
aquella pintoresca descripció de
la revolució a Riel quan Noake
entrà a la ciutat en mitotead,
amb un obrer •a dalt de l'auto
amb una bandera roja i cridant:
"Visca la revolució", mentre els
marinera es passejaven tranquillament agafats del braç de les
minyones i tot just si es tumbaven a reune qui era l'energumen
que cridava.
Els temps aetuals confirmen
els mote que Goethe deia fa un
segle: Els dirigents no reben del
poble cap impuls a Alernanya.
Viuen isolats lain de talare; i
tots de la massa. I es que perque
el poble agafi la sensibilitat fina,
cal, corn deia Gotee mateix, que
ja no es tingui record del temps
en que se'l podia anomenar bärbre. Nosaltres, alemans, afegia,
hora gent d'ahir , i podem pasear.
encara un parett de segles abans
que la gent agafi aquestes quali-

NOTES D'ITALIA

lcs ilicons de les "Mundos" de Giolitli
(
ID& nostra redactor - corresponsal)

Tereera Italia. I en aquests qua.s
ranta anys, tota la política europea a la mä i en l'interior l'enor-•
me ebullició italiana enmarcada
en el naixameut del soci/ lerne i
en l'ocupació de les fàbriques. I
la guerra de Libia i la guerra
europea i Fiurne, al mig.
Per tothorn han d'ésser les memòries de Oiolitti de gran profit.
Giolitti es un dels bornes que mes,ha treballat i que mes ha viscUt
de la nostra epoca. A n-14,g a Mes
ha sabut explicar la seva vida
amb gran naturalitat i sencillesa. I lliçons així no se senten pas
a la Universitat, ni a la de Barcelona, ni, a la d',Upsala.
JOSEP PLA
Milis, desernbre.

el que passa amb les reparaAcaben de veure la dura les
cions? No veieu el que passa en
"Memóries de Giolitti", 2 vol.
615 planes, Fratelli Troves, da situació general europea? Ili
Milano, 50 lires. Es Ilegeixen a ha al món una cosa mes absurcrema dent, amb un interés que da, mes enormement absurda i
cap novel.la no pot superar. mes falsa que aquest regim de
Estan escrites amb una nata- conferencies internacionals a que
rafitat, amb una simplicitat i els polities dits econòmics han
amb una senzillesa enormes, sotmes al món? En aquestes -conferencies es diu que els que no
amb una naturalitat que només
els que saben el que cosa es- tenen un clatn han de pagar i que
criure arub claretat amb to me- els rics han de cobrar! Això com
nor podran• judicar. Les perso- pot ésser? Si tot l'or del món, el
nqa que no coneixen els cläsics real i l'imaginari és avui ale Estats Units, qui ha de treure els
itelians, els que creuen que aies una cosa dorada diners sinó eis EE. UU.? Per arrixii
bar a aquesta eonelusie, han pesi falsa, purament, els que tenen encara el mal gust de boca cat quatre anys i les grans eminències econòmiques han gaudit
de la lectura del D'Annunzio i
de la insuportable retórica fei- del rnäxim credit en els mements
El era 3/ de desembre del iorrent
que la troce era mes embullada, any,
xista, que llegeixin les melle:ia les diles de la tarda, tindra 'loe
rles de Giolitti i trobaran la en els moments que el sentit al local del Casino Caldense, de Caldes
deu pura d'aquest poble que els come els ha faltat especialment. de Monlbuy, un Gran il/ding d'ilfirL'economia, la riquesa, no es
histrions de tote els temps
macid Nacionalista, en el qua! Id pars'han empenyat en fer grotesc, mes que un deis elements de la
laran diferente clemente del nacionalissense poguer-li llevar encara, passie nacional, relement infe- me radical català.
rior. Us diran que la pèrdua del
malgrat el vestuari carnavaEls que dirigiran !hm paraula a lacte
mercat espanyol es el que impilesc, la naturalitat del dolor.
Parriótic del diumenge, al poble de CalVoldria assenyalar les "Memò- deix la resolució del nostre pro- dee de Montbuy, an:ran pas a Mories" de Giolitti a tot el públic blema nacional. Això és suposar lar un set electoral ni a fer-hi propacatalä perque el llibre quedarà que els nostres industrials i co- ganda política; siamés aniran a fer
com un deis fanamentals de la merciants eón més ineptes del soldats per a defensor la M'itrio riostra,
nostra epoca i sobretot senyalar- que se/1 en realitat. Però jo cree la qual a no tarda seré llençada a la
que en el moment de la dificull'o als política joves de Catalunya
fluir° per a defensas la sera 'libertar.
que són els que un dia o altre do- tat la seva imaginació i tenacilat Per tant, els oradors aniran a aclamar el
naran a Catalunya el govern que respondrà. Es el seu interès. Mes tenia de Catalzinya, Catalunya i Catademana la terra o els morts. La dificultats que a la indústria de lunya.
riostra generació ha de ter el cop la mera terra, que és la surera,
difícil que li pervinguin a la
CARTA. D'EN ROMA:VOSEE;
i per tant cal que es nodreixi de es
ben peixada de TerrasAl telegrama que ins Juatot del Partit
grane experiäncies d'ambició indústria
sa i Sabadell. 1 be. -Ara, a la me- ',liberal Autonomista rematé ni wenie de
i de passió politice que han fet y a tersa, corn que el negoci dels
grans els pobles forasters, so- taps ha anat molt de cala balsa, Romationee amb «asid d'entrar u formar
part del Cacera d'Enana ° . l'emnentat
bretot de l'experiència dels pobles
de produir walters de supolitie ha contestar la seg lient lktra
• que com Itälia ha passat ateb miren
ro.
Demà,
si
alai)
no
resulta,
taSenyors Josep GraSS i Darle Anglada.
guatee dies de la mort a la vida ran rellotges de suro o bombetes
mitjançant l'aplicació de totes les elèctriques de suro,. La qüestió —Distingits andes: Debo llur afeetuös teidees i de totes les ambicions so- SS tenir fant d'esser milionari. lefonema del 15 i els done les grade?
mes expressiven, pregant-lvs que les entesbre la carn viva.
Quantes persones bi ha a Cataa tots els senyors que voroposen
La quesito, estimats rumies, es lunya que ` senten la veritable gula
aqueiza Junta, per llur sincera felicitae:..ar una passió catalana i no
ele1egi,vp-teq11,-o6oucrinjo
ciú amb motiu de la nieva dignacin per
creure gens amb l'economia, per- passió del diner, que no es preciaquest t'arree. Amb molt de gust m'intequè l'economia i al teenic i
sament la passió de tresorejar, ressans en favor de les aspiracions de qu2
sen mentides i puns i Mit- sinó la del pur joc económic? Si cm parlen i els saluda efechicianment son
res mes fredes que el glaç. La poguéssim canviar la cinquanteqiiestió és donar tota la riostra na de poetes joves i vells de Jocs ateo' amic, s. s. q. c. 1. m. El colme de
confiartea a un home que tingui Florals que corren per Catalunya Romancees.
aiameassieuteimearann
fam de manar. Ni el fill de pis, amb tina milja dotzena de xicots
tats.
ni el cocainoman, ni el tecnic, disposats a ésser milionaris, cenDES D'ALEMANYA'
Ment res tant passaran casos han tingut mai fans de manar i
se deixar d'ésser separatistas,
L'HOMENATGE A PASTEUR
de dirigir. Cliolit ti ha tingut tindrfem la partida guanyada.
com el procés Ilarden, i hi hanParis, 26. — Avui es celebraaquesta fans durant quaranta
ran unes guantes protestes isolaTenir fans de manar, rolen esrà a la Sorbona, sota la presides, per?), el vide, la mases, no
anys i per aina ha manat. Agries- ser alguna cosa—aquesta es la dencia
minislrq d'Instrucció
sentirà la necessitat de ter eentir
la fans es veu a les membries i bici') que Ciolitti, en les mombries pública,del
una gran manifestació
no perquè l'autor en par-li, sine de la seva vida, tan plena d'his
un article aparegul durant mateixos. Surten a t'ornar la sera
la so y a protesta.
organitzada per l'Asseciació gearia sense preocupar - se gaire de
a, ple crentusiastes mots
JOAN CRENELLS que es veu per la manera cona ha tòria universal, déme iris hornes neral d'Estudiants de París amb
I raetat Giolitti els seus eneni.es. joves i apasionats. 'rota la seva
alemanya i d'atacs la 'letra. 'Així, Barden. El que
Berlín, desernbre.
1Ia estat implacable, no els ha vida anecdótica no es mes que molla del centenari de Pasteur.
imliferència francesa davant fullegi la seva col.lecció d'arlilii prendran part personalitats
eles de la merra se sorprendra
deixat respiear, ni dormir diniant una Servitud d'aquella seva fam.
,erans figures alemanyés (Noquaranla anys. Els ha tractat corn Eill de pagesos alpins, nascut en erninents de (1 • Inslitut Pastear, de
del canvi de to entre els primers • .,..raweeneemerz,,,
•
alernanve, conei g ern Itt 5si no existissin, es la firma aquest Piamont de llarga Iraní- la Universitat de Parts, i alumfrancesos, ni articles i els apareguts durant les
n
nes dels col.legis i liceus parido tracto que ban de tenir
. un arlicle de guerra: en revolucione russa i alemanya i la
r
vid 'liberal i democrätica, sembla SCIICS„
pau. El que el säpiga defensor de
grans polit les. .
n le:;inilian Barden, confessa
haver derivat, d'aquests dos fets,
Bismarck, l'autor de la Ilei conirrt que la ruar-ea alterno.Això, naturalment, vol decisió les directivos de la sera politice.
o. té el gut, ni la sensibi- tra el ,socialisme, s'estranyar:i
i coratge i tenacitat. Els polities El seu caràcter us el donaran les
predileccions de la seva joventut,
jures catalans que no s'han pas
.! de la gran massa francesa. trobar -in defensor del bolievisine
rus. El card recorregut sembla
Desil.lusió paladar distingit massa fins ara per tenir estudia històrics i lectura de nogi .iiis bornes, en canvi, va a
La qüestió de la
excessiti
i
potser
gosarfem
a
deaquestes virtuts fonamenlals, velles històriques, cap simpatía
(L!., són entre nosaltres nombroEns passem un seguit de dies espcmanar algunes explicacions.
s'llan de, convencer, penó, que per l'estudi gramatical de les
s-. s i d'importancia enorme dinllengua
rant llora solemne d'escome...re la besDarrerament 'tarden haría
dengues mortes i vives, odi a les
cense aixó no irern enlloc. Un
ir- Ir
la iiistüria de la Cultura. La
tia deliciosa que la tradició Ira volgut
de les nostre§ entitats
Els
presidents
que
nedestava
els
agafat
un
to
maternätiques,
horror
a
les
nopolític
no
ha
d'ésser
un
sentien afecte, no te lote la
associar a l'emoció de Nadal. No és
i ccomíssibiiilat estética i moral que ultranacionalistes. El fet que r.irioil endevinar que liem af,ludit cl mental. Ni un superficial, ni un vel.les de passió i d'intriga. Des- capdals culturals, cientiriques
fantasiós, ni un homo que s'em- pres, burócrata, boräcrata sen- migues, que fa poc es dirigiren a una
eddria, i que Id, per exemple, la !larden fos invitat per anar
gall
dindi.
eclejerarquia
bala. La qüestió es arribar al tint la passió del papel segellat superior autoritat de la
francesa. Recentment, re- America, els ricabä d'indignar i
Aquesta espera de vegades ve comamb referència a feto csdevcsastica,
decidiren
"enllestir-lo"
cosa
deia
quafons
de
les
coses,
prendre
una
a
quaranta
anys,
i
de
fins
achiva
l'interessanlissim
edici.
plicada amb un sentiment d'angúnia.
docisió i espiguen passar per so- renta a vuitanta, el politic italià vinguts en alguns bisbats de llengua cat-n :. de la "Weltbühne" a propòsit elegantment un dels acusats fent
víctima ha entrat a casa mistra amb
una subtil dist lució entre mallesbre dels rnorts. Aquí tenim Mus- mes important de l'època i. el mes talana, han rebut d'ella una contestació
l'han
remesa
per
massa anticipació. Es
(1,1 George Daudin, que en el tir i assassinar.
fort, després de Cavour, de la d'alta complacença.
solini fet una eminencia europea
es
discusaldar'
un
denle
d'amistat
o
de
graticas
Dreyfus
le:Aps del
El fet fou comes per julio!.
th apassionadament a París com
tud; er l'han tramesa en paga d'un ser- doixant enrera tres o quatre mil
ttwer=inraminaffiailn
s. bavia de representar aquesta Barden en sortí amb una serie do vei... Tant-se-val. El fet és que al cel- moras encara tebis. I es que la
obra.1 comenta nielangiosament: •ferides que posaren en perill la obert o a la galería, ,fermat per una vida és ami. lii ha, naturalment,
aquí tan pon ens preocuparia seva vida. "Die Zukunft" es con- pota, tenia al sastre gall dindi... Resul- una moral, però amé, estimats
tinua publicant, amh una petit a ta un espectacle depriment. EH, tal ve- arnies meus, és un diploma amb
la una cosa com
interrupció, fine a fi de setembre. gada no se n'adona; probablement
nutre i vidre per ús exclussiu de
.Aquestes dues opinions slian Des de fi de setembre, però, s'ha
persones que com l'infrascrit
rorifirraat, en efecte, aquests interromput la sera publicació fa cap esforç per commoure-us. Peró, no seran ma ires. I encara aquest
dies. Stia vis'. el procés per la fins al complot restabliment que us diré? El seu posat és cntristi- liplorna l'haurem de retirar si entemptativa d'assassina (D'arden, d'Harden. Si no tots els fins, dor; aquella penjarella anomenada moc, trem, per exemple, en els afers
branda arnh una irresistible melangia.
i rnalgrat que durant el proces
dones, altneays s'ha obtingut in- Al sen voltant, hi "ha un plat amb en- o en el ram de la jurisprudencia
saan dit coses sorprenents, no
terrompre tot preparatiu de vialsernbla que l'opinió s'hagi com- ge a América i la publicació de la grunes diverses; un tupí amb aigua; o en la poesia lírica.
El dia que a Catalunya surti
petitescs excrementícies... A fegiu el glue-v..41A gens ni mica.
revista.
un /tome arob pnou ambició per
glu que engega de tant en tant i que
C9111 es sabut, pocs dies després
Dels autors materials de l'a- té un regust funerari, francament des- fixar un termini a la independende l'assassinat de Rathenau, apatemptat només se n'ha pogut trocia nacional de Catalunya, aquell
ador.
regne als diaris la nova que Maxi- bar un; l'altre ha desaparegut. coratj
dia començarà de madurar la
Sigui com sigui, amb complicacions
Harden havia eslat objec- També alta trobat la persona que o sense, l'espera del dinar de Nadal és nostra independència. 1 el dia fite d'una temptativa d'assassinat.. donä l'encitrrec d'assassinar-lo:
val serem independents i abans i
'farden es avui un vell de seixanta un llibreter nacionalista que rebé una espera importantissima. No sempre
Dannenge, dia 31 de desembre:
acaba be. Melles vegades. rris de les ten: Tot hora es riurà d'aquest hoanys. Trenta anys ha publicat la
gall dindi no està al me, sobretot els quatre idiotes
VETLLADA EN HONOR D'EN JACINT VILOSSA, GOseva revista setmanal "Die Zu- a son torn l'encärree de Munich. que caldria, elcastres
que han parlat d'un seny catalä,
esperances. Una
Aquest ha estat condemnat a
nivel! de les
kunft". Ha estat segurarnent l'esVERAIADOR DEL CAMP DE TARRAGONA, EXECUd'aquest serty que ens ha fet mes
enquesta sobre aqucst punt ens ho dequatre
anys
de
presidi;
l'autor
cilstor poiitic alemany més
TAT A CANIBRILS L'ANY 1640: EXPLICACIO MISmal
que
una
pedregada.
Tots
els
poi,
mostraria.
de
l'atemptat
a
dos.
Cona
es
tant a Alemanya com a ¡'esCeneralment, les cases particular§ no nobles vine tenen el seny que poveure, les penes no poden ésser
TODICA D'EN ROVIRA I VIRG I LI. LECTURA DEL
tranger. El seu estil nerviós i
estan preparades per coure una bèstia den i com mes vius són mes pasPOEMA D'EN VENTURA GASSOL DEDICAT A VIInés suaus.
enèrgic, i una habilitat poMmica
atuells,
els
falta
les'
sió i menys seny tener'. El seny
falten
Perb, teta la instrucció del pro- grossa. Els
LOSSA,
formidable, l'han fet escoltar en
proporcions
entre
cl
greix
i
la
es
cosa
de
la
majoria,
es
a
dir,
cale de
c és i la vista han estat coses que
tot moment. Era un defensor eficarn, cl s falta foc. Soviet, el gall din- -de la massa muta. S'ha falsejat
a
unialtre
país
haurien
provocat
caç (Bismarck ho podria dir)
di—tan esperat 1—resulta un menjar poc la història de Catalunya perquè
Dil:uns, dia 1 de Gener:
un contrari perillós (Suderrnann, un escàndol. Ja }larden es queixà cnit i poc suci5§.
es pot demostrar que el que ens
a
la
seva
revista
mantes
vegades
q ue ha vist ensorrar-se el seu
Cal
confessar-he,
tot
extraient
unes
I
el
ha
perdut
ha
estat
el
seny.
GRAN MITING AL COL1STEU MUNDIAL ORADORS:
Prestigi a dintre i a lora d'Ale- del poc interés que semblava
/zotes amargants, diniques, ascètiques,
seny ens acabarà de perdre si en
hi
en
trobar
el
criminal
fuhaver
a
la
seva
polémica
gràcies
manya
del fons d'aemesta desiLlusió terrible.
la política catalana hi predomiarel) Harden, en sap una sonada gitfu. Després ha publicat tina
nen els elements anomenats ecoCARLES SOLDEVILA
dient
que
dulletra
en
els
diaris,
Rovira Virgili
deis perills que te la seva ene
Bofill i Matas
näin i cs. Coneixeu una cosa menys
rant tota la vista no es va fer als
'nistet).
seriosa
que
reconomia?
Coneixeu
pregunta que
Perú, Harden, corn tots ele ho- acusats una solaun
Perú,
VOS, NACIONALISTA,
algun economista que entengui
Ventura Gassol
Martí
chuce. No
pogués eneloure
eles que deuen la fama a un esun horra!' de economia? ConeiJA SOU SUBSCRIT A
semblava,
dier,
haver-hi
interés
te personal, s'habituen a valorar
"LA PUBLICITAT"?
mes
ben
montat
xeu tin tinglado
aparèixer culpables.
nula el seu estil que la veritat. No en fer-los
que el dele econ.oraiaLest No veleta
Per. die DA& llihrotAi
th prilocupa eetaeldir ame elle
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a Tarragona
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-. LA PUBLIC UAî -

Gaseta local
OBSCRVATORI 'ETEOeOLOGIC DE LA
IRtVE8IrAT 'L BAi°CCLONA
Din 2d de deseirbre (le 1922.
Cosocoanló: 7, I, 18
l4oe
Dnrdmctre a cero 1 a; nftell dc la mar.
4•4
Termúcuetre
53; 10(1; O'3.
TermeSnietre asti, 40; SO; 5!).
Usmutat (çcntsimes de s8taeaeiO), S;
5S;.5T.
IXreecO del veet, WNW.; SSVV.
VVNVV.
Velocitat del scsi en turtece iter seton. 5; 5; 10.
Esta; eid sei, quasi cerrO; novotcoe; qu.i.
ii
('lasse de u usla. tmtos-e5mul
d
reus; &rua -ntl-otuo; eirrucmLra(un.
Ten rcratons OXtrtflI,S a 'uniera
tlànims, 3E7.
Miaus, 4'S.
Miniase ocres de terca, .10.
OsciLieiC, termomVLi-iea, S'9. Tenep:Catclr8 UCiIj 93.
Presitsbaei3 aqunsa. des de les 7 horco
dcl ‚ha anterior a k-s 7 høres del dia dc
la daa. O naitimetres.
Ilerorregut del reSt en igual tempe.
quilamet res.
Obscrvac -ions parlicatars bdra al
matt

. -o'.

LA PUDLICITAT
t3 SL'SCRIiaCIO
asoeIona: Duce pessetos cada
mes. Catalunya, Espanya i Por-tugal, 750 pessees tres tarsos;
jO eis sis idem; 50 un any.
Unió Postal; 25 pessetes treS
pesos; 50 eIs sis; 90 un any.
La Companyia de F'. C. a SÍ. S. A.
ans ha comunicat que rl dia primer dc
geiler vinent sinaugurarà el Hirn cdifiC: que ha bas;it al Baixador del Pas.
seig de Gràcia, toc,nt al carrer de Ciatic. cl qual secO exclusivarnent desuinat
a la sortisi de ciarge:-s des djs mutIs
a l'exterior. Lrdifici amb façana al
Passrg dc Gelicia su;ititz;,rs r.cmés
per a la dava!lada als nidls; cern lies
era. sii farO cl despa;x de ti:ilcts.

a nota allra banda Iluny deIs Iloes teadicionals, han nornenat una Couaiissió
per evitar-ho.
La dita Cotniss!ó cus ha assabenlat
que admct adhesiorss i escolta iniciatires deIs que siguin interessats. (Tà
-lies,Za)
icenth Ferrer y Compaí a
i'ioça Catalunya, 12. Tcièf. 112 A.
'ard pur, Ilauna dl quilo 299
Llongar.issa extra, quilo a 11
i'reus excepcionala, degual
luis.
ort;lt 1
1 opon uni ij u to
a
1 si redi lada fà'y-i
SIEŠEFflA-VICH
JOtES VERITAS.LE OCASIO
s-'bjeotea ustits de totes elasses
Frau fix. Tellers, número 41
El ‚Ilsaahic passat visitO ies obres dcl
Templo de la Sagrada Familia, cl Collegt dcl Salvador, dirigit per En Constan!! Sctalloaga. EIs aluennçs i eIs
incstres assistircat a la santa missa, reocmi-se després a l'explanada, un comcnçaren les explicaeions de ies obres
en projeele i en rxccució.
Diemengn assisliren a una conferèn.
cia dedicada a les eh,rrs del Templc de
la Sagrada Familia, sobre cl tcrrcny
en s'enlairea. la Unió de Professors
Particulars rial ¿stricte imiversitari de
iSarrelorsa. Fi concurrestt quedaren
n:olt compiaguts.
Fuìíias
r a
aIste
iSS protegeixrn u donen nuillor
suspcns;Ô A3SiDAL. Alagó, 239
COR5ILCE RA
Vi lelansi. 075 a,np hit
Cc-llora AO & MAISTAPY
Per a primers dc gener, lAtrneu Ea.
pardaus orga'titza una conferncia amh
p rojeecioss, que serå una cxcurnió per la
Costa Brava EIs posi;ius són dlra de
lexrclleat arlisla palamosi En Joan 0.
Can:ós.
VAlXE1
el 1 "T4LEçUE
LSE T'TS CLASSES
silOS ci ra?à te i olajoctas per
a prescr.s. Esp'èndid aiaOrtime chI.
1 CSA1.
7, rla Sala Anna, 7

CARTUJANO
Vi blanc. O'
anT.

Cc-llers AlINO ¿ MTV
S7AUEAIiiT IWi'i'L
Safó cha Te
cada dis te dan g n dc 7 a 2/ dc
5 u dinar a ia;:sorcana dc 9 a 1 1..

El Gremi ¿e Pracssars Par;kc:lara
de a;alueva conrorrer),, dsrrià, dijous,
a una raissa de Rqsic;;, que es dirá
a dos recrts de nou a la Catdrai. ca
sufrai dtis assseiatç dilas, reunintse ce idamrct el Gre,cei als Claustres
de dita Basilica ,d!n:a .lía!er, per aliar
a visnar corporatje'arnect les obres dcl
Tempe lLxp:atori dc la Sagrada Familia.

A la FeIrracil, Sindical d'Obrers
('uIt c- Scet Pcrc. :8), queda oberta,
(ins al
dii prónici gener, inchesla,
1 nxpe'ici', ‚Ichs trebilis realiírats a
''rs rcçaics durcal rl fielt cure \tjd.
dc deu a ¿otee i de cinc a rau

Ap:trci!s fotogrifics
Chcs

ra Ja faíia

Joau i ne j I) st l'UCt i \es,

- - -- ;-.-- -

Visiteu el maatzcrna
ci i'Äng8J, Ii

r

L'Ofi:ina Tór,rica de Comptabilitab
rs d-ó:a a l'organitnació, ol)erfura i
l;ecanìent d.-ls Ilihres dq Com:ahiliat
dc Comercia:,ts i de lota classn ne Socuctats 'egons la alas-a lid d'utiiitala,
hocedelters, 20, pri:n-r, segosa.

1

CTU5.iJCNT RCg.XEr,l
A TOTES LES S2CClOÍ

'1' fI Catar,os. Fieirelutc tsronq,,í hic erS! j ,s'r,,,eu. es eures ràptda,o-int aniS
Li 1 Suar Gomenol Climeat.

j

NO1 2 s rexes

13

'Ji

PC!('En.IJSTES 1 FIJTsLlSTE.S PE'TiTS, je luan
arriOat clii vustu -es taucad;; rs.
Eis irolarett; Llúria, 2,
xarrf;-à liiaça Urqutunnona.
Magatzent de brodats i
Pctnti'c-

WiJtLs íi

Llibros 1 lnstrtjcgi,,..
Liibrcria 8.bira.-5a. Portuferris..
ea, 14.

rae.,;,.

cl libre és el r011lor peesant. LIIL'reu';0 S..l.i'.cr.a

‚Irr' r,a.
u Llrlda

íces çcr a rsanl; ¡ tu!a
VclIdes a! detall

Eis firaires que e i's parad'a p:-r
Sonta Llacis i per Sant Tamuìs ataranata per biS tenCiOrS ‚JeC atribsieji-en
a l'Ajuntamcnt dc lcr d cu
trarila 1

Pf7 tsrsa cotãn!a
4 – Fcaerrissa - 4

—__ a-- •
!OCLES-CAFES 4ENTES — M[NTUES
(RArds ESTOOS :-: EX1ZC'!CtO CLIbFlDA 1
ECOl5ii
DE LEZI. FIE'ES EÆLS LEI'ivorìs Í"iETGIO9 Oua ULSTES
ES C0.Dlj g DA CATUITAÍIT LA VlSTA
M E T RON
CUIyJ, 17
a

ímpernieaes Angesos marca EL GALLO
(La p?rr.ora del anón)
clic la casa Chas 5iacir,loli & U. LIed de Ma;lehester (Ais
glatetra) concessuonaris CxeIUstut per a Eepanya
PACAREu SERIAA U VALL9
Colrne, 18 (caquhna Corta)
Creaitors do les peces de dos usos DOS EN -UNO" aqueqies
peces poden usar-se indistititattseiut cual ;:bries de panys i
ee,m a snsperrneablcs, semlsre perfectOs de listes dues caree.
CAPES PER A NENS ,IMPE11NI!AELES PE A SENYOEA
en Enceral, Seda ¡ Oorna, Gabardines per a sonyor. Especial;Lat en la fluida. Pz'ontptitud en als encOrrees. Preiss de FOIsrica,
OBSEQUIS. - EIs fern a tota ele compradors amb motto de
la inauguració de la secció de Detall, qul (indiO une avui,
dimecre g, dia 27.

5

--1.;

Corn ercia

Mercats
SUCRES
Sesee arribaSes i amIs 9oea vnctar:5 en
eIs treses, leabent deenig,ut la cran seuivitat ct'uperaeions qine es van tsr a lapropsr-se aqrlestcs festes.
McI, de 150 a 158.
Terciat, de 1I5 a 107.
Cenliiiuga de remolalsir, de 118 a idi),
Turbinat de Cuba, a 000.
-Ceutrlfoga de ('riba, de lOES a 170.
Blanc de iava, de 5 iCO a 1(58.
Ittane,iiilleo, 'Je 170 a 172.
Ihtans's primero reti:,a:s, dc 179 a 178
Tnrrds 1). (1. tragO, dc 17(5 a 1791.
Idem 1). (0. .ts,ial,,sia, ele 181 a 187
Pitan',, de ISSa 190.
Tsliat, de 204) a 207.
CA VES
Continnen en plena Wpeca de n:Cs
gran consum i cts preus Peras en tols
lIs mereats, eotilzant'se al nestre roto
Seg:rix
Moka lIegt ihm, ‚le (110 a (720.
,Sensi -Moka, Barrer i afrirauns, de Sao
'u 700.
Puerto Bk'o Carocohillo, de 000 a (110
litern l,ie,,, Tauen especial, de 5811 n SOS
Idem ide:,: 1. superior, de tilO a 5.80.
Idem Idees lhaenda, de 540 a 1150
Carneas sense eselofutla i altees, dr1
ii5OaBlO.
Trill -ats ex la, de 5111 a 5211.
Juerts Csbollo i celtres, de SiOs 1120.
Santoe nerninal, dc 003
0(Y).
l'eteslang, de 4711 a 4811.
Pasitlao, de 4511 a 4(15
Per pemete,, eis 101) calles.
CACAUS
Sense noves arribo'les d'aquest gra es
ea upersnt e-ontin:,amp n; amIs poca varia en cts trreus indieats, o nigul
(luasequit Arr3.a, de 370 a .580.
lien: tintas, de 355 a 3(15.
Fern,,n,lo I',as 3 5 73(1 3-15.
Idem (d'm 2, de 320 a IIO.
ldc:n idean 7, de loo a 310,
Odem Ideas 4, de 200 a 200.
Carocas 1, de 455 a 403.
1,1cm 2, de 43.) a 4-JO.
Preus per peuertes eIs 101) qelles.
I'EIsEES
Sir.-npore hs!ase, ‚. 'loO.
lIra Segre, a YeSO.
i'aaeng iTelliclirrul, a 7711.
Taleass o Jamaica, a 570.
- Ireus per pecectes eIs 100 eolIos.

EL SENYOW

Ei Pere Llacuna Bernadas

Caic i apodrat de la casa SOBRINOS DE JUAN BAILLO
!A MORT A L'EDAT DE 61 ANTh

havant rebut eis auxiljs ospirituals

(A. S. C.)
La seva coposa Josefa Prieto Espinàs, flils Dolors 1 Peee, mare
pol.lca, görmans, tie poittiques ¡ îamíia tota, 1 la raeS socla 'SOBRIPOS DE JUAN BATLLO",
en assabertar 51s
seus arnica ¡ oonegut 5 de tan irreparable pèrdua, eis supliquen que II tributln un reord
en
ks sevcs oracons ¡ que se sorvelxin as g lstlr a la casa mortuórla, - carrel' de Bailên, 18,
aVui, dirnecres, 27 del corrent, a les wTze, per aoompanyar ei cadáver a l'esg!èsia parroquial de Cant Pera do les Puel.les 1 deaprds al cementiri del Sudoast.
Barcelcna, 26 do dcrembrc ISZ2.

1

r irr j - ca
fS
r.,ct11 1 , i1 u1
Nsçenis-5 tals eIs e,rsn, ataritoCet 1 genre recamo
Flambia del Centro, número O
Telbfon 1250-1231 A

rio s9nvita particular.ment.

1

OAUTA

PR A COBERTES
PEPI A RECOR11.iEl'lTO

.

Xapa Ondulada Canalota
tamanys 114 x 187 cm.,
1 75 x 120 ein.
Plaques "A" de 40 > 40 cm
Xapes "B" per a recobri ro n:tts:

oribi Pobla CaUÍeIIas
!3A MORT A r..EDAT DE (8 ANYS
havont robut eis AuxEi5 Esparitma!

tamanys 120 X 120 cm.

l0

X 190 ¡ 12') X 230 cm

Ura1it1', A1
– LLEYDII -

LEÍIICIA – SEVILLA – SALA .iA NOS

CFNTII.\Í. :
FIrga ¡0. i_ópoZ : 15

t
r

Tc!Orfcusa; A 1646, A 845
iê ' Cirrtrgih.

•

Mabalties

C'flSUiif1 de la densa. Vies ura-

(A. C. .5.)
C!s scus ¿filgts espesa Da!Cra Jou, fills Ja iana, Loreto, Caries, Er.nie, Cch. P. Pero-; r;bj (ab-.
seat) Jaume, f'li polltic Joeep Oriol Pena, r.éts,
germaas, g 8rmans polítics, nebc, cosins 1 parenta
tela, r.artc.pcn ai seus arnics 1 cc'neguqs tan dolorosa pàrdua, eta preguen una oraciô pci difunt 1 als
esti;rarn que vuiguin assist!,. a la casa rnontuórlr,
carnet' da ailbao, 197, dCm, diJcus, dia 28, a len
dau del matt, por acompanyar ei cadàver a i'csinsJa
parroquial do SanLa Anna, d'alti a Sa dai'cra estada (Cernentirj Voll)...
No
Cor.vida particurrrrent.

0s

nànies, l) q 1 1 a 1 ; 4 a 6, Ee. (1 a 8.
Fotrtanelha, 1 5, primer.

ics VILANOVA UJ, 6
f1or ai rn4lor cbsrcqtat

Dlthecras, 27 de dsombcs do 1p

ÁU!ItlCiS

£1 i Ci, E E Ii eh Pi E E 5! E lZ E 9113 0135111113 E 11131191 E a

Oficials

EPiEElA !BODEPIA RMC0E8?ABYOLA
SocIetat Anónima
Vencent el elia 30 del correr.i
mes el oltpó rlúmi'ro 3 dc les
ubligacions hipotecitries 7 per
1011 daquesta SocietaL es fa ast
als seus posseidors qsuc, des-tsen
rk l'esmenlat tija potirats (er efectui el eilt cupó a les ofleines da
la Banca AritOs, Successora tl'1varist .\rnús (casa cenLral), ¡
la deal flanc Urquijo CalaiS.
Barcelona, Cl d'uel;ilrre de 1922
L'ad:riiucistrador_delcgat : Ennc ftou4uier,

• rau
•

Valsella etatrals
Vapor esnanyril 'Rey -Jaime TI",
da tilats,S, atr.b càrrega general i
19 passatgers. Amanrat mísll ¿15
Mu:'allíu. Consignatani, Arn-engita.
\T;;p(su. espanyol "Arnpun,lattk"
eI PalaniÓs, smb c;'tnrc'ga general. Amarrat mcli d'Flspinya \\1,
hotlsigisatari, Enrique Enlilas.
Vapor eepatiyol "Tirco", de
Cartagena, anib s'I.rrcga general
1 59 paasafgora. Arnarrat ntril
cl'Espa;,y;s SS'. Conssignatari, Itanecia.
Gcdeia repanyl-ila "Comercio",
de Sant Feluu, atieb eStriega general.
Vapor capanyol "C. Sorni", de
\'alè:seia, en Ila g t, Amarrat y-noII
dEspanva N E, Consignatani,
Colscnallyia Trancmeditrrr(ituja.
\raflor espanyril "Mallorca", dq
Palrria, anib e-àrrc'"a genr'ral 1 28
lassatgars. Arnarrat m,jll efe les
I)raus g rtee. Cor.vig:ralsri, Cutnpanyta Transmecliteru'àruia.
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cies de ccnatt'ució

'shnr j'crjs
Occpatx: Teilers, 72
Telafon A, 3099 ii
FObnica: Cnr"er Eenarent (nr.3
Still a la Trasauscra do Sacra)

J3ítR C ELO NA

Ucor de Polo

Eaecl,lent dcnlli'ric de gran poder antislptic, El sau Ú5 constanl
assgura taita formosa i sana dentadura. Mig siglo d'èxits

Valxtlls sortila
Vapor anglOs "Olteh:u :':i", nIob
rbrrega general i ti'ànsit, cap a
¡(10 la ga.
Vapor espanyol "Vihlarrea",
amia cfarrcga gu:leral, cap a Car tagoa.
Vapor espanyol "Canalejas",
amia cárrega genei'aI, cap a Valóncla,
Vapor eapanyol "Safts Rosa",
amis el seu equlp, cap -a la mar.
Vapor espatryol "Rey Jaitne Ii'
en hast, cap a Malió.
Vapor espanyol "Rey JaBran 1",
smb cârrega general, cap a I'al
-Isla,
Vapor itabib "Orient", cmb ch.
mega general - rànsi1, cap a
Lisboa Å scaIes1

13
13
u

a
e

¡Ara s que es zoden portar

sbates

Amb tm

fascó

de xztro[!

de

U1ASSA CONSERVADORA
Ni
res

Ii tallaran, ni les tempeatuel posaran enterc, conscvant
sernpre el brill de not

e

¡Cal provr -ho!

Vaixells doapatxa".a
Vapor espanr'ol "Mar,tel Calvo", amia Cílorea gsnoral, cap a
5-e 'iseruz i escales.
Pailebot Cspar:yul "Pedro Garn
le", amia càrrega general, cap si
MOlaga.

u
E
u
a

1

Joies arnb briiants, Penes,
gernes de tots colors, esmaits

5!
13
13
13
13
5!
£3

E
E
E
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V.cstei flitz

u Esp2cisfltat en cruó
per t correija, so1s1

E
53
13
E
E
E

643, entresol.
O
Talèfon, 8133 P. E
13

Granvia, 079
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Secció Marítima

Moviment rnaríUrn

frcð]

JOSEP SABATI3
sLiccessor de Griu Sabater & Cia.

país
lis d'oliva

Fruits deß
Casa fundada I'any 1820

'
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Dlmeerea, 27 da &tambre de 1922

hipe:leida t a lea coraplicaelons. Yen>
aquf—afegt—perque l'obra de Pastee?.

En el centenari de Pasteur
--

El dia 27 de desembre de Panv
1822 pesque a Dole Lluís Pas.teur, Enguany, Za, dones, un segle que la França afavorida pre)digament per la fortuna, s'ajente en la llaga Hiela deis seus savis gesteas un altre nom envejable.
Si mantee vegades l'observarió ha permès dir que els pobles
tenen el Gavera que es mereixen.
nosaltrei, guiats tamb6 per ella.
gosarem a estrafer la dita afeginl
que la immortartat repugna la
convivencia amb els hornee dels
pobles que no saben apreciar - la
i respectar-la. La França ha sabut en tot temes enaltir i venerar els seus savia, per aleó, ben
mereixedora de la seva sort, poi
sentir-se avui orgulloea d'ana r al
cap AA filón tralel.lectual modera
amb /a més abundosa i mes rica

ve/1 1 il.lustre qufmie parisenc,
e ll a- cát e dra al Liceo Dijon i poc
temps despees (gener de 1849)
un lloc a la Facultat de Straseurg. Pasteur esmersä deu anys
en aquests estudie cristalogräRes que foren l'entrada a les
grans conquestes bacteriológiques ulteriors.
Lis seres grana condicione
d'investigador l'havien portal a
deseobrir que els paretartrats es
desomponee en dues classes de
tartrat, una que desvia la lloro
polaritzada cap a la dreta i altre
que la decanta cap a l'esquerre
aquest fet fleje el vegé influir.
per Facció biológica del “penicilliuna glaueum que és la floridura verdosa que neia en els
!loes humits. Aquest darrer deseobriment el portà a un altre
itamp i orientà el cristalógraf vers
I a ereadó del que Dumas quali114 despees el "quart regne" integral pels "infinitament

larda de savis trascendentals.
El respecte i la protecció olierais ale Mimes de ciencia i a la
dende mateixa per ells conrea - La manera de comportar-se el
da. fa possibles floracions gne
altrament restarien en eternal "penicillium glaucurn" suggeri
lauda , Tots els grane hemes a Pasteur la sospita de que les
han fingid, precursos i aquests fermentecions fossin fenúmens
han estat gainbe sempre ele he- deguts a l'actuació de reierobis
mos formats sota ta proteeele vius i, empes per aquesta condispensada pis governants a te“ decir:), tenint al davant un mön
inslitureons i als estaments rul- nou i areplfssiin, es Ileneä a l'estudi de Ins fermenlacions del vi
turals. Ele genis brollen del po
-hieaprntespouaneit. i de la cervesa i despees al de
La /lur Iltuninositat enlluernado - les fermentacions lectica i bulle
ra que irradia de toto ells, els rica i confirmà experimentalment
china raparifmcia de cosa alada i en tole els casos l'exactitud dele
perquè cris tica de veure preu soles prejudicis.
Tot just tenia Pasteur 32 anys
clarament les arrels fonamentels
que els fexen a la terra, aixi New- i el Govern el portera a una catedra
i al deganat de la Facultat
ton, resplendent ens priva de
m'euro a Flepler i a Barrow ami) de Lille (1854). En aquest flore
fa LeCt',,s ts i:ria precien'. Pere lee eetaige es on Pasteur, abstret
i prontosa influencia del per l'idea de cercar i demostrar
geni (Ideada de palesar-se si l'origen d'aquells organismes
aquella prolecrió deis Governs. microseópics, que tan lidies se
que fa possIhis els precursors. Ii mostrasen dins d'una estrucno segnii, predezant-se (lament tura de senzillesa paradexien, codels deixelers. Cfaleti Bernard, mençà els estudie que el portamerr e s al prreecrionisrne fran- ren a demostrar la falsedat del
cès tingue qui el precedí' per:, coneepte de la generació esponlambe nO ar llyj Yel/CC la sera obiei timia que imperava aleshores en
reeelit i continuada en un el món de la ciencia, de la qual
Paul eMert. 'in Ranvier. un Bas- demostració deriven els desrobritee, un d'A r sonvel. un Grehant. mente bacteriológica i els trae_
un Mora!. ve Pican] i un Moreni, tarnents vaceinotere.pfcs que haviere cte tradnir-se bentost en
tots elle eeixeblee. meetres
primera unja t'ah . en deixaren ea- prerliques de inestimable N'tsby:
troncar la tanca d o l creador del por a !a ennservacid de la Sallt!
métoile experinmnial i relingne- de l'home i dres enirriels. lee priren dins del solar patri la suero- meres dericarions de les quals
macla d'una estudis que "(Bra- os deixaren sentir en el cama
quirúrgic implentades per un almen'. Iteuriem emigrat.
La proteeeió governamental a tre gran home 1 gran admirador
la rienda i als seus bornes fa de Pasteur el cirurgià angles
possih'es uns entusiasmes i unes Listar.
La (lanera fase de la vida
vocariee s ano exelonen tota obr..
gachí l Hollar cruament contra Pasieur de el comenrament de iti
srrie de trolialles baeterioleli no pressuposa
la
l'huele de ciencia ni l'heroi ni Cl gama derivades dels principia fonamentals
justame.nt, definits i
,inärtir. Aquel es el cas de la
. França egoísta de tot el seu i en- ben inestrivolament preeisals
vejosa d'alió deis altres, que sap els anteriers estudis, troyanos i
ttpropiar-se merescudament un partieularitzacions que astil enAragó i atreure's i assimilar-se care van surceint-se com restetat deis treballs de tota tina leun eletsehmiroff.
lea glór:a conquerida per un gió de batrerióteg,s eixida arree
món, va seguint fervorosa
eübdit es tradneix en joia i
l'obra del gran mestre.
ría rel.leclives si tot el poide
Quan Pastene complf setanta
colladrat a la conquesta, Per()
se li dedieh g la Sorbonne
si ele orea p ismes diri gent.s d'un anys
poble abandonen Ilues prosees un homenalge d'admiració i de
farree res seus hornee, no fu:it to- gratitud. Tot el nido civilitzat
lerar-so que el dia deis trionifs delegà representacions a Parfs.
bi vil l enin percebre una partid-- Aquell dia rel ion a le ciencia un
tribut ple de sinceritat totes les
pede.
humana.
Era ! l o a amb el front ben alt, branques de l'activitat
Ilen dignament la ciencia eslava
poi conlernplar ja'osa
representada per la figura da(Me tot el nain
nal
esIä il,licant al gran Pasteur en q uell heme que tant de bú hacia
.crea....", 11,1 center.ari del seu
i prendre'n la part que a
ful juslament ti pertoca.
denar i de Pasteur porta a
LI

la ntemerra unes dates mernoraIsies que celan gravarles en els
rnarhres de la cripta on jeu (.1
ces dl eian savi:
K1e.--A$itorlria 1110ICCIllar.
•

—1t, C,2.--lienerael011 8 espoutitn:es.
1triel.- Estrelle sobre rl vi.
I ei e5.—Malaltiee dels Clics (le
seila.
e:t.--Estudis sobre la cerVe3a,
1871'.--Malaltfes infeccioses.
1 el-- Virus i vacunes.
Proll!axis de la ruabia.
Ima'sl o s dates són lindes arpara o,. l'obra gegantit41 dula a

ten;

tal a la Ilumanitat.
En aquella cerünónia volgue

Pasteur parlar als joves i
Que mal l'eseepticisme denigrat
i s'apoderi de vosaltrcs.
Comenceu sempre per demanarvos "què he fet per a instruirme?", preguntita' - vos despres
"inte h e fet en pretil do la nieva
pialria?" i no ()Miden de repetir
aquestes demandes fine assolir
la jnin immensa- de ¡mesar que

haveu amel ga a contribuir en alg una enea al progres i al he de
la Ifurnanilat. Perd tant silo sort
da ha sigan, favorable com si se
lis ha mostrat adversa, procuren
eernpre que en el monnent del
D'asnas pugnen d!ri "lie
qu o IIP

tel

el

I.EANDRE Clelx:eles

n-r Pasteur.

s'havia formal cien.
tfreao , -1 sota la direerió d'en

el le, nevi. el professor Duma : i
d'en ,eetif rehent els consells
gil a • a n htratit la prim e ra nart
de l a sirva autonomia
aprengué Pasten: . la
De
eirriffira, rausteritat,
am e,
!al, la severitat i 11 P er ame , f a n, quals virtufs sional
tetalent, havien
des rl
nle ema remitente, ¡rubra eee
Pasteur infere
av n ii
il e t arra rom "nea pes'he
di g i":rn "el a l'atitACSCenCia
tuliieetla Normal i allí romeieee ' 1 desvetllar-se-li les
IIVP4ig:111nrlitrili c ill 11
• eris!alograa 11N'
e3te,!:
timaz es de Pumas e 1,-tt
le- .l i f -: • i rs ano extstrixam
ei er ...talls de di (Pr emia tal' i Verflaell'alS en front
tIlnieie eses politritaals i 1°reí ---1 ra nAimrtrin 1m-1ecidir
es !a r. •..;.r,osub18 exila/si l:a d'aquells ferainains misteriosos que
Aiderherlich havia sibservat per
primera y a a7. (la Aquest primer
descobriment de Pastenr Ii nbrf
les portes del College de France,
Ji !lig ué la protacoid de Biet, el

•

A l'Institut reanc;.3
d'Oeser enruany i t, teliatasixcinail le aewiuentIssisn as vi
ri
e etaa t eaa Lee n is. Paete r, Inn n u,a
Id-me:unges que alma ti:asnal al
famas mama . . La Interna trance-ea de
11..tt e lorta tanda'. ts. lelträ el sea, el qual
tea orgn hte l'"Aitaocint hin Amica1, Fran,abte" i per I ." Instil u
se eeleidi el tl issA Ll e pamat al ha-al J.11eta dareera catite.
talausechate tu:ad-al en la ',tetara d'un
'm'ata t1"0:. Manuel i de dues eouferala
eles to p danaren chi aenyors J. A. Pertt sud i do-ir Vermur.
1 . :1 patina d'E. Manu e l ea 1.1lilla
una ennspaxició inmartalis'ala:1 que zlitssn la ttu s ea Inunanitr i i del
sami; ls romo: burilen d'una faisi3 perfet ts, don tut stanprst I a seatta t la de 1 ';1niuu a'artiata de l'atoar.
Fou brIlanant Paaat dit ami) tot Venle de n; griola traflUe4a pv; la vatjl toa
oyereis S. Itisler.
alr. S. A. ftertrand IrncIS de la tila
Ce Pat.lcur. Pht remarcar unu, aquella
daredat que el caraderitea la ce p o Pe r
-fectavidmorl,p:u/eva
a la llar i a In fatuflia. lt seca vida ordenada, la sa y a voluntat als IllInts 1 a
lestbbna d'ara retía edueael6 cultural
que donb alatilia i la aova 'anuló a le

tre mea ; fan ella de la bicicleta que eh*
5-ist tara, i els qualm salta reglamentanaturalment, toda d'eme humanitària; rla
Hi ha una troupe, ele Jullena• que .0eu
veas's aquf perquè Pastear ha de-ser adn'hi do, sobretot fan malta g ra cia , P er
adral 1 estimat per tot el mea.
uns cestita de torejadoe a la-quèdela
El doctor Verrier tractj de la seca
francesa i els hl taquea la fumoso Ópera
tasca cientffica. D'una manera clara i
j usta explica els treballa del »Vi sobre Ciernen, no per matar res, sial per fer
la fermentada i resterilitsació i el, setas uns saltets de primera. Subretot tenen un
molt jo y o:lea que el fan anar com
estudis per a combatre les malalties dels
una veritable baldufa 1 el noi 11. 110 proa
cuca de seda i toles les pestes i natal'
tiro contagiosos, especialment la rabia. eense ofendre's.
hin el ram deis ciamos el' Cinc
La conferencia va suar acompanyada
tampoe es gaire a fortunat• Hl be ans
d'un estudi detallat dels aparells i elemanta que Pasteur llega a la hui:imanan. clowns que els daten Barmceta i que
La sala, cosa diguarem en Pediciú del dient tandas tronats i rebregats tenen
diurnenge, esta= plena de gent, veient- bastanta barra.
En respecte que Mr. Paliase es huele
s'hi el mes aelecte de la colotania francede debe As PII el de les besties enainis
sa i un nombres pablic bareelonf.
delia-trades.Aqulni as,
Els conferenciants, nixl com la seuyoelefanta 1 els tigres 1 ela ossos blanca no
reta Bialer, foren molt aplaudits.
Obrl l'acre una audició d'obres fran- ed una filfa. Lea tala bestica existeixen
ceses, que asterpreta aorquestra de l'"Aa- i fan mes por que goig. Ele elefanta J6L1
boas, no fan grana coses naves. San els
sociation Anneale Française", la qual
eterna elefanta de circ que ara encara
feu sentir novansent entre los conferencies del senyor Bertrand i Verrier i en OPA agraden mes (me quin nasaltres traten rail anys. Els Ilesas s6a momifico
acabar-se l'homenatge.
d'estampa, n'In ha un amb la ella tallada
que es molt alut de pelar, i el domador li ha d'emir sempre amb a quella fr'
quilla !larga per fer-lo <Tenle.
Els tigres, sea ais tigres amb unes ratUe4A TASCA N1E3
lles ama naturals. tu rsenyor eapanyol
Hom den ecnéixer toles les valen de que fumara tia paro darrera nustre dila riostra dansa nacional, donant-les llar
gné a prapaait deis tigres knie nos pecabdal importancia. La Sardana és una
rros de /a Barce/olteta pintados. Aquest
dansa i una música alhora; poca baile
aenyor tenia una idea molt personal deis
podricm escoltar detingudament lora cid
!rasaos i de la Barceloneta.
lloc de danses.
El nfiruero de Wfsties qua en va fer el
Per aiicó cal que els fomentadora de
pes I cal va convencer de.debia feo el dels
la sardana donin igual importancia a
vint aseos blanco ensinilhata Los blanc
la sardana-ball i a fa sardana-música. es una bèstia del mes fi i delicat que caCom a dama estela satisfets de la tasmina. Aquel' coll tan llana i aquelt capot
ca 'realitzada, s'llan fet moltes ballades,
amb el morro esmolat i la anda del, scus
abunden els halladora,
moviments i el deliendIssim pel que total.
Perú i concerts dc sarJanes se n'han
na , tencn un aire de Cosa boreal pican de
j et gaires? Holt poca, amasa poca No misteris.
n'hi ha prou amb organitzar bailarles on
Aquests 09509 del eire Paliase, a mea
la majoria deis que lii concorrn, amb
a Inés d'estar (jineteas 1 de no salariael dalit de hallar, no copsen tota la bemarls.te, fan exercieis de primera.
Ilesa de la sardana. Sha d'educar el
El domador els bi to mantel una mena
paPc fent-lo dansar i fent-lo escoltar.
de pare dastraccions molt primara ansb
Si els que fomenten la sardana po- cavallets i tebogan, i veureu que els ossen a rahast del palie la bellesa de la
osa Ii pugen i bi bajaos com si tal cosa,
dansa i 11 de la música, faran veritao
i fas una impressitS grotesca i meravellobles sardaniites.
sa, Talló mea modern i d'ella mas de circ
Per alguna cosa En Manuel Capdeque corre.
vila ha fet una bella t'Satincia entre sarEia resum, el clec Puntee és un ehre
danistes i balladors de sardanes.
exceLlent per al qui li agradi veure besties
res complctament transformé/des per
r
.
J. M. C.
l'enginy. la paeièncin i la valentia del
Crujan que aten-Ven contra la sarda- dosuador.
SaInclem a 11fr. Paliase I li agraim la.
na, aquella que en fan bailarles entre
pensada de venir a guarnir a Ban.elona,
Mg de leales de cafe confonent -la amb
aquella maquinasaa de pala i veles i d'ha;ari 'b -"o de cabaret.
ver elat Mutes g:,.bies anal) tanta bèstia
• ••
divertida.
aviar adataran dilos aoS.
ves entitata sardanistes. Assabentats de
llar denominaciS, abans que surtin al
carrer els preguem que can.viin de nana
que no ea la sardana per a canfondre-la
amb notas xabacans.
• ••
El joc 1 c1s espectacles
A Premia durant 1,s festes de NaAltir al.malf el governador didal, han local La Principal de Perelada
gné alls periodistes que esteva estudiara la manera d'acabar ame
i els Pcps, de Pignores.
A Sant Genis de Vilassar la cobla el joc de la "provincia", complint
amb les ordres del ministeri de la
Barcelona.
Governació.
• ••
Tanabei es digne que hacia criPels noms deis autors que can:ponen
dat al senyor Mestres, president
cl programa del Concert de Sardancs del
dia de Cap-d'any, hora preveu un halt. de rAssoriació d'Empresaris, per
Sera donat en primera audició "El par- a parlar de fer riere els especiadal", d'En Pcp Ventura, arranjat pel
cles de nit abans de la una, salvant els dies d'estrenes, benefimestre Pujol.
• ••
cie i funcions de gala.
La revista "La Sardana" prepara un,.
k s Anada del governador a
número extraordinari per Cap-d'any.
Vilafranca
ea.
Ahir a la tarda senyor RaEn les audicions a profit del Monument a Eh Pep Ven tana, es torraran ventós anà t Vilafranca, la seva
poblaebe nadiva.
les sardanes Toc d'oraeid, El eant cicIs

LES SARDANES
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Notes al "Paquebot Tenacity"
Carlea Soldevila acaba d'orerie al nostre públic una versió
noble i viva del f.aquebot "Tenacity". Hem pogut admirar vestida arnb la nostra llongua i interpretada per actors catalans,
l'obra que a Parts s'ha endut l'adIniració de tothom. L'amarga comedia de Charles Vildrac ha vesset damunt nostre el seu veri desolador.
El poeta Vildrao
L'any 1920, apareixieh els
"Canta del desesperat". Eren
una obra de la guerra. L'"unanimisma" de Vildrae, procedent
J'aquel' alä vigorós i optimista
lffe Whituan, eedevenia una cosa
punyent.
Tota da dolor de la guerra, teta
la nua crueltat de la guerra, vicia en aquella versos dolorosos
nus. Versos pebete com un os,
perd amb teta la molla dein os..
Crits de deeesperaeió, geniees

taneúnia. El record de lee llores de pau davant la realitat
homes i la natura
la Iluita,
desfets a eánonadee, són (el naoho d'equesta lir1ca de Charles
Vildrac, sóbela, dita a mitja vete
erina si la dolor li eseanyés les

illarla Cbapdelalne
Aquestes defenses es diuen trae
dició i religió, Es diuen, en un
mot, cultura. Cau la dona indo,
fensa, 'Hereda al seu instint. Gata
Teresa sota la volluntat del primer alld ee que la desitja. Pero,
cal adoriar-se que un tipus de
dona mes huniä que Teresa, mose
sa d'hotel, es el de Maria Chape
defaine. raria Chapdelaine, la
heroina de Louis Hemon, es la
fidelitat a la raga i a la terna.
Cap dissort nu cap tonada
atraient Ii ten trair aquesta fidental. A j ad la immunitza i la fa
eterna.
Teresa no es la normaiitat
atostumadareafondrament
de la post-guerra.
.
Uns mota del Kempts
Tapera - nos tina mica les oreIlea davant aquesta nora "canee,
del desesperar . Que no se'ns arrapi al cor la seva trieteea. Que

no ens escombre l'ànima la seva
desolad&
Atrau tant la cornemia del "Pa,
quebot "Tenacity — I Vildrac ha
fet una magnifica peça teatral.
Són tres artes ben construits,
concisos 1 punyents. De tant en
paraules a la gola. Es mira l'eatant, aletean imatge decora eellie
pectaele de la terra, com un fran- diäleg. Aquella visió del uTenaeiseä amargat. Veu les branques eity" sota la pluja i aquella Te
i les fullee dele arbres arrenca- cerda d'infantesa de Legard eón
des eer les bales, i amaga la cara admirables, i ele recordeu serie"
contra els brins d'herha, que són pre.
"clemencia de la terra", "espePeró, cal reaccionar. Pensem
ranea" invencible, que reneix de que per arribar a l'amargor i al
neu".
la cilindra i travesa la
d-esengany de l'obra de Nildree ha
Perd la guerra l'avergony e tx 1 calgut que el poeta pasees guatee
l'aixafa. 'rant-de-bo •haguda es- anys entre el llot de le guerra. I
tat — diu — el primer soldat raigut alguna cosa mes que passar- hl
el primer dia de la guerra".
guatee aojo: embrutir-sli eh cor.
El llot do lea trInxeres Perque el Kempis ha djt: 'Si als
Aquest rnateix espera dele guna alegria hi ha en aquest enón
"Canta del desesperar viu en les la poseeix ¿'home de col. pur". 1
escenes del "Paquebot Tenacity". "cadente judica de les coses exEs l'obra d'un Mane que ha f, et teriors segons els scus dintres",
la guerra, set sien. La cornetba
TOMAS GARCES
cm un Mune que ba arrocegat el
seo cos durant guatee anys pel
Hot de les trinxeres, diu les se1'
ves paraules d'incredulitat, mosRobatoris
trant-nos•uns personabeea. que ei
Pere Ferrer, abans (rabie dedeixen endur pels esdeveniments,
nunciä al Jutjat que li t'avien rocense resistencia. El fang i la
seria de la guerra han entelat de bat una màquina d'escriure, vae
lorada en 1.200 pessetes. que tetristesa elle ulls de Charles Vilnia al seu establiment del cane
drac, que ens °tercia en els tres
rer de la Buena.
antes del "Paquebot Tenacity" un
— Ahir vespre uns lladres enpanorama outbrívol del món i
la vida, espurnejat d'esquitxoa traren a l'espardenyeria que En
resplendents„ freds i incisius de Josep Marsol te al carner de Llufs
Antúnez, núm. 16, emportan-se'n
poesia.
Una histeerla amarga 500 p e ssetes en bitllets de Banc,
El panorama es aquest: una una 'libreta de la Cai g a d'Estal vis, una altra de la Carta de Pentaverna d'un port del Nord
França, hotnes dest moll 1 el e la sions per la Velleea i diversee
fábrica, baf d'alcohal i fons de joies i prendes de - roba. S'ignora qui ser' els autors.
vaixells. Aquest ambient volta
Fardó: dos hornea que han fet
Un mort
la guerra arbiben a la taverna.
El dilluns a la nit, fau Verbal
L'un, Légard, es un sentimena una quadra del cal • r del Dos
tal. L'altre, Bastien, creu siseen
de Maig el eadäver del mosco
un homo d'ecce). Tata dos, al cap Lluís Rufart (latirte, el qual entai a la fi, gent dissortada. Un vell bla que mori de maleiltia.
definidor, Hidoux, que ve a ésser,
Fou traslladat al eLpúsit de
d'In ha dit molt be En Sagarra, l'Hospital Clinic.
"el chor de la tragedia", 'Yeti Fan
Un homo caneat de la vida
com un tap de suro que les alA les tres de la tarda trabir,
erers 3"ieaneluen avale i Peltre
ru , ,
l'erran
Heredó i Solé. deeSt anys,
com una t'idea de portell que gira.
Legard s'enamora de Teresa. habitant a la plaga d'Urquirreena, núm. porteria, es despara
la mira tbniclarnent, sense mesar dir-li. Teresa es la mossa un tret, quedant mort a d'arte.
d'hostal, m'a noia primària qu'a El alit individu, aegans senabla.
A Avinyonet, on el reberen l'A- ven del taulell estere cona vie- arribe a aquesta decisaió tan
juntarnent i el diputat senyor Zu- sen res vaixells i tracla a peu pla desesperada yergue palia una
lucia, hi visitäräpidament les es- amb tot el miserable de la vida. malaltia crónica.
cotes, i després es dirigiren a ViPujant a uit tramoia
/lastren, en canvi, veu la noia
!arranca.
a Tahat de la seca i,à i no s'ediJaume Torne i Ventura, de 25
A Vilafranca ell reberen ins aul:s. La sedueix i fuig. El pague- anys, ahir a la tarda, vrilleuet putoritals locals i alguno amies.
bot "Tonacity", que baria d'en- jar a un tramvia que eslava en
L'alcalde li oferí un zampan),
durse'n els dos andes al Calma la, marta. es produl una ferida a Fod'honor, tribulant paneles
tragmare florees el eoe fet niaibe relle esquerra i tres al euie pi-.
d'elogi el ecnyor Zaluela i
(lo Iregard.
• --Nr.d.-4 lós.
La taverna s'anima, «e /ice
eurat al Dierenseri d'Hose
' Eou molt ben acollit pels "1 ro.. mate i les reunen del port apa letra/n.1s. El fet oeorregu e al
vincians".
‘enen els senyals sis la tragedia.
correr de in Crea Cobrarla, prop
Una obra obJeotiva? dcii saerer de! Gall.
Aquesta és l'aceri del "PequeInauguració de les Ga- bot e Tenaeity". Al beU entone,
Vildrac hi ha brodat una cantade desesperad() i d'eseep..
leries d'Art d'En Ra- t'ella
ticisme. El vell indulte s'encare
Ele dependents da farmäeta
rega d'aliar efeentuant els carree
fel Arefias
leAssociació Prefeestonal de
mes tiestos de rargument, mida Dependents
de Earrnäria, en jimDissabte passat ligué lloc la inaula seva tendra parau:a d'embrme
Va general extraordinaria, aeorguració de los Galenos d'Art del sedescregut i bo. Tot es igual, ve d
disoldre
dita
entitat ingresen?
nyor Arefias, el conegut artista-iota,
a dir. La vida es tiesta. 'Pala P. al Sindical ledo
de Produetes
graf. Sembla tahnent que al carrer de
fe que paste una cosa cclii una Quenies,
quedant anomenat el
les Corts Catalanes, entre Bruch i rasaltea, si els homes sún compre ele
Comite de la secció d'auxiliare de
seig de Grada, hagi- de concentrar-se
inateixosl
el leí i millor dels objectes de luxe i
Aquests comentares de flicker% remeda.
Ele Sindicato Lliurea
d'estil.
fan encara nade ombiesola l'obra,
El Consell direettu de la CoritoIII trobeu les Caleries Lairtanes, et
i fan que, en acabar-se da repreFuianq Ca l ada, la Pinacoteca. D'ara en
quedein . una mica atuils. raeid General de Treballadors
tleirri de Sindieals 1.1inres),
clamar, hi trabarcm les Galeries d'Art
ron' sota el pes d'una fatalitat
de l'Arenas.
ocult a j, inexpugnalee. Aleshore- s trames oflei al governador eivd,
sireint
pel son president Iramon
Aquistes Galeri.s, olientes al cantal
il s possible que Se us aeostt un
de l'Hotel Ritz i rn cemunicació amb amic i us digui, donant-vos un Sales i pel secretar: Joan [agalla
dl, cstan installades amb un gust serieop a l'espatlla: Aixe es IS rea- Hileras, aalintant-lo i demanant,
an falliment. Els articles qua s'U apleautentica. El men es p iel. El li que els dongui llora :ter rebre•e
guen aún de prinler ordre. 'rot just a
s paquebot." de una comedia ob- a fi de poguer-li explicar talti SC/19
desitios de treballar per lenteree
l'entrar topem amb una vitrina plena jectiva.
de joies del gran orfebre Rama SuQue el nión sigui are) ee !ron de Barcelona, leolei va en nom
nycr i amb uns gerros de res de
rellatim Que el "Paquebot "Tene- propi del Consell i de les Mutes
Maria Ponsä, rexcellint floricultora.
city"" no es una obra objectis-e, de les 32 professionars afiliados.
En la sala central, malt ben
dc evident. En ele trae actes de • El senyor Rasentee :ele ha eltat
da. hi ha una interessant 'exposicia d'En
la comedia, encesos de lirisnie, avui a dos quede: de vuit
Nicolau Raurich, que temas ha no hahi ha una interprelació persona - vespre.
Els litórato
Iíssima de la vida. Vitae/te de un
cia exposat a Barcelona.
La Junta de • a seemii de 1ddVidres, catifes puses, pnreellanes,
poeta que y eti el leen a la seva
manera. En intentar reproduir la grafs "La Soluläria" ha fet
acaben de crear un ambient refine i se•
realitat no ha fet, sin& donar
p oln següent:
nyorivol. En cls espaioaes s6tans el selin argument a la sova desespe"Havent apare gut en Metilo;
ny-or Arenas inatalla la seca oficina
periethee la :n'Itera (nave c auerance.
fotográfica, amb ameos que Ii j'ameNo ás una onra (mintiere el dat soluciona( el conflicto que
trae assolir les maxieries perfecciona co"Paquebot
"Tenarity"".
Es
una
d'eneh del mes de juny sostenie
ncgudes.
obra tendenciosa. El drama (l'e-- La Soleläria eneeet saliere de bioFai tot descobrim el 'non m'al 1 la
cura minuciosa del senyar Artaas gut quena Inventa merinera no es Ce- grafía damunt ilma 'latina, aquesta
ventura de cada dia i de rada mallar, ea veu obligada a manifestan bella reputació hacia ranquerit en
la seca casa del carrcr ds la Diputa- pals. La miseria moral dels pro- tar que el dit eonfficto hit queilat
e
tagonistes de la comedia de Vil- resolt en SIS cases, aceptara per
d&
Per conmemorar rohertaro. cl sr icor di-ce es la d'uns honres esbotzats separat ele patrons les bases (pis
Arcilas assegué a la seca taula, a I Ho- F e r la guerra. laahandó •de Te- 'els presentaren, peral resta ert
tel Ritz, alguns andes i representants resa es la d'una dona gene, de- peu el conflicee ea una casa da
fens, '
Iladalótta'‘
de la Premsa. El sonar :oil roos-'

-ets Diversos

GOVERN CIVIL

ore/Lis. La Roser, Toles volen hcreu.
On s ‘in les °retes, Arri Murcia, El pardal i Per tu ploro, de l'Avi Pep.
Es donara en primera audició La molinera de Flassa, la Ultima obra del mes-

tre Tunca. Per les aoves que en tenim,
podem acanqar que será un cstlevenl• ••
En Narcis Pba ha csceit la seca primera sardana, de la qual bit roixit bellament ; té per nora "El cantor del poble" i és dedicada a N'Albert Madi.
• ••
El pas per Barcelona de La Principal dur Palairugell del'aarà magnific
record per lcs aoves acatarles atacando:1s.
El dimarts dona al Centre de Bracadents del C. i de la 1., una audició de
franc a profit del moaument a En Poi)
Ventura. L'enhoraboaa.
• *
PROGRAMA
Dijous nit:
Agnipacia Sanlanista, Bar P:a,aa.
Cobla Cathaldnia.
Dissable nit:
Centre Atitonnmitta de D. del C. 1 de
la 1.. primera alidici3 a profit del monument Pep Venoira. Colaa Amiga Pp
de Figueres. Organiirada pel Fomant
la Sardina.

FUS TEATRES
Ine.onernetó del CIRCO
PatlaISSE
Aqurst !toa tare, maulst al Paral.lel, Sitiafg vl nualre Tust des del punt de vista
del luan i do l'eseenari, a'critablement
in gs ea min iire de deba, anal el gran entalla ríatec, t'urdes tivanta i els male
dc fusta Untada, Ibt plegat té un aire
tratmelles torres del Nena . , d'aquella
grana cima ambulants de les pel.lieules
americanos que ens sembla de primera i
Higa matt tul eral, agote l'ami n m-rapat a
Muntjuie i a guatee passes del iosl, i
thub l'aire de berma Ilaunsamt 1 de cosa
ituproiiacala que teneu la mojarla d'espectatIN del Trantlel.
La careaban del tire Palis•se i el pablie, sobretot el pahlie de les Mes enialrarb4, fan tot el seu efeete. L'espeetaele
te els tres elements mes -de vire cinc ettiatallen i que han existit: eIs aecabates,
els clowns i les Malles eneinistlades.
Ele el rara dele aerabates, els que osa
presenta Mr. Paliase, no san res de l'a tt-
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AGENCIA HAVAS
AGENCIA RADIO
Els Estats Units i Europa

La Rússia soviética

delata

La Turquia i els aliats

Politica intervencionista Et "¡ese' con re's soviètic Ráfet paixà optiniis'tä
a

La proposta del senador Barali promou discussions Reunit a l'Opera de Mo gcou s'és obert sense Le- Turquia a molt no tardar, serà un Estat democrä_
violents : El senador Lotge el combatrà al Senat nín
aliats resp:-+nsables de la intranquil.litat tic : L'èxode dels cristians de Coneantinobie,
russa, segons Kamenew
Washington, 26.—L—Herald", la nació egipcionada una crida
Constantinoble, 26.—Refet Pat. debate de Lausana, perque
tractant de la situació económica
mundial, diu que el senador Burah ha proclamat la necessitat
que els Estats Units tenen de soeärrer les potencies europees.
Cal inters.‘nir—ha dit l'esmentat senador—en la Mies-lió de les
reparacions, remare munes alai
podrem cobrar els nostres pres.tecs á preparar els mercats 'eua
ropeus per a donar cosida :te
nostres productes agricols.—Travas.

Sepias el "Temps", aquesta
iniciativa d'un dels caps dett partit no intervencionista ha provo.
rat als Estats Units discusiona
a
molt vives.
El senador Brandegés, president de la Comissió dels Ators
Navals, ha iteclarat que el màxim
de consessions en vista del desarmament ha estat probablement
obtingut •rer la Conferäneia de
Washington, i que una nova , conferencia tindria poc èxit; peró ha
afegit:
"Les dues principials amenaces a da pata del món, eón el Govern boIxerie, el qual, pladeja per
la pau, pero manió un exèrcit
permanent d'un milió i mig d'homes, i el p e ojecte de restaurar
d'edificar damunt les ruines de
la nora democràcia alernanya ana
autocräcia semblant a la de l'es
dat mitjana. L'ellement reacciotutti alemanes sotmetria tot el
neón sota el seu poder si airó
lf fos possible."
Cal esmentar lambe que des-,
prés del discnes del senyor 31Pnes, president de la Cambra
Comerç, de Nova York, favorable a una intervenció americana,
ha estat seguit del missalge adre
pat pel senyor Trego3, director
del Consell d'Administraeió de la
'National Aseoliation cf Credittalen"; el president Harding, el
becretari d'Estat, Hugues, i el se'ayer Barnes.
semen. Tregos afirma que
tap eeosperitat real no pot eseer
restaiderta a Amèrica fine i a lar I,
que les difieultats cecina-piques
d'Europa DO Instaran estat erranjades.—L. P.
Segons comuniquen a l'Agencia
Hay as da Washington, les propostes del senador Borah ha cauFat d'escisió del partit irreconciliable, fent prevente que iota
qüestió de participació dels Estats Units en els assumptes enropeus donarä lloc a debats apas)ionats en el Senat.
El senador Lodge ha declara',
5a cera intenció de cornbatre l'esEnena del senyor Borah.
LA SITUACIO POLITICA A
EGIPTE
1 El Caire.--Segons comunica el'

- orresponsal de "Le Journal des
C
Debats", la delegació del partit
nacionalista egipci ha atirceat

que demostra la impaeiencia i la
nerrositat d'aquest paitit. F4 roanitest està redactat en aqjests
termes:
"Egipcionas, el ministeri no he
obtingut res. Vol ssovernar el pais
per la política: del silenci. La
nostra paciencia, per), s'ha exau
rit. •
Una llarga espera conduiria a
les eonseqüencies nues funestes.
Esteu,doncs, tots en el dret,
saber que cosa vol el ministee
ri i que petisa fer. El silencia és
una politice indigna d'una nació conscient, del seu orgull i deis
interessos.
Egipcians! Es hora que tot Minieteri respecti la voluntat de la
nació i obreixi les seres ordres."
Tres solucions .s'ofereixen actualment al Ministeil; Obeir la
vnluntat popular, la quall cosa sea
Tia cbntraposar-se a la politice
britànica; resistir al padbit zaglulista tot recorrent a la manera
torta que Nessim ha emprat en
el precedent Ministeri o darrera
hora negociar amb el Watd.
Aquesta darerra .eolueiö , que
per Ventura seria da prefer.ble,
topa amb la intransigecia deis
nacionalistes.
Cal tenir en compte que el nacionatierne egipcia es un movirnent democràtic.
El soble egipciä no vol ni el
Govern dels estranzere anglesse,
ni el del Poder absolut.
LA PGLITICA NAVAL DELS
ESTATS UNITS
ea

Washington, 26.—Mr, Tender
Roosevelt, secretan i adSunt del
einisteri de Marina, acaba .10
convocar una reunió dautoritats
en materia marítima 1 ,,er elaborar
una política naval noca pels Estats Units.
Aquesta decissió cha crepet
necessària a causa de la posició
que va prenent el nordamerica
a le politice internacional. La flo
la americana serà organilzada de
tal manera que si calgues, les
diverses unitats do Lealäntic 1
del Pacific pogaseran reunir-se
en un mata' ordre de batalla i
actuar juntes.
Els perits navals nordamericans lamenten que el preeuposi
actual no els permeti comentar
la construcció de noue recurre i
aeroplans militars,-per tal que la
flota militar i aéria dels Etats
Units sigui tan torta cona la de
la gran 13retanya.
Els efeelius navals han estat
fexats en 85,000 hornee. xifra Ulterior a la de la maAila erigiese.
—Radio,

Londres, 25. —1.1n misastge de
Moscou anuncia que el dese Congres dels Soviets es reuní a l'Opera de Moscou.
Per primera regada d'ençà de
l'establiment del regim dels soviets els diplomàtics estrangers
assistiren a les deliberacions
l'Assemblea di de l'antiga Holja
imperial.
Tots el delegats es mostraren
sorpresos quan Kalinin anuncià
que els metges havien aconsellat
a Lenin de no prendre part als
treballs de la Conferencia.
El principal orador ton Kameneffe eel qual es planyé amargamentAels aliats responsables de
la tranquiLlitat actual de Rússia,
1 . fteó que, segons eh, mai mes
Rétasist no oferirà als aliats lea
mateixes condicions que les que
els t'oren presentades a Gènova.
EL NADAL PAGA A RUSSIA
Mouseou. 25. — Per una instrucció ordenada pele Sindica:as
Ohrers dels Soviets els arbres de
Nadal no han estat adornats per
cap emblema religiös. S'han suprimit saraol els angelets que
s'hi penjaven abans. Res no harta de recordar les antigues cerimónies de 1:Esglesia. El Govern
eovietic ha volgut que la testa
cristiana a Moscou tos celebrada
a tall de carnaval popular amb
concerts, professons ciriques amb
atxes eneeses, fors artificials,
ele.
L. P.
LA dUSTIC;A REVUELTA
Moscou. 26. — El tribunal revolueionari acaba de dictar sentencia en el procés seguit a Ha
el-suà-ties i seglars acusats de
resisttmeia l a l'expropiació deis
Lene lle lee esglesies. Vint-i-tres
dele acusais han estat condenanats a penes que varien de 5 a
10 anee. Trenta-un han estal absolts i altres si:fueran penes limes.
VITUALLES PELS FA/KOLENOS

Rige. 26. — La Societat de Con
trol do Cooperatives de Parograd, anuncia l'arribada del pe:11)(T carregament, procedent de
Freno. i st ¡nat ale famelenes
PL/S1.1s. Gairebe tot el carregamea As de productes alimentiCls.
—}lavae.
LA GUERRA HISPANO-RiFENYA
LA . SITU&CIO DELS ESPANYOLS
AL MARRO.; VISTA PELS
F.17aNCEGGS
Täng,er. 26.—Segens inferrnarime fealdades per habitante de
la regid de Melilla, arribats a
Tanga. , la situació militar espanyola a l'Oesi del Kerl no milloro. Els ritenys han retires els
atare amb m'ara embranzida.
Les tropes espanyoles que uta I-

grat de tot es mantenen a Tizzi-'
Azza,' fan tole mena d'esforços
per no desdir davant la resistencia rifenya, pelee per tot el palo
no es parla sinó de les dificultate amb qué topa l'exercit espanyol.
Un veritable re pele de feo s'ha
format novament, al seu voltant,
tos alimentat per les tribus insumisses i per les que es diuen
sotmeses. Els convois han d'ententar veritables batalles per ferse pas i cada dia experimenten
pérdnee. A entrada de fose comenea el tiroteig procedent de
per tot l'horitzó.
Quan es parla de territoris pacificats de la regió de Melilla,
oonve afegir que aquesta pacíficació s'ha oldingut pel buid;
les tribus que es diuen sotmeses,
en part estasij"destruides . o be
han emigrat.
Mes enllä de Nadar. a Segangan, a Beni-Buifrur, a Benis,Sidel, en el pialad' de Tikermin, a
Benisaid, fins a la linia de foe,
la soletat ée gairebé absoluta, els
aduars són deserta i el; campe
estan sense cultivar.
El general Burguete, abans de
tornar a la Península, ordenà
abandonar certs punts massa exposats al fue enemic o massa dificils de proveir. Sembla que cada
cegada es confirma mes que basara daecentuat-se la retirada o
decidir-se a marsar sobre Alhucernas alob l'orees considerabl'ru.
ment augmentades.—Radio.
París, 26.—Segons "Echo Na
<aovan espanyol Iro
-bareiodsfcultprbtenir la pacifiració completa de
les seniles per intermediaciö del
flau sutil.
El (lit periedie enea" que és molt
convenient seguir de la vora l'evedució de la política espanyola
al Merme per buscar-lii profitoses ensenyanees per la política
fra ruar ea.—llave
D'Atir,LNZIO 'J OL ANAR-SE'N
Dli ALIA

París. 26. — Comurequen
Roma al e Petit Paririen" que
D'Atinunzio ha manifestat la intenció dener- sec d'Italia.— tiaras.
Londrok 26.—S e gons els periódies
segueixen les un/pestes assotant ks
costes angleses. .Al Nordoest d'Escócia
han nauiragat mudtes embsIrcari,,ns de
pesca.
Els grell transallantics de passa•.gerS

de aseo° tones, i "Berengaria". de 52,000, lis topat no gaire

"MajPsnc",

Iluny d Southampton.
IIan tingut Ileugeres avaries, que no
els lu impedir seguir Ilur viatge.—Hayas.

xä ha declara', a un periodistt
que la pau decisiva pot existo,.
entre els Esteta baleänics, sota
condicie do fonamentar-la en eta
principie sólids i lógics, perú tera
que el problema /lee Balkans no
està encara resolt.
En ço que es apfereis a les relacions politiiques franco -turques, ha dit que Turquia, per a
aesegurar el seu resorgiment ha
de cotlaborar estretament amb
Franea.
Respecte a l'esdevenidor de
Turquia, sha mostrat molt optimista. En temps difícils—ha
—hem pogut asegurar a la nos ira Pàtria una victória feliç amb
una pau próxima, en la qual creu
fermament.
Tindrem independencia completa—ha dit Refet Paixä—, sor.
tirern de Lotes les dificultats exteriors i tindrem un Estat modem i dernocrätie.
En quant a la qüestió de les
minories, ha dit que sempre havia tingut. sentiments d'equitat
e nvers els cristians de a seva
Pàtria.
Aquesta gilestió As, al ecu entendre, la mes dificil de resoldre. Ha acabat Refet Paixä dient
que no aprova l'exode dels cristiane de Constantinoble i que ha
fet Lots els esforços que ha pogut per a evitar-ho, pecó que tot
ha estat en va.—Radio.
ELS TURCS A LAUSANA,
FACILS

Lausana, 26.- 1,a Subcomissiei
que enten en la ilnestiú t te les
minores, no Ola retina aquesta
tarda, aeurdant rounir-se denla
per reprendre la discussió dele
ussumples pendents.

La Subootnisió que tracla del
carvi de poblacione, Ii ci avençat
ele seus treballe.
Els turcs han acceptat en
principi el mantemnumt, de les
tropes a Constantinoble.
Es pot , dones, suposar que es
mostraran disposats a que els
greca segueixin tenint a Constantinoble el seu cap religiös,
sempre a quan no sigui un Patriarca ecumenie, sinó tan soli
un Bisbe autocéfal en la dita espitad, tenint a la regada a erelat set' un Prima. (le l'Esolese
ortodoxa.

Per toles dues Flirts* han Ce.
?al demanats dos o tres dies de
temps per a examinar rassumpte.—Havas.
I DIFICILS...
Constanlinoble, 26.—La Prentsa turca publica un despatx de
Lausana anunciant ta sortida cal)
a Angora d'Hassan-Bei, terror de
lega l de la delegaeie turca, i un
tallre despatx, proeedent d'Aneara. din que Hassanbei ha eelat
cridat per a informar detalladament a l'A e semblea Nacional dcls

semblea deliberi i d ecideixi si
delegació turca ha de continua,
prenent part a la Conferencia o.
retornar a Angora.—Radio.
LA luTuAcio A TXECOESLA.,

VAQUIA
Praga — En un artiele que B ula pz.
hilera en el reekov fa el balanç de l'en
1922 des del pest de vista de la pouti,
exterior,
Pum ço que es refereix a flSe.šu,el ti.
nistre dels Afees estrangers txecosesto•
ve constata . que e Lausana , 'ora a
Ce
flore, aquesta pu4neia ba iaterrieget
efeetivaineat en els afers europeas co.
un fautor polftie. Arub tot I aixd, enti,
nua essent reconeguda de fet i se de dret,
El senyor Rones crea que n q u esta sita/,
eh; es perlIongarj encara en 1923.
En Orient, scgons el senyür
esdetenirnonts han provat l'error de De
desarmar Turquia i de confiar a hrjejs
ha eura d'endagnr el eonflicte existan.
En ço que es r •fereix a les reparaekg
e) tninistr, trcec o-eslorac constata <ice la
pralidea s.aaoida fine era a c usa LIZI beue
actual podrá'. 4 s-ser ressl_
ta sis a la, conferacia de Parte, si"
les converses a qu'e podrá d ruar ist
aqu,ta confer'éricia.
l'er liS que les perspertives que s'ohms
davant l'any 192l no sr,n del tot tasen.
Id o s, no Si ha cap amó d -C,sser pessimista:
alaS e nergia, Europa eullestira la seo
la'. (a.

FRE DA LA PLANA, NEU A Ll
fJiUNTAiY 1 LLOPS PER LES
MASIEC
-1.' 26.-- Fa mol] de

fred
•' u a peninIfek4
ca, A Pc .:aria no para de nevar.

Els frene- :erils de Txum-Rapit,

za i llurzas eslan interromputs.
Psi' Mor del glas ha hinglit de
suep , rake'e la naregaciö pel Da.

madi.
A anieedönia el temporal de
neu ii u .lurat mes de tres diese
A Is enmarca de Salónica
teren'enetre a e senyala dotze gratis
sote :1 la regió de Meeasrr
el t. ,-. Nri . n rnet re assenyala 27 graus
sola z e re. La fam i el fred occeix
diarement centenars els retogiate poreedents de Tracia i Anee.
tea.
L oe ee munirachens estan ;elles
rroeljeel., 5 per tela la Maunse.
rala. 1.1 !lee e. ',co y una aleada. con.
. isieestile. llena:Ve de Hops fa,
ma e z•oe a e eetgetn les ma s es I
erl),..)T1
vilatges peritas de
1,uetanye3.-Havas.
PRECOCITAT
Fal :ctica, ra- Una nena 'l'enze sess
vela
:nzerint una tittotttitat
d'eseriore nna ,arta
oomiat n un tondre re l de dulce anyo
que r n Telaira les revea recuestes arden>
murr m recomenar a una smi•
guet1 qu.- la reslla tata de hlane iii ro'
lIS, oir, ,a,d,115, per tal que el seu prrial
aunP en reure.: la per darrrra regada
trob&s
n

Eis Esports
"EL MAGYAR TORNA I.;.UB"
Dos empata a zero amb el

Barcelona
Qui segueix al dia el moviment
lutbolistic de l'Europa °entra],
ens assegura que el M. T. E., tot
.) essent encara el milla' equip
hongares, esta atraves:s ant un
percude molt eritic. Segons sembla, el lejpesli Torna Egyeeulet
va avui a la davantera del seu
eampional malgrat l'encara feble historial .1els seas eleinents,
que han sabur pelee, oblenir una
hegemonia sobre els restants
equips hongaresos.
El M. T. E. en les seres dales
exhibicions amb el nosfre Barcelona fins a un cert punf. u. ha
omplert el mollt que dell se eesperava.
A aixó, malt hi ha ladrad, els
freds resultate d'empat a cero,
encara que Ilur dornini al primer
dia esdevingues aclaparar i
segon, se fes e e ntft eli mol ! : nesxnents.
I no obstant, en analitzar fre, dament tots els factors d'aquest
onze, en detallar bata Hur termina i rigurea de combinacions,
veient tole la magnitud dels seus
recursos, ha de convenir-se forçosament que es tracto d'un
equip de primer entre; han es
troba cona davant d'un tantee
d'escacs, on cada fibra jugo pel
rol que hi te assignat.
I aixf veim uns defenses que
jeol.loquen sempre just al seu
clac; uns mitjos que proveeixen
amb una constäncia extraordis
abeja i uns davanters que quasi
sempre són els que dominen la
bala i el joc.
i Perú maneä decisió en el xut
*temes, aquest, tirat sempre de
en lea qualquea
*Uy,
. perde
.
.

com a xutador, s'han pogut veure rom a excel.lent element que
posseeix un gran coneixement del
joc. I encara en la línia d'afee,
queda lextrem Molmar naolt ràgades que era encertat molla for- pid; temible per les secos escapodes. Els dos altres jugadors
ra i eficacia.
El primer din es notara en ells no desmereixen en res delseeus
com una mena de titubeig en en- companys, combinan tole ells
trar; el sen joc es reta be que d'una manera sorprenent.
La dinia de majos es admiraera descentrat i no donara el
maxim de rendment; aisi ho pre- ble i forma una barrera moit estextaren ells nn una conversa pinosa pels davanters adversaparticular; veteen impressionats ris. Marquen mat i aixó no els
dificulta pas el clàssic jor de
per les falsee referemies que del
ilustre pítale tenien; mes el se- passades, que és ço que sobressud
en tot l'equip.
gon dia aquestes circumstàncies
La defensa, no enlluerna pos;
no temen ja raó d'existir el sen
joe, pot (s. er que mes decidit m " aviai' el seu joc ds silenelÓst
gil t la vegada primera, resulta., L pene sernpre effcae; en el partit
no obstante quasi el mateix, po- d'allir salvaren ocasions magnísea, a par] que el deis bale! ligues i finalment En Platko é3
tambe va esser
Mds empenta una n le lee més gratas notabilitats
que lucro vist en l'ad deis 'Iceeque al primer dia,
pers .'. Es un jugador ferm i
En aquestes coalicions es fnju lid, en que rarament se'l ven endifícil ad públic comprendre exac- trar deema; les Seres
tament tota la velar de irequip reeponen sempre al mäximparedes
de se'migares, que per pro t nostra
que pot demanar-se.
reparem en declarar que Mentí- guretat
"free-kick" d'En Planas que
licament es un dele millors que Vil amb aquella admiralsle serenihan estat aci tot i convenir'', amb tal, feren guanyar-li una sincela part mes grisa i eneopida del ra ovaciú. Platko, s'lla fet popuFPU estil, que resideix en l'eslar d'entre els seus cornpanys, el
mentada manca de decisió en sal- nostre públic en serrara un bell
tar i entrar dels seas davanters. record.
Demlests enlluernaeta l'atireoL'equip del Bercelona, que cap
la de que venia precedit En dia ha pogut esentar-se come
Straeffer; un home d'extraordi- n'a, va ter una molt mes bella
nàries facultats fisiques i que in- exhibid) abrir que diumenge.
dividualment és una notabilitat,
Es llästime que el Comite esencara que demciStra poca cohe- portiu s'entossudeixi a ter jugar
Fió amb els seus companys. bee En Piera d'interior, quan el
seves passades són precises i im- joc que veritablement Ii corres,
primiexen una elasticitat a la tlf- pon es d'extrem; hem dit en dinia, que meravella.
verses ocasione que es avui En
Repetim, pecó, que el conside- Piera el millor davanter que lea
rem excessivament individurl; nim, la qua l cosa no vol'dir rusegons sembla, fa poc que torna tador precisament; rxem-nos en
a jugar en aquest equip i essent la formidable agilitnt gutr pren
aixi no As d'estranyar tau detec- Sota la linia davantera bercelo-,
te.
nista, quan dl joc es condult des
Una altea notabilitat As Pinte- de Pextrem per En Pirra; es nota
rior esquerra Orth, les facultals un redreeameet forniidelle ese
del dullA el no Izan eobreportit
t. :AA : ella; es guara us fa viure ele

moments de rm, s emoció. El Barcelona n'ha fet prneticatnent Ibuperiencia i es d'esperar que he
aprofitaré majornlent en jugar

amb equipe que fan de la rapidese un dels fectors essencials.
La davantera dels primer dia
ressenti del joc desgraciat de.
N'Argerní, el qual marica malles
ocasions i a mes, s'enteneue raremen'. amb els seus companys;
aixó ocasioné un desmembrament
considerable en aquella línia, la
qual ante perdent energia i força a mesura que transcorria
match.
En canvi alune reemplaçat per
Martínez Sagi, jugant En Piera
a l'extrem i En Celia, torea voluntariós Iambe d'interior, ja feu
una exhibició totalment diferente i si be no pot qualificar-se de
gloriosa, la jornada resulta torea
bella pels colore. Ilion-granes.
Ele mitjos, anda En Sancho al
pritner dia, adolíren en genera.
de la manca d'encert de que fou
prova l'equip tot ell; no obstant,
mostrarien ésser encara la Huta
millor i de mes torea de l'emir?.
No cal esmentar a En Sernitier,
el jugador diabútic, el que sanpre sap salvar-se del naufraei
fide tots els seus conipaluve s'It:
deixen ofegar; Samitier es, quelcom, d'indescriptible inimita•
be; el sen art es personar:senil, i
salvant aquella exagerada propeneió al cOmic dels selle rieles,
.es tracto, d'un jugador sencer.
Dos altres bells partas han estat . per ell, en jugar Contra el
M. T. E.
Ahir, en ell lloo efe mig-centre, es presentà Eusebi . Blanco;
jugä amb fe, mes els seus companys tingueren en diverses ocasions d'omplir el seu buit. Gene-•
ralment, el xivot, va portar-se be.
De defenses, tot dos dies han
jlegat Planas-Surroca; aquest
ltim tingue una tarda tedie ni
primer dia; el sen company desenrotllà un loe no rnassa brlHant, perú präctic; sobre totiel

n11/mmoi

primer di a. va bloquejar moilt
I na je. ga e.,eorn d'ideal; duhleal
Shae ff ee , les arremedes del qua.
que en lloc pineal
esdevenien perilloses.
f e r- .te len lae tant refinat. Entre
En ISrugnera, a la porta, forra tan! Pri6itin1-Pn5 de Fosplendida
- encella', si be els tirs que
aetua e ei de 3fr. Boas, tet
gut dd trtnIre enen pel gen' ral jarat de pa J erria. que d'ella CO
moll Harge, i, per consegilent. quedi qu e Ls .):n Inés Ton agrada.,
facjinent parables la srva tases
tal
fou, no obstant, enceldada: pnt
El radie que tots do , d
éseer que el primer dia sea íe o la:se t c .)rr e spondre diguarrent
tainhj un XiO desverament,
ai 1 . 0,riar• (PI Barcelona, ha miar
qual contribuí a que corlee pi- da . alrare e nt , atisfet d'sequests
lo] PS fossin rebutjades amb co e
peiaer encentres anth u 1s leas
-tainegml;sx,3ob. g yars: apiada intborralile sessai
teiti. acon e ogui que la cesa por- parirn 'et ;L e ed...mica de passadef
ta restas intranquejada i moralc•anduna . Irme arnh que res
/mal Cs una victória per a MI. ei ira el ¡oeiner dua. perde-arä
Tres uoie es marearen n . 11 el I n 's• t m dt t e rnes . tra el rceord deis
transours deis dos encontres;
il—eree en , esetstes.
per mitje d'En Shaeffor un a
2: X
cada partit i la i i r',l 'En (L'a S e l: ;) Te, un repreeetVat elg
cia; mes: lote trns varen resul:a•
eare,.e 5 ;a el st-etient:
nuls a elIlleeqÜiMU:a de "off- 3i.
havictn vi,l

f idet
reflexe tul reglament ulCI futba
i do. E.tsitorit que el sustonta. con;
Nie ha demost Sir . !toas
a l uests dos di e e; ea aqueet ho_
landée un n g.entlenian" en tot
seu fer! demostra fino sent Iij en,nnunli,
f boli,t
ambula prineten etio. que ha sorat al nns! Pe fi] Ich
n'aforar (roe
11/1 talll

ha salant
instícia apla , tdin! la sP- Va lasca a'. drn era deget.

coneixelnent del joe on
seee essemea sa l a 'resu lt o en
finitat docasions. ene' en castigar actas (pie demo ,l ietritii 11 n 1 pes
una voluntat en fer mal, per.)
tant sols un rice pes e ilde (pie
corre el rontromant. I en oanvi
no deturava pile el joe per lamacies ni pelite detalle als
es tant aintant la galeria.
Tot ecompanyat d'une
sobrietat en el manar i d'una
ecurtnimilat en les decistons, que
el fan un arbitre complet.
Han diria que )hi'. Boas, en la
imaisinacie sera s'Im formal idea
d'un fulhol tant. selecto que Iraspasea els limita del prevjst. Jugar al futbol toa cona

i i a i , n ).
n )q,15,`.9: Mardl- K ONV:1
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Primer dia: L'Eurcpa éa
setion
batut per 4 a O.
dia: L 'Europa veacedor per
3a1
pr imr n 1 a 1
rair.brAs l'ondema. anä a
v '' ' Ire e lah austriao. el 0;11 si
jer osiseer ,enesiany el
1:an!ph ,

suite,
,n una ›itiri,olú
turu. ese eve;
sob‘,. H,,, • de la
S,InaW

gen,`nal.
glonPS, en aqUP4

pra. naliern projutjar la cieel oesa
•oeia I .Jquip visitant; ro es, hasta ., t ta .a .iiacrü. Els fas no tú len
inane/ene en absolut per dues
raonst el primer dia pel joc desd
gavellat do l'Europa, cona ho
inosträ el lesullat per si sol i
mes d'adata a la obstinada defensa que saben ter del sera marre
La Unja Millor traquesl equiP
es la devantera sobre UN ia del

-9fflerig-1'
Dimeoree, 27 de desembre de 1922
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CONFERENCIES
D'ESPANYA

LA

CUESTIO DEL MARRO

El Consell de Ministres; després de llargues
deliberacfons, nomena Alt Comissäri civil a en
Miguel Villanueva
ll Consell de ministres, després de licultat, hacia atribat el moment de
la seva reunió de les deu del matí del

dilluns, al cap de dues llores i mirra,
facilita per ma del cap del Govern,
aquesta nota ofiCiosa:
"El Consell de ministres ha deliberar durant guatee dies sobre el problema del Marroc. La intensificaci6 i la
prolongació de les seres deliberacions
correspon a la preocupació ben legitima
que cl mateix constitueix per al pais. No
ha estat una deliberació lamentable de
parees distints obligats per raons polis
tiques a transigir en solucions gairebé
sempre estriLs per la seca própia natucalesa, sinó expressió positiva de la yoJuntar i la cura amb que el Gocen, comenea a cumplir lleialment els scus compromisos davant l'opinió, unit en un sol
criteri i una sola responsabilitat conjunta i resolta a mantenir nenne eclipsis
i nenne alternatives una sola política: la
inc predicaren davant d pais cls Hines que la composaven ahans de llur
elevació als efonsells de la Corona.
Successives i ininterrotnpudes manifestacions s'eniran profcrint atub rda eso
altres problemas nacionals.
La primera i més greu dificultat que
s'aposava a l'exercici profitós de les
inicia:lees di Govern is sense cap dubte
.116 que resulta del transcurs del tcmps
i de l'aplicació alternativa i fine podria
dir- se que a les vegades simultànies de
criterio distints i en alguna casos asistetes antagónica a les coses i als bornes de
la campanya i del protectorat.
Senve anim de promoure discussions
de partit. pecó responent a un convenciment que no cal amagar a l'opinió
han) de recoralixer tots que fóra ja temereri escornetre ara el que podia i havia de realitzar-se vigorosament els dice
calo seguiren a l'enfonsada de la Cs.
in:Manda de Melilla, amis la plenitud
de Itiliat15 militars i amb el concurs de
ropieió. mas el país oferi generós en
un lace-acre aslnirable per la seva uni
i s1 sea es perit di s ev , at a tot ea--ta
cri
tenl la confusió de plans 1 la
iesestat's‘ncia de les mesures per a porIra -los a cap, tant ca el propósit d'este/idee o no 1 , 1 operacions ruilitars a la
e. , er .'sicnts1 com a estehlir en les reI..,1one. ara!) cl Raistrni i la gent que.
erbh C1 me:Irse:en la in<iterecció a la
es-ea c ecidereal, ha creat tina situació
de Ist t epee , e de la qual el Govern, informa: suficicatment, es lirnita a assenyaler-ta i a afirmar clavant -el país que
per la variont del seu al-Tete nn es
presihte ja ti tan sols la possihi:itat
• Per :O y ó mateix lis cremit el Govern
que In de fileir de solucions intermit-

v: .k1 triln‘it mes o menys acomodatici al reeira de la pnrtica de protectorst civil fins comptant amb el delieet oferiment del dignís/Mi general Berguete, que en la mamótia elevada al Cuecen de S. M. persas
guia—i Fas ja demanava—la supreseió
(1,1 c:tere e dr general en cap. dispneat a
pre.seeguir dl matcix lee funeions de
l'Al'a Coreis=sria, fins a la seca pró:sima sutelitueió per un comissari civil.
el ConscP de ministres, unanimement,
eniss eme amb tots els scus riscos i di-

donar a l'Alta Comissaria al Marroc la
personificació civil que es i ha d'ésser
per a tothom, aquí i malla de l'Estret,
expressió de la politica que ei Govern
de S. M. es disposa a desenrotllar per
a les cabiles d'aquell territori.
A fi d'evitar possibles confusions de
judici, proclama no obstant el Govern
la diferent situació de lea dues sanes,
quasi totalment pacificada l'occidental,
peró encara ben Iluny 'l'oriental de certs
optimismes que ningn tant com el Govera hauria desitjat que ho confirmes
Ja realitat.
Per aixiS mateix, l'alt comissari civil
haura d'ésser assistit per un Gabinet
militar que rassessorará en rordre tecni e en la defensa deis nostres territoris
i en les posicions ja ocupades en el del
protectorat.
Amb aixó, l'exercit, del tot cansagrat a les seves funcions peculiars, les
podrà fer amb aix.5 mes imitadores i
mes räpides, sempre que t'obra politica
requereixi el seu concites. pecó no quedara a nata, ni a la metrópoli ni a
Marroc, el mes petit doble que Espatiya
es limita senzillament a compbe els
mandats de la civilització que el concert internacional li imposi i procurar
l'atracció dels indígenes al calor d'una
política fundada en el progrés del país,
mitjançant eis fruits (le les ensenyances de la civilitració, i fins aquestes,
acomodades serena:wat i sense impaciencies en el temps i en la mesura a
les possibilitats financieres d'Espanya i
a les naturals reserves a qué hacia de
supeditar-se la intensificació de la nostra obra de Protectorat a les facilitats
i cooperació que entorn del Magzhen ens
brinden els indígenes i a la present obliganió d'acudir abans que tot al progrés
i erconstitució económica i cultural de
la Península.
Coerdinat amb aquest g riten que el
Gavera esposa a roplaió mentre arriba
l'instant de fer-ho i consagrar-lo davant del Parlament, en próximes reunions del Consell aprovara els decrets
organitzant el protectorat civil i habilitant eis crediís que farro% immediatament eficae la seva obra; procurara
també -la natural compensació arab la
reducen') de les atencior sszilitare i de
l'exèrcit expedicionai 1 -. 1 atub tot aix6
preparara primer i consolidará després
PcvoluciO de la rio s tra política vers
aquell ideal de pan i d'ordenament de
rautori:at dl Jalifa dintre del profitós
desenrotllament de la qual podrà trobar Espanya la compensació possible
ale scus sacrificis i rhomenatge que en
la vida internacional sera degut a qui,
sempre fidel als gens compromisos de
política exterior i en cordial comunicació amh França con' a nació amiga i
afi en l'obra ded protectorat, així vol
procedir.
El Coi: set! acorda expressar al general Barguete palie reconeixement lieb
seus servsis prestare it país i sotmetre
a la firma de S. M. el decret nomenant
alt cornHari a don Mkatel Villana -a."
OPIN1ONS DE LA PREMISA
"I.a Epoca" no erou el moment
adequat per a implantar l'Alta

d'una bella intedligencia en els
primer d:a qual loe de passades
de 2:g- zag centInu captivären l'a- drivantrrs del primer dia. perd
que anava repetint-se continualeerte general.
En el segon eneontro. la linia es men!, res Enes veierem en elle.
L'Europa, tamb:'s ene féu slues
pre ,:entä modificada, la qual Cosa
contri/mí a ni debililament N la exhibicions totaltnent distintes;
molt febra la del primer din i mes
cesa torea i a una dr . nreranitzaen', genera!. El hell p s111 del pri- encertada al segon. si bé vers al
final, res s orreguent a rerts remar12 , 1' din tan aparegose, per entice-,
(l'una gri- sos que podien eelalviar-se i nido
mitjos
La Un ia
ene tal: paca rosa de detall o du tenint aventatge.
Es un problema que malgrat
emejunt rs s'AV' rn ells i la consideran: la ess'ss fobia de loe l'eTalp; els melle partits amb estrangers
• dosiner-ixen gaita, d'ells, PI3 que s'han fet a la nostra eilitat,
no han sapigut mirara resoldre
def e rs c s. d e jor por brillant i posa
els rapitans dels trama los-als;
seg::r; ne'aroix e n amb dificultat i
ens reforirn al fet de carregar
en pes'ale.
amb britlalitat al portee. quan
slel
ennvi
tt011est es troba ajegut a torra
per" resun excel.lent el primer
arnb la bala; es compren que si
ida. en cel a fea ,Irtvae s all rIoeista
per salvar una
i serenilal: la seca ta e on no ron aquell va rorrent
he, situarle Sofreixi la rOrrega. El
t aus brit'det al enedsma,
soriedre que ja no es admisible As o (1110
en sreneral romplf;
foil N'Olivella—repolició de lants
dolen' e ., , una d'elles que li
que hm vist acf-"1 leinner gol, v ?,rets ésser altres cascos
•
de. voletirr treure a patada soca
errare quo li
ele
la piln171 (le les Ilia113 del portee
•ni.
ensile:ir que estava exths a torra;
\S11.:1" -- sobre encara que el regla ment en aquest
L' e quip
Id el del peiturr reroster
punt corleen sigui quelcóm con-fi'ha st ''tal wat iinperss. n
fite, aixs's no pot. admetre's; cae
Ii119 vera /m'a
tI
del ronlrari. on anava a parar
1•1111 01511' esquurre. l'es1Mies del joc?
quo
de joc foes's- i que mi s•Isi
Per donis". s, el hongaresos ens ho
aslaiirablenient
demostreren diumenge prärtirre-.
hala, per o1 seu /ir un
no carregar a En Draquo era d'esperar 1110111 el)
guen. issalgrat ealrelenir la piles
eevrs
110
11111.1.
a
en ;In
leta for-a estona i Mr. Boas , en
tal a que eap s'esmero:ir-se i
eastigar un jugad a s: nostre per
snr aush nO nc ila rala i dosn . i•rt
rarregat n1 porter contrate
davarslera fi 1. repe:ami t.V7e.-oil aquella situarisi.
oro l'interior e,
vament el
a CO que fou l'Eurepa
mental, aealsit per "gastar
totalment, ear els sens contrar.s en aquests dos part le, traer areno
de resiniiirito al priblogurjur-lo
• sapigueren
mer (tia, i a la primera pal'!, fe• pron eficàcia per a reedir
ron gala d'un bon j n si', nountenint
els seus esforços.
Dubtem torea, pero, de que el a n'011a als seus conlrineants als
primer monients. Apees Ilur /no "Wiener" netual sigui un rema,eentant del joc científica austriac, ral, anä baixant lins al paute de
de qub tant i tant es parla avni no pogrier-se sostreure's en abdie; la eieneta del fulibol esta solut d'un domini aclaparant deje
colar:Iris. En Retuestes eireuna_.
preeisament en la riquesa efe reeursos que s'exhibeizen en lotes thneies, no era d'extranyar ha
toe4,10_ de . eusEr,e zero,
!u. gialmeägeissee.41p 1/M174 dermis

Comissaria civil al Marroc, pee
re no ter d'atad qüestió politice
i desitaj que el Govern hagi acertat, reservant el seu judici fins a
saber ol resultat de la labor d'En
Villanueva.
— "El Debate", comentant la
nota oficiosa del Consell, diu que
ed sumeix es un mar elq cordale
sions.
En Cambe afegeix — ha dee
fensat un criteri radical, ben categerie: ocupació de la linea de
la costa, abandonant lotes les popicions anteriors.
No ens deturarem ara a exa.
minar les ventatges i incorive-r
nients d'aquest punt de vista.
Consignem que era una sollició
categóricai ben determinada. No
una solad(' semblant, pecó si
igualment precisa, esperavem d,-le
actuals governarets.
La imprecisió continua reg-.
taut. Reconeix el Govern que ele-'
bia realitzar una acció militar
enèrgica, pecó no te el valor ei'eje d'erulairar una bandera i de.
manar al pais un suprem sacrifici per extirpar la rebelió. Tampoe accepta ol criteri d'En Cana.
Estarem on erem, sense recu.
lar, per() sense avançar, vivint
sobre la foguera marroquina,
pendents de les inieintives Migues d'un guante cape enernics
com fine ara.
No dubta de la bona fe del (lovern, paré lem que es tracti sols
d'un canvi de marea perea respondre a les propagandes tetes
en l'oposicid, perca subsistint el
Mateix regirla.
—Diu un diari que, excepció
del designament d'En Castro Gi.
rona, per a la "jefatura del Gabinet militar d'En Villanueva, no
estan designats encara els altres
militars que han de formar-lo,
pecó segurament seran els caps
i oncials que mes s'han distinga
II la campanya, com Riquelme,
Zugasti, Franco i altres.
El Govern estä molt satisfet
de leo resnlucions presos i te
esperança molt fundada en que
els presoners gandiran molt aviat
.
de terberlat.
Airees plans relatius aR pro.
bletna militar te el Govern, per
a realitzar-los quan hi hagin
ves Corta El mes impost és el
de fer una ampla reorganitzaci ó
militar
presentant rl progeete
fet per la Junta de Defensa del
Regne.
També es molt probable que
acordi el tal:carne:a de les Aea-e
démies militare,
EL QUE DIU Erä VILLANUEVA
Els perla-listes han paidat
as-e/esta tarda amb Ea Villanueva,
pere's aquest ele nogal a fer declaracions tota Negarla que ha de
rebre instruccions del Govern per
a desenrottlar la seva gestiú al
Marrad
Ignorava quan es celebraria la
Conferencia sobre Tänger.
Te el propósit d'anar a I'Africa el diumenge o el dilluns. La
dala exacta de pon de les conversos que ha de celebrar anib
els ministres.
En la reunió que demä es celebrarä al ministeri d'Estat es
tractarä ampliament d'aquestes
qüestions i abans d'anar allä
cumplimentarä a la reial familia.

El según parta t malgrat que
el gol austriac va ésser fet quasi
en començar, ja's veje en els nostres mes ànim i Inés voluntat i la
vietória fou por elle compleeta:
no fou pas tant brillara l'acturteió
a la segona part. Desconcertats
com els seris mateixos contrincants per la pésima actuad() de
l'ärhitre, el joe prengué uri caten
ben poc agradable I irnpropi en
partits d'aquesta mena.
Sisan destacat en el l'equip local: En Cros, qual belles condicione, una cegada rias, s/ hem apreciar; l'extrem Pellicer, que cada
dia ho fa millor i que contrasta
amb la labor grisa de N'Alcäzar,
d'un temps a acinesia part. En
Xavier, un dels minore miljos
ales amb que comptem a Caretanya; el treball d'aquest xicot no
resulta victiís aus ulls de la galeria, per/ti és d'efecte segur i
präetic pel seu equip; Orti, que
jugar/1, de defensa sl segon dia,
va estar adinirable en encert i
valentía. No es jugador totalmera fet encara; penó Ist ha "pasta" en ell, si és constant i
du. En Bordase, amb tots les seres irreguilaritats, va estar be
andada dies.
1 em deixat en darrer termo
ocupar-nos de la tasen d'En Pelma, aquest xicot tot fe, entusiasm e i Ilealtat, que ambdús partits
ha estat fura acceptable. El Roo
de mig-centre es el 1-biés espinós
den equip; saber mantenir i
equilibrar sempre la inateda torea a la defensiva que a l'atac, es
quelcom mes dificil del que senoIdo a primera vista. En Pelad indublabilement, te defectes'i el seu
estii no ha assolit macaca aquell
eneert necessari; per6 en canvi
ningú pot disrfutar-li una formidable sinceritat en el seu oc, que
es fa guanyar tot seguit i'apreci
dols adversaris i del públic. Ene
plan fora en aquesta ceasiú fer
present les Lenes qualitale d'aue 64Lioalgt i ll itädera aJ 944

ELS AUXILIARS D'ABD-EL,"
!CRIN*
El corresponsal de "La Corres-,
ponderada Militar a Melilla ha
enviat aquesta informact4411lostal;
"Cada cop es mes granla ocr
tesa de que gellt europea auxilia
a Abel -el -Krim.
Ea tres mesos és sapigué que
alguna europeus cte nacionalitat
desconeguda s'llavien internat a
la zona espanyola després de
traspasar el aluluia dirigint-se a
Beni-Urriaguel.
Al mea par per lee manes Insotmesea
no tediaren cap obstacle, sine que, al caliDan eis indlgenes ele Iii facilitaren fácil paa a la residencia del cap rebel.
Amb els europeas a p aren tres moros
argelina, que portaven deu O dome malea carregades amb grane alises que contenten municions i dines en diverse» clases% de monedea.
Amb-el-Krim ten Tia cerInyns acullileeos als seus visitants, and) els quals
conversá diverses vegadea en la sera brea
permanencia a Axdir.
Alguns despres ele la partida deis europeas se celebrà una teunie. a la qual
assistiren els caps mes earacterimat* de
la rebeliCe, fiiment entre ele reunits BuArralti.
No bi pogut coneixer eertament de que
fracturen, ai tuca menys els Invado prereunits; sois et que al epa/lle601
ne ho feren en din•cei6 a la zona espany0.i
seguits
de petit g-raps d'hornos, que
la
taren InigressAlIt al PPLI pas pels diversos
Doblete que atravesaren pel cara'.
calare,
lem consta que itu-Arrahi
ameit solicitat per AM-el-rin. el qual
feu directas obsequia, Iliuranthi a mss
a mse dita quantirat en metàl.lic. que deadeptes
vía invertir en el reclutament
ea concreta rajot g la materiaWat del centraban. sind que per /polis
fets es dedueix que tambe la rep
Q MIU afeeta a les fortificaciuns enemi-

1 Ele sala

gues.
Pa pues dies els rebele col.loraren
cana en els cm, de Tikermin, que utilit:aren fa poc per a boatilitzur les posieions t“wanyoles do la anustanya de 'Pizsi-Azza.
Dones be: Prop de l'emplaçament
questa pega, que seni n ila ha estat dearnonsist [Os
tada per :ristres bateries,
d'una vegada a un individu unifonnat
amb prdliga, leguie i gorrs. El seu continent i manera de portar-se denotaren
be a les clarea la seca personalitat i procedení in No CM sorpren ene entre bta bosta rebele lO hagi europeas. SI nquestsetaoh
bels II lee elem e nts europeus. Si aguaste
els hi donen munieions diners, ha d'estranyar que tainlia els ajudin en el» trefortifieseiA i en el massig 4. lee
ba ll s
peces': 'Pemps curen va fer n ete de uresénela a les proximitats deis 3leseaistas,
seguit d'alguns infants I geno,. L sea
tasen, segons les referencies indigenes que
fine a ad han arribat, no es !Otra qua el
de seg uir molcetant les pashians d'Ateo
1 el cand de Batel a Dar-Drins. Al =tela trinos, id se] 'idea entrebancara la
marea dvis que van i venen de les posieions avançades a aquest sector.
¡tu -Sreald operara 'record amb e/ grup
establert al seu ennipament en les altares
• Yebel-Uddia.
En aguce/ darrer I/oe alían fet fam 1-st treballa d'atrinsernmenr, Vempar
de profundes eoviís, on s'amar:4"n e it1 rebolo <pum descobreixen la proximitat dels
aviadora.
e
A l'entrada de rada máe d'aquestes eores lii ha una tenda de eampunya, que
serveix de dia i ole de guaita a les guirdiea.

no en fa, fou scleccionat en Vegeta representatiu de Catalunya
mereixent generals alabances de
part de la Premsa basca per la
seva formosa actuad&
Er Club Europa, qual entusiasme por Cobra esportiva 55 unänimemont reconegut i que amb
l'organització de aquests partits
internacionals C3 fa acreedor a
les nisS efusivos enhOrabotaes pel
magne esforn que representen,
hau :-ä de preocupar-se a l'avenir
d'eseollir gen' quelcorn mes apte per a arbitrar.
En Villena el primer din va es tdr insubstaneial de debí; allt no
ea pitä ni un of-side; mAs com
a mal menor, la seva lista
siria passar; en canvi la del senyor Castarlena, al segon partir,
fou lant desastrosa per uns i altres, que no hom ara do fer retret slis incidents suceeits ni de
la protesta dels estrangera. Trae
tant-se d'un quasi debutant, el
Club no havia d'exposar se a les
funestes conseqüències srun tant
inapte i desgraeist arbitratge.
1 per a terminar heu's ami els
equipe que han jugat aquests
dies:.
Europa: Bordoy-Serra (subotituit per. Orti-Vidal; 13alaciart
(reernplaeat por Xavier), Peleó i
Artisüs-Pellieer, Juliä, Cros, Olivella i Aleäzar. •
W:ener: E. Ilanhauser- p ece 1
Tenfel-Lowaelt, Zanke i BlanckBatid. (reemplaeat per N. -Kanbauser)-Shimber, E. Kanhauser,
Poweny i Giebisch.
Repetim l'enhorabona als nrganitzadors per haver-nos fel (maté/ser un nou equip aus,riae.
"RESEUSIe ElLE" DE RlANNEINI
Teta dos dles bat l'Espanycl per 3ali2a1
Pot esser que ja comenci a
abusar -so dels equips germänics; creure que tots ells han
d'ésser de la categoria d'uta
"Fürth" que ja coneixern o (l'un
ogsni u
"g.41'nWitedg"

PREMS ASSOCIADA
CORRESPONSALS :
-

Fa algunes setmanei treballen en la
construcció de camine, que sembla
litin la pujada d'alguna eco d'artinerla.
Le situació a Affrau despena alguna
alarma. El saber-se que set indígenes deis
que defensaven tasanzadeta ens volien
traicionar, passaut . se a renemie amb armes i municione pera t'oren eabuts els
seus propaeits i pague detenir-sels a la
nit, quan es proposaven rugir abandonant
el sea llar de vlgiláncia.
Fortament lligats torea pertats a una
casa morS,
Pol demée, la situada a Aireen no es
inquietaos. ' E. tracia eolament de lluites

intestInes entre els nostres mies de Beni Said i la (sibila de 13eni-Ullxeeb afecte a la rebeldia. Montee visqui Amarasilyeik lianio no-otee, les exeitaiiins dels
contraris no aconseguiran res, a mes a
men que els freqüents passeig.s de les
columnes que urten de Dar. Drius san
molt Mita en tote els moments i molt
mes en els d'ara."
EN BURGUETE, DISGUSTAT
Aquesta nit el ministre de la
Guerra ha visitat al general Burgueto, en et1 qual ha notat uh canvi de criteri, puix havia ofort solemnement anar a 'reinan i Meli-.
Iba per assistir a l'acte tIC prea de possessió del nou alts co,
rnissari, En Villanueva.
Sembla que el disgust del general ve de les conferencies que
relebrä eta dies que preeedirm
als Consells, amb els ministres
de la Guerra 1 Estat, no varen
notificar-li res relacionat amb e b
nomenament d'En Villatmeva.
LA DIMISSIO DEL COMANDANT
GENERAL DE MELILLA
Aquesta nit li ha estat admesa
la dimissió, pel ministre de la
Guerra, al general Losada, comandant general de Medilla.
El ministre li ha dtrigit un afee
t tres tetegrama. manifestant-lt
que el canvi de regim a la politica del Marroc lt obliga a una neeessäria unitat de comandament,
imposant-li ei deure de revisar
eta cärrers.
UNA o p 1Nro D'EN ROMANONES
Desea quedará nomenat el 5ell StlbStitut, deeprés d'una conferencia amb En
Villanueva, aprovant el nomenament el
Consell de ministres que se celebrará
en el ministeri d'Estat.
El centre de Romanones ha dit armesta nit que l'acord pres Crl ei Consell
de ministres sobre el canvi de régim politic al Marroc es tina fidel reproducció del seu diecure (le Córdoba i el que
es refereix a la designació del comandareessts sin a/libertes eones es una fide) repredaeció del decret que publica
eesent ministre de la Guerra en içi8 el
general Bercrtguer.

QI/E CHU EN CURGUET 6
El general Burguete ha estat
an uf al roei aleeeser.
A la sei tida ha dit als periodistes que baria complImentat al
Rei.
—Vostè se'n terna al !denme?
—ha preguntat un repórter,
—No he d'anar-hi a fer res. Di!Infle me n • hi tornava, perä el
Govern em va pregar d'ajornarins, i ahir cm Ys sorprendre amb
el nomenament del meu substitut.
—No anirä a donar possessin
del eärree al senyor Villantieva?
—A ni no misan dit res. l'er
tant, no he de fer res.
EL

reto, Cs un error. Apart del.: dos
esmentats„ del "Hamburg" i de;
"Preussen". de Berlin, poca cosa
mes trobartem d'una vittua verament rernarcable allí. Naturalment que en un palo de la densitat de poblacie rom Alemanya
tenen mes mils de
Clubs i escampats entre ets selle
equipe, ha de trobars-hi compre
una nota agradable o sobresortinta
L'equip de Mannheim, no representa res de deflnititi i la seva
vähla, no es pas gran cosa, lo
qual no As obst.Me perque el
porten s i gui una vera nestabilitat,
al menys eposal a l'atar espanyolista, mill feble ambitós dies.
L'esmentat element es el que
Ines sobresurt; els &tenses,
fsl ren un joc bastant eneerlat i en
ele mitjos es destaeä el inig-centre.
devanters bastara räiuds,
pecó mancant-los hi acomet ivitat
en el isst, Formen un bon conjunt, sense destacar-se personalment eap d'ells.
sle l'Espanyol. no littPulst pas uns dies eneertals deixant-se batre per un equip del
qual probablemdat hauria isogut
sorlAr-ne vencedor jut,eint anide
un xic tnes d'entusiasme,

tio lime mort
Al paseig de Columb fou ten.
red estés a lenes un borne d'una
cinquanta anys, al qual se'l conduf a la Casa de Socors, on hi
arribé cudäver.

Noves religioses
Avui, Sara Joan Apóstol i evangeli,ta.
Quaranta llores: Avui, a la capella
del Reial Collegi de Nostra Dona de
les Escales l'ics (canee de la Diputació). Mores d'expusició: de dos quarts
de vuit del tuati a dos qu'ab de sis
de la tarda.

EFECTES DEL NOU REGIM
Com a conseqüència del non
regim al Marroc hi haurä alguna
variació en els comandament
militare.
'Encara que alguns peribdieta
aärmen que el general Castro Girona serä nomenat cap del ciabi4
net militar a les ordres sie
Comissari, creiem que no serä
confirmada aquesta noticia.
Respectarä el Govern les actuals posicions a la zona oriental, acomodant-les a les llores
necessitats, per a la seva completa estabilitat.
El general Burguete marxarä
el dimecres a Tetuan, amb oh-a
jede d'acomiadar-se de les tro -e
pes i recollir alguns documenta;
Fins a t'atinas de setmana no;
marxar el senyor Villanueva a
Menta per a possessionar-se da.
l'Alta Comissaria.
Abrirla cele.brarä algunes
gustes conferencies amb els ministres de. la Guerra i Estat.
En examinar l'actual Govern
dades s antecedents del problema del Marroc, trobà un document en el que l'allavors Alt Comiasari general Berengner, paclava amb el Govern del senyor
Sänchez Guerra l'obligació de no
acreptar la submissiú del Raisuli, comprometent-se a seguir,
una politice de total extermini
amb el Raisitli i les noves hosts.

riANWESTAGIONS DEL !l'alele-

TRE DE LA GUERRA
El ministro de la Guerra, con,
testant a preguntes dels periodisles, ha dit que la nota del Consell d'ahir era prou explieita per
ó.
a no admetre ampliaci
afegit que demà, en el mlnisteri d'Estat, celebrat-is una
conferencia amb el general Burguete i el senyor Villanueva.
Avui he conferenciat amb el senynr Alba.
En aquesta conferencia bem
especificat l'organització que
s'anunciava en .1a nota oficiosa
del Consell.
—Podria avançar-nos res de
l'organització militar?
—l'er delicadesa no puc dir
res.
He terminal contestant a una
pregunta d'un periedista, dient
que ignorava si el general Burgriete emprendria aviat un viatge a l'estranger.
LA DATA DE LES ELECCIONS
Un qualitleat de la silenció ens ha manifestat aquesta
nit que la convorates ia dc les
eleeeions dr lipulmIs a Corta no
es publicarh aban, de la segona
quinzena d'abril, i que les eles,rioas es taran pos de•s abans
Ice que han din celular:a-se per a
Dputats prdvincials.
DE CATALUNYA.
ACCIDENT AUTOMOialLISTA
Balaguer. 23. — El ferm necio.
na;:sta Aldabd de Montgay. anant
amb moto ha caigut, resultant
mort, L'accident ha ocorregut
proa de Balaguer guara venia de
fer campanya de propaganda.
La desgräcia ha causal profunla impressió. Es general el
coadol entre la joventut.

Associació Protectora
l'Ensenyança Catalana
En el dama. Consell D:rei II de l'As.
so; Protectora de CFusuyanga Cass
talarla celebran el dia 18 dvl sorrent are,
van esser pre,entate 1 eprouts 43 seCe, ..güendi: Kle4 collectius amb caneeter bonorari, l'Ajuutament ' Ferrosos,
Sino Peliu del 1.1obregat 5 "Corroe-11a Je
atesten; 1 els segjients rumeraris, Cmsal Catalá d'Arenys de Mout; periddhe

Prioras I Centre Nacionalista de F'al's't;
Oeitd Gt11114 , 14 Empordamea. Figiteres: Casino Artesenc, d'Arte.: Joventut
Na,ionalista. d Areuys ele Mar; Assoce..e;o Nseimaalis-a. da Terr-vaut, 1 Joven.ut
N. ..amatista l'ea Glaria' . le Ilareel »o.
Delues ele s. enea ta so. is emes-duela:
le; .te Barcal ., ta (entre .,.•• drou rs/ ; 1
de lo flareehineta 1 1 de t 1artf ; 4
(1,1 Poble NU n 1 ; 12 1e Saut Andreu do
l'a le niar ; 1 (1. .st lata del l'enesles: 2 d'Areu) s sie álar: ti d'Aras, de Muut ; 1
II . aues; 1 de l'ernelPs el Idobreett;
4
Falset ; de Egueres; 2 de 11i,o11%;
1S 1e Sha/n.11,re; 1 de (luatafsda;
d'Igualada (euire ella 3 tilines; ; 1 de
Jai/ala; 3 de 1 a Ilisb.il ( entre elle 1
daniai; 1 de liada; 11 d e UttgOStera;
151,- 1.1eysla (entre din 1 dama) ; 1 dos
Malgrat ; 1 danta de Martos- ell; is .11.1 1,
• n : A ; 1 de d'a:aluda; de l'apio!: 1 da
l'insana; 5 de l'Ala de Segr.r;
Paigreig; 10 de tkus; 1 de Robi; 3 de
•
; 2 de Sutil Just lbs:veto ; 1 de
Salo Quina de tiesura: 5 de SdIll Pena
del Llobregat ; 3 de Santa (Motu* de
.lirainanet; 10 de Sea d'Urge ll ; 1 de
Sitgea; 1 de Son; 25 de Tarragona (entes dls 1 dama) ; 1 de Tarre,m; 1 de Viena ; 1 JAI Vil:Menea del l'euedes; 5 da
Vilanos. i Gslten; 1. de Jaen ; I de Nova Yarit; 1 (huna de Ciudad Lento (Me.
ale), I 13 de Santiago de (Iba 1 , litro
ella 2 clames). Total, 411 maula.
Iliivanchi a Amaya de Motu, Islanea
i Sea d'Urgell name.ro oafivieat ele lee.
per a coustitairli la Conduela Delegada,
ei'aeotalá delegar a qul eorreeptegui peessl
qu: le. conatituciale

4,
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PAGINA CINEMATOGRAFICA
La Película documental
..--.111141.1en

:Avut dia hi ha una colla de seM'ore, a França j altres paraos,
Oreuen que el amema totinat ha comenoL Que a mida
intervinguin en la concepció
tgai pel.licules unes guantee
t'orles i receptes esteliques
Mina hora, el cinema farà aren1 prodigiosos. El famas Ricioa
Se anudo, que és un critic de ala
lielpi i poeta que sen parla bes&$n4 afirma aquestes coses sobre
raolual aurora del oinema. ES
alar que en aquest món tut t,a
passible, pera em sembla que si
al einema li comencen de fimar colea embrancar-ae amb dadaismes j cubismes el faran malva.
La tmportant porlicula el "Gabi-,
net del doctor Coligara" fou un
sorprenent assaig, perú un assaig
perillosfssim, els mateixos autora se n'esveraren, i per donara
ti consistencia feren que tota
aquella visió cubista del mdn, fos
la visió d'un boig; es a dir avorlaven la introducced del cubismo
.an el cinema,
Les peleicules son coses per
oommoure al cor del gran públic.
I el gran públic vol les coses clanes i entendre-les de primer cop
d'uta ti agraden els sentiments
primaris i las sensacions dramàtiques que es presenten i se so,
luoionen amb una carta rapide-.
ea. 1 per molt que s'esforcin
carta avantguardistes, l'avantguarda en el cinema sempre serit cosa ineficaa. Ta de passar
Tac« ternera i el gran públic ha
de familiaritzar-se encara amb
tu seguit de coses que en el mement que y il'iTT1 nomas convencen
mitja dotzena. 1 jo em penco que
paria una gran desgràcia pel perbite, si arrib,es a sentir i a compendre ei món com el senten i el
comprenen aquesta mitja dolzrna citada. Hl h rosee com
oubisme p. e. que si enlluernaron el primer moment es pot dir
que ara ja fan els darrers badalla.
En canvi hi ha un ram oc pertitules, que aquest si que estä
al comenaament. i s'hi poden fer
grane coses. Aquest ram és el de
les paralice/les documentals; en el
Santa de fer conèixer al públie
ambienfs i situaciona conegudes
de pues 1 de difícil penetració,
que per l'exotisme i la novetat
que porten suggestionen al mabita d'una manera extraordinäTots recordem amb gran frui05 aquella paeilicula de l'expedicid de Shackleton al Pol AntarLie, Els paisatges de gel amb els
i aquella magnifica vi$jó de l'Elefant marl, que és una
bastia rarissima i que no viu als
postres continente, són de los
coses que ens han fet mas afecte.
Recordara lamba aquell Ihm
l'expedid(*) a I . Africa tropical,
amb les cacarea i la vida dele poblats salvatges. El públic s l'eme
passava com bresques; alió si
que era interessant de debe, i
alba si que cit a mi trionif de; cinema, Sense el cinema per la atajora de tote nn5al1res ron
pocaible arruar a concebre un
stirmat dantilaps i de gnus en estat salvatge, ni ja horrible visió
de la banya na,sal del rinocerós,
ni aquellra dances guerreras deis
negras que viuen a la vera deis
grana Itaca africana.
A Parla sala ter. aquesta ;ardor passada ma pealicula d • aquestea docamentals que és una
veritable meravella i valdria la
pena que els nostres empresaria
procuressin llogar-la o comprarla deseguit. Aquesta pealteula,
exclusiva de la casa Gaumont, es
deia "Norme o la vida d'un es,
quintar. Les escenas de la coastrucaje', de la casa de l'esquimal
amb les parets de neu gelada, les
caceres de la foca i de la murta,
la pesca del salmó, la vida pintoresca i ifamada del gos de trineu, tota les insospitades manifestaciona de la vida boreal, eran
presentadas d'una manera fidel 1
perfecta.
Jo espero amb canoeletes el mo
ment que aquesta peallcu lta ex

presentl a Barcelona, i no dubto
que l'Ud será, grandiós. Parque
la curiositat de la gent per coa
narrar de debó alld que s'ha Ilea
git en les noviaLles d'aventures i
en les histórica naturals da un
fet que no falla mai.
En el ram de l'emoció i de hint aras dramàtic el film americä ha
arribat ja a un estat de plena
maduresa. Les provatures de la
desfiguraoió de la vida i de la
forma en nom d'un art que durarà quatre dice, si són una dese
gräcia fora del cinema, dintre del
cinema l'oren quatre desgräcie,s
plegadas.
En canal el fet de la veritat
deseoneguda, com mas plena de
misten i d'exotismo millar, sempre serä la corda mas sensible i
més emocionant del cinema.
Per aixó em permeto recomanar ala empresaria d'aqui, que
s'espavilin a dar-nos no sola el
`Nanue" sind totes les peallcules d'aquest ram que tinguin a
l'abast de la ma i de la butxaca,
JOSEP MARIA DE S.a(LIRRA

Estrenes de la setmana
Saló Catalunya. — En aquest
aristocrätic Saló s'han projectat
novas interessants
"Jack l'endimoniat", bonica pro,
ducci6, interpretada pea gran ar,
tista William Ilussell. "Quant el
deure ho mana", del programa
Rialto; "23 i miaja llores de per,
mis", deliciosa pealicula cómica,
i altres de menor importäncia.
Palacio Cine-'han astreoM
la darrara selmana "Desinterés",
pelelcula de 1'an interas. "lar
somriure de la Natura", bella
producgeid d'inferesaant ar ri mena ere/veló de la gran artista
Magde Keunedy. La bonica pellimita de la marea Metro, "Opontunitat". rae r la simpatías estrella Viola Diana.
Kuraaal. — Tarnbó aquest cris.
tocrätic cinema ha augmentat el
seu programa amb pae.Ilcules
gran èxit, entre les guata anotarem: "Anna Cotona", super producció reconstiturió histórica del
regnat d'Enrie VIII. per l'entinen!.
artista Henny Portan, "Oportunitat" per la gran artista Viola
• i "On as la me y a denla?", cdmica, moll. divertarla.

BIOGRAFIES

Charlie Chaplin
(Charlot)
DI popular Charlot va neixen
• Prixton (Anglaterra) l'any
1889. Va debutar a l'edat de set
anys amb tnia aumpanyia de elan caires ambularas, deapréa va
pasear a un aire, sa lísr leal re
analment va treballa:: en un
Als vial cuyo, trobaritse a Els Aegeas tingué
de conaixar artistas de cinema
que al van it, dur a consagrar-se
a l'art mut. Iba estat considerat
com una gran equivocació do la
seva part el debutar en els "stu,
dis". Keystone on va tenir a aquella rnateixa epoca per company
a un ultra debutant: En leatly.
Per aquella casa va impressionar
diferents pealieules que causaraen gran estranyesa si fossin
projectades avui, puix no s'assemblen en res a l ea q ue va fea
despras.
En Charlot no va comença r a
conseguir popu t laritat fins que
va treballar per rEssanay". Les
peallcules quo van Lenir mes axil,
aleshores (oren e Charlot reventapisos ", "Chalot. boxejador",
"Challot calavera". Des d'uquell
moment l'axil d'En Charlot ton
räaid.
El mes de setembre de l'any
1917 En Charlie Chapin va signar amb la "leirst National" un
contracta pe* quel se lu aasignava una suma d'un midió de
dallare par
iceprtzianar ring
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films. En Charlot venia a guanyar, dones, 125.000 dóllars per
a cada una de les seves produe.
cions"..Davant d'aquesta parapete-,
tiva tan avantatjosa el famas cda
mie va aeorniadar-se de l'"Essanay", la qual casa li paga y a un
Sou molt reduit.
El mes de gener de l'any 1918
En Charlie Chapin va començar
a impresionar "Una vida de gos",
acabant-la en tres 'mesos. Aguasta pel.lieula era la primera que
feia al seu petit estudi que acaa
bava de fer construir en fa Brea
Avenue d'Hollywood. Després de
"Una vida de goa" En Charlot va
abandonar els seus treballs cine-.
grätIcs per a posar-se a la disposició del Govern nora -amerieä
subscrivint-se amb una gran
quantitat en la grandiosa suma
recollida amb motiu del lora eme
prästit. En Charlie Ghaplin com
la älary Pickford i En Douglas
Fairbanks feien discursos per els
carrera i en les grans ciutats per
a invitar al p b
ú lic a subscriures
a l'emprèstit.
La segona pol.licula d'En Chara
lot per la Firest National fon
"Shoulder Arons" "Charlot eoldat", que va obtenir a América
Un gran Ud.
Havia ja transcorregut mós
d'un any des de que En Chaplin
va signar el seu contracta aeab la
rerfflain MIJO%

Noves de tot el mon

René Cress6 (Judas),
ha mort
Poques horas després de sorter al carrer la riostra darrera
pagina cinernatogräflea, va amivan a nosaltres la nora de la motrt
del gran actor de la pantalla En
René Cresté. Contaba tan sola 41
anys i el seu papar de protagonista en la pealicula "Jadea" el
va fer universalment popular.
Malgrat el seu norn i la seva fama En Craste va seguir essent un
horno sanzihlissimn, i adrnirat de
tothom i estirnat dala seus corn panys de treball.
hlavta ingressat al cinema després d'una carrera teatral brillantísima, aconseguint grans
axila interpretant les pelelcules
d'En re calada. Darerament feia
de director d'escaria i ha deixat
uua peleicula inadita "Els remordiments imaginaria", de la
qua' era protagonista havent-ne
parlat les critiques arnb gran
alogi.
Des de feia algaras lampa, degut a la sera salut delicada es
vela obligat a abandonar el cine
— momentäneament, segons ell
creía.
'Aotualment dirigfa la "Cosorieo
Cinema", de Paris.
, Ditu hagi acalla a la glória a
Yen gran artista vinernalogräfle.
El cavaller KerrIciaa tcrnará a fer pel.licules
En

.1. Warnen Kerrigan, l'"honte
ales elegant ale Novo York", Corn

'anomenaven en les pel.lícules,
després d'una absencia de tres
anys, tornarà a ter cinema. Farà
al papen de protagonista en una
nova producció de la Paramount
que es titula 'i'he Covered Wagon", i daspres d'aquesta nava
Km:meció En Kerrigan ta el propósit de fundar una societat per
a impressionar pel seu propi
cumple.
S'ha trovat un príncep!
Docididatnent En Jora Sarnio,
el -Guau finlandas" as qui representa el papar dc arquea
"Nekludoff" en la perlicula "Resurrecció". En Jori Sarnio, que
ha comeneat. a impressionar
"bluili" d'Espinay, ha creat a l'escena russa el papen que ha de reprasentaa per la pantalla.
Quant a l'any 1910 En Jori Suruno va encarné el seu papen a
Moscou, En Tolstoi, que era prosent a la representació, va declarar que, de tols els actora que ell
concilia, Ea Jora Sarnio era el
que nlé3 s'assernblava a "Nekudoff" tal corle el propi autor se
l'havia imaglelat.

Companyia. Va demanar ein plas
l'any 1919 va impresionan "Sun
nyside"; algunos meteos mas tard

acabava "Un dia d'esbarjo". La
quinta pe1.11cula que va impressio
flan fou "DI noi", la qual ha tingut un èxit entnsiasta per tot

Roger la Houte
Pealtoula basada en la 04l otero novel.la d'En Job,»
rdary. Pos ada en °apena

món.
;.• Havia transcorregut l'any de

per En Jaoques de Baron00 111. Editada per la casa

1920... En acabar l'any 1921 En
Charlie va fer "Time Idee Calas"
i després Litigué 'loe el seu viatge memorable per Europa. Tan
prompte va retornar va arribar a
Hallywood, va impresionar "Pay
Doy" 1 darrerament va acabar la
seva octava pelalcula per a la
"First National", la qual es tituL
lartt "El ministre". En aquesta
pel.lieula, en dues parts, En
Chadlot va tenir com a col.laboradors — molt Intelligente per
oert — a Na L'dua Purviance, sou
germä Syrney Chapin, dial gros
alack Swain, de "Gluck", Riesen,
Tons Murray i /a major part deis
artistas que veiem en les sayas
producions.
En Charlot ha comenaat fa poc
la reaiització del san primer film
per als "Artistas associats" mentre la bella Edua Purviance, elevada a la categoría d'estrplla, començava la seca primera pealfeua
la als e studis" Chartie Cehapin,
sota la direccier d'En Sydney/Julot" Chaplin.

Aubort
PeLlkula basada en la e l ehre novel-la
d'Eta Jules Mary. Poeada en escena per
Jacques de Baroneelli. Editada per
Ia casa Aubert.
Aquell cesare La senyora Laroque hacia
ode celebrar, ben junteta amb En Roger,
el seta marit, cl seu e aniversari del tulxement de la sera M'eta Susanna. Per°
En Roger trigava a arrivar; aeabaven de
tocar. les set i encara no era a caaa. U.
_te 'sentare ärlfliR pels que estina.
• rara, que diantre deu fer el tta
Pa' - airarla senyora Lumia , a. !latan.
na, nitran es dirigia cap a la Nuestra.
—
(buce haver entretinr at al despele . Lo etixarY pas d.! venir, .3 'filmar
la petita.
Lagravetat de la neue va inspirar confiarlo a la mace, la qual, per fer menya
Marga eta minuta d'espera, va prendre la
perita als seus braços, quedant juntes 1
ailenrioses apretades l'una contra l'altra,
callana, amb les seres carea giradas cap
a la finestra mirant al virrer com si esperessin sorprundre soroll de p,user, fine
eta portes l'alegria.
La tracquilitat mes absoluta regnava
a aquella hora; la nit era Lucir negra; sohunent la lium que enllanten:ay a la finesAl costal d'Emmy Lynn I d'En tra d'una torra (villa) que hi hacia (mar
Jori Sarnio hi retirara a les a la seva els hl comunicara una carta
Mmes. Renda Carl, Noemie Sehe, seusueiú de seguretat—tai cela una gran
i Jehanna Sentar, En Bardoux lämpara sobre una taula—i aquesta Pum
ar p ara el paper de president del tranquila tenia la dolçor d'una mirada
Tribunal. Manea esmentar enca- miga. Iii mare i la filla, que no
fixat anal runly aquesta ca_sa, la mlre M. alarcel Soarés, que fa un cien fixat
rven aquella nit amb una eatranya curiodeis papera mes importaras.
altaL
.nn•••nn
1 ret Reí que, stibitament, tetes dues
van (fremirent): daca sombres acabaren
d'aparèixer darrera la finestra que elle.,
GAUSIONT coatemplaren des de tela una estowi;
l'u era la d'un cene, erntet davant
Dimarts de la setnianae
""c'lY
passna: Turra taula, el qual, trajear d'un calaix
da va projeclaraso de prora al uu gran (ix de bit1lets de ban, era compcinema Kursaal aquesta preciorara un a un. 1 Faltre... Enriqueta la
sa producció francesa, adaptació preferir un crit. Aquella sombra era....
de la importa! obra d'En La, Enriqueta Laroque la reconeixia i la pemartine.
tita Susanna no charla tampoc equivoEl gran director artfstic de la car... Aquella sombra era En Roger.
rasa Gaumont, En Leon Poirier,
Aleshorea va cowenear rebata& d'ao-

Preves de pel.licules

al Latent del qual es deuen pellIcules de gran marit artistie, ha
trasHadat a la pantalla amb gran
mestria nles sublims pàgines d'En
Lamartine, donant-els-hi tota la
bellesa i sentiment que mereixen.
El dificil papar de "Joeelyn" ea
interpretat admirablement per
WArmand Talhier, la tasca del
qual es admirable en lote els mou
menta, respirant aquell misticisme que va imprimir l'autor en el
son protagonista.
L'encertada .direcció escanica
de "Jocelyn" posa de rallen una
regada mas els grans marits del
director, admirant-se bellfssims
pa:salgas nevats i artisties decorats dc lene que adornen aguas
la gran producaló.
"Jocelyn" es veritablement una
pel.lfeula de gran marit artístic;
un prodigi de la Cluematografra

que esté deatinat a assolir un
gran (axila
CUYAS FILIIIS
"Les ~Avenes del 5111
A la sala de provee que esté
muntant amb un gust exquisit tia
casa cuyas, shua fet la presentacid deis filma Lea meravelles del
Ski", espléndida visió deis Alps
StliSSOu umb Hurs galeras, biscúnies enlairats Milis de 4.000
motres, que m'in escalats per intrapids excursionistas.
Ultra aquest tilin es projecta
la revista deis concursos d'hiemal
a Núria organitzats pel Centre
Excursionista, impressionada amb
excelaant fotografia per la casa
Cuyäs, i una pelefeula del Pol
Nord lamba mea interessant.
En Cuyas, ultra editar pel seu
compte pelefeules de coses cata lautes, i especialmant d'esport, té
adquiridas mollea altres exclusivos de films educatius que animé
presentant al palie, procurant
quo aquest s'avesi cada dia més
a la projeeciú Ce paLlieules que
són WItament educativas.

miCr.

Ea Roger al...rogae romania al principt

dot darrera l'heme dels -bitliets; &seda
• oleixar ciare un dels sets punys .vati
mada. L'agredir s'havia girat, e atne l ont-se ui.. Iluita terrible: els llamea
Un' o t, rodat per ter-a.
Enriqueta va :anear els ulls, ponte
les /00.C2 sobre la ca,ra de la va t'Itera
Susanna per a :t'adral 'n vise, del Crilti.
nni ja tarl.. Ea aquel] nolv.nt vn, seatir-s, un tret.
—..lasass11... En Rager asees( va ge.
mr Enriqueta, arub , els ulla era-ab-late
Pe! terror.
Eer6 e! que acaba va de vetare baria de
quedar en les tenebres de la seca cmegorta ; era prects evitar que el dia
dein3 Susanna pagues acusar el seta tate Per un mirarle d'energia, Enriqacta_
repreneut possessin
mateixa, va ha'
cunar -se vera la nena dient-11:
--Susanca, recorda sempre el que targ
• dur-te: tu uo has viat res.
—No, manta.
—Tu uo has veutit res.
—No, mama.
—Dons be, ara da convenient que man
vagis a descansar, digue la mare, alee.
tant matra ella a l'herdica filleta.
Va trucar a la cumbrera, Victaria, que
ta presentarse päl.lida tremolosa.
,—La senyora no ho ha sentir?
Vict(nia't
tret de (Liad'.
—Esta; hoja; deus soturniar, va 9,3
pundre la 90130111 1.11(i(J11(4,1 Laroque imertorbable. res tl favor de posar la nena al 114.
Quia la cambrera va hacerse emportat a Susarma, Enriqueta va qui-lar aria
En Reger assasst!... 1 ella, Kerl -rda.
, Itt eta condemnsda a compartir la vida
d aquest assasst. Vería, era treto %liar,
salvar leo upariencies. I turnan va atar
a ta n car - se a la seca encubra.
Alguns elements mes und, En Roger
14-truque monea a la casa, que sembla
cra sumida en un sial proton. Va pujar
teutareent fíes a la eambra de l seta
muller, el !muy eslava tomar amb clan:
va trucar i ninge va respondre. I:o Roger Laroque va Salvar escapar un sospir
1 , 39

(lee neen blain un

nenlev;

aquella

ga t teit

el cor petar; tenla tanta neceaaitat dea,
ser consolar, de qid alga li fea rompanit
Naturalment, Enriqueta 1 la s ena petit,
tawranna dortuien 1 per res del mea, tal,
grat el desig que el dominara, no e haa.
tia despartat. Aleahores, amb pus
Ea iLwer Laroque va dirigir-he a la ae,„
et.mbra, tic-wat-se al Bit...
A l'endem. despres d'haver reas.;
an,t a tronar a Enriqueta, fixant-se
sera rese rva, en l a seca fredor, pera ni
va soler donar-b1 importincia. Se U
mala cara perque hacia arricat terd
nit anterior i aix6 era tot.
Aquell mal!, La minyona de 3 t .
nette baria trotad al sea amo estima,
terra i hacia avizat tot seanet a la Palij
da; va anar-b1 tumbé el co missan da.
diatrietr, que va interrogar primer qq4
a ningú a Enriqueta i a Su.anao.
duele, arcb una gran fermesa d'äaitna,
servant la promesa que bailen fet, dedo.
raren que no havien vist ni sentit reL
.i per un instant va trasaltar el roen.
9211.9 que la senyora 'desque roa culpo.
ble; pare quedava el marit. Abans
culpar-lo era necessarl fer una enquesto
sobre l'ietat dele arma negocia i el que ya
saber-De el jutge dos dies despres del ocia
va semblar-li mault sospitas.
altuaciti d'En Roger Laue,
dustrial molt estimat rala aleshores a
plaça de Parle, era de les mes prerOse,
Precisan2ent una settnuna abans han,
remes a aquel] Laronette, que hacia ere
assaAnat—una quIntitat de [renta raii
franca. Existir' envara un fet mes gres;
En Roger Laroque hacia dipositat aquell
dia a la sera prOpia calas una elle11
de cent einquanta mil franca i el calle
Savia Senat en pago rrcentment, per E9
Roger aLroque a En Leronette. Anden
un conjunt de provea aelaparants pet g
En Laroque. No existia ja ra a dable oie
ell hacia aseassinat a En Loronette per
a toniar-li a prendre la quantitat que li
Savia pagat. La convkciú del jutge d'iras
trancift estaca establu-ta.
—Vas CO podeu negar-li—digue aquel
a En Laroque—que liaren pagat cent
trenta mil franca a En Laronette ea
condiciono molt difteils. El pagament dique«a q aantitat contituia at c,..stra ruina
—Ho reconec.
—Com expliquen que (109 dies &satis
del erim de Villa d'Acray, 09 va ayer
assassinat el castre antic comanditan,
ingrese :sial a la costra atiza La buina de
cent cinquanta mil franca?
havien cinquanta mil que ela
yaig guanyar jugant, reepougud En Iloger Lareque; rus sera fàcil comprour.
ho fent una enquesta al Urca! de Comerg.
—Aixt Lo farrea I tia cent mil irativer
restants?
—No par explicar la sera procedencia;
hi ha entremig l'hoaor d'una persona
la qual e.atima, respongué En Enger
roque.
—Don...a be, tindreu temps sobrer per
a reflexionar a la presa, va declarar el
jutge.
1 En llagan. Limite fan empresarial.
No sie-taut, En Itoger Enroque—data
en da‘ant iloger la llonte,—bavia dit
la veritat ;pera toto els fets s'acumuliven con:, i l'ensa yen, seise que
pagues disipar aquella boira de saug que
el rode'..ja va.
Quina era aguce& ceritat que Inca'
son palia recular?
Qui era aquella perscura la qual li hacia deixat ele cent iuil franca': Per a saber-ho os pinto remuntar-se volt Iluar
en el pdssat diCe Itoger Laroque. Tot
paga en los exiet¡dicies humanos: les fal.
t .,. en aipariétivia les mes ruluirars,
millar multes, les mes secretes. IL.np .r Lt
l ' unte Paga ra i sena dubte pensaia ea
aquell paasat quan va anar a veure'l a la
preso el seu amic, v Pebre adveout Lbs
cié de Neircille.
lloc.c. de
—1 dones, mon ben
qua t'acuseu?— va preguntar-li
cat.
—D'un crim del qual sae ignoscent —
va respeadre 811.14b eoniiceia Roger Laoque.
—Nu litigaba por, jo et salvan* rom
roo N9: ‚ar-ni ,' al eatup do batalla '—ll.gué
cridant
Llueià de Neircille.
1 elst das Lotees s'abragarin. PerS 81
En Llatiä de Noirville bague:, sabe CI
QUV e:anurgaNn al ron d'Ea hureque"...
Aleuus anys aleres de la g el ro. Es
lloger laroque liz,vha trobat p.-1 rada „:15
done molt bella ; estimada ; i irer
la seert 9919W C0(111.49 i malversadora
s'havia 'mg arreinat...
(Es continuari,
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Precios a producció francesa en 4 toms, interpretada per RITA JOLEVET
1 S1GNORET, serà estrenada el dia 2 de gener
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pilota a pala.

MUSIC••FIALLS
EDEN CONCERT
Asalto, 12. Exa de Candeläria
Medina, 'lampar, Carolina de la
'Uva, Les Arillos. Tots els dies,
Aperit i f Dancing americio.
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RESTAURANTS

LA BUENA SOMBRA

fflA tan TEATI1E a caes lo3N-

3.-Cabaret continu de
les set a dos quarts de deu 1 de
les dotze a les quatre de la maa
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ESFORTS

Diana-Argentina-Excelsiot-

Fruntti Pric.cipal Palace

Ilum,
"Mantequiiia", La larizaja, Els
Ilecns de l'harcra, Cn !a nie-

Avni, dimecres, tarda, a un
quart de cinc. Dos grans partas
de pilota a cistella. Nit, a un quart
d'onze. Interi, .er.nt pnrtit a cistel a . Vermells. Curucsaga i tchazo; islaus, Oadarres i Palau.-D?-
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corleen dels present Caro.
RECITAL DE CAN7OkS RUSSES
pels eminente artisnis,
maris Dar:ente, centran.
MAillA DAVIDDFF, contrate.
V. ANDOCA-JOUROFF, Lariton,
N. SLONIMSKY, pianista.
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la casa més ben assortiiia n Mellan; Xeviols, Eslams Australia, Gabardines, Bellardines, Xesters, Gabanis, I a1tr2s generes par a ebrios
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Gratis fantasies-Articles blausi negre -Grans novetats Pantaloneria-Camuses i generes per a vestidjaqueta
Recornanem bons sastres i conämics : Tots els dilluns i divendres,venda de retalls
Vendes al mejor i detall
Comprant els lit eras en aquesta casa vestireu amb gust i economia
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Subrninistre denergia eléctrica per a foro,
calefacció i altres usos indus=
trials dornèslics
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Produció 1 distribució del fluid, exclusiva=
me g t entre eis seus asiociats, a base de
l'exp!otació de les importants mines de
carbó i de la construcció deis gratis salts
d'aigtm que posseeix aqueixa entitat
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A les oficines centrals (Plaça Catalun ya; 9) es faci. •
liten tota classe de detalls a aquells a qui els interessi el seu ingrés corn a abonats i consumidors .•
d'eixergia,
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