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A Hongria se celebra enguany amb grans festes i amb solemactes el centenari del gran poeta nacional Alexandre Petoefi,
ut el dia primer de gener del 1822. La commemoració del
ha a:ribat a fora de Franca, i a la Sorbona acaba de cele a la
eise una sessió d'hornenatge a l'il-lustre magiar que dona
pätria les cançons i la sang. No solament fou Petoefi el cande patriótic hongarès, sinó que lluità com a soldat per
independ?mcia de la seva nació. I en el camp de batalla de Seir va perdre la vida, el dia 31 de juliol ..del 1849.
La figura de Petoefi és a Hongria fortament popular . Els
yiars no obliden la doble glória que conquerí Petoefi en la vida o
mort. Vida curta f mort heroica. Era ajudant de camp del
oral Bern en la campanya de Transilvania. Tal com havia
tat la terra natal en els seus versos, agafà les armes en defensa
Ilibertat nacional. En la pau i en la guerra, amb la lira o amb
Da.3a, Petoefi fou un fidelissim servidor de la causa patriótica
seu poble.
Tense els hongaresos, en llur história, altes fetes i caigudes
tableo. Massa decantats al nacionalisme biológic, propi d'una
endarrerida del sentiment nacional, han lluitat amb tant de
,.tge per la llibertat própia com per l'esclavitud d'altri. Entre
•ais nobles qualitats de l'anima magiar hi ha el sentiment de
titud i d'admiració per tots els patriotes eminents que, cadAscú
21seu camp, han treballat per la independència i pel progrés de
Tan alt posen els hongaresos el record de Lluis Kossuth com
Idexandre Petoefi. Exalcen tant la memória dei polític com la
poeta. Ve't ad un exemple que tots els pobles hatifien d'imitar.
d'un exclusivisme renyit amb la justicia l'afany que veiem en
hornos polítics, entre ells alguns catalans, de presentar-se
els única autors dels avenços realitzats pel moviment nadoCal, en justicia estricta, reconèixer la part important que
horneo de lletres i els horneo d'ofici intel.lectual tenen en aquests
tucos, No está be que glorifiquem iexclusivament la feina dels
tics, no sempre neta d'impureses,,nblidant la intervenció essenque han tingut en la múltiple ,tasca patriótica els poetes, els
ptors, els historiadora, els periodistes, els homes de ciencia i
bornes de treball.
Per l'hoaor de Catalunya s'ha de corregir el menyspreu amb
una gran part dels política i una gran part del poble tracten
obrero de la ploma i de la intel.ligència, que posen les primeres
ames fines pedres en l'edifici nacional. S'ha de corregir el cosplebeu de situar els prohoms i els prohomenets politice, els
o diputats o els simples regidors, els presidents i els secretaitis casinos els casinets, per damunt de l'artista, del literat,
esta, danrestucli6s,-de l'investigador científic. L'escala de la
'a nacional ha d'ésser canviada, restablint les valora nacio.
asehls llocs-respectius que verament mereixen.
£,pebles necessiten una política, en l'alt sentit de la paraula,
Molifica exigeix homes política. Peró havem de guardar-nos de
marrar en la política trota els esforços i edhuc de posar el conpede les activitats nacionals aL servei de la política. No sabrem
'Oser-noe mai que la Selecció d'Un poble, en el Sentit espiritual
eotselecció, només hagi de servir com a seguid brillant o com
mdest servei domèstic dels política i dels homes de ree:esentainpular.
En gran politic mereix un dels llocs més alta de la jerarquia
Pero al seu costat, tan alt com ell, havem de posar-hi el
poeta, el gran escriptor, el gran científic. I alai en cada rengle
e valors nacionals. mateix nivell de Kossuth posen eis honeos Petoefi. Una bona obra poética, una bona creació artísa valen tant almenys com un bon discurs o una serie de discur.Tota obra noble contribueix a Pennobliment de la nació. Tots
obrera de la feina patriótica mereixen les mateixes honors i el
tea record de gratitud.
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La inoblidable creaciti d'OteLlo que va

oferir - nos akir l'Eermete Zacconi va,esser deplorablement acompanyada per la
tos del pAblic. La tos d'un individu empalmara atnb la d'un altre o amb la dune
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EPILEG
CORTESIA
No ein pensava d'una adietes
mees sortits en aquestes planes
que remoguessin les sigiles del
nacionalismo en la forma que ho
han (eL Fil segon, com ja vocees
dares, lector que et prens la
molestia de seguirme, era una
resposta a la replica del senyor
Duran i Ventosa damunt "La
Veu de Catalunya”; després, daraunt el mateix quotidiä, el senyor Josep M. Junoy mata adreçat tres articles sola el nora de
"L'únie nacionalisme"; el sereyor
Albert Sans n'ha publicat un a
"El Diluvio" del divendres,
lat "Els dos nacionalismes". Al-.
tramen!., el senyor Pla i Carreres, en un miting de la Joventut
d'Esquerra Catalana, es mostee.
identificat amb les paraules í
amb les idees que jo exposava,, i a
la Casa del noble, de Madrid, el
socit;ista cataitt senyor Antoni
Fabra Ribes tambe s'hi referí en
la seva conferencia "El nacionalisme i el problema catalä".
D'entre tots ells, en definitiva,
l'únie nou contraopinant es el
senyor Junoy. Les seves idees, i
es mea natural que alai sigui,
concorden amb les del senyor
Duran i Ventosa, amb la diferencia de voler cercar una base filosófica a les normes d'actuació
poeftica. No sóc amic de centro-,
versies periodistiques. Quan ese
crien—vanitosos de nosaltres Ihoeiem per Coser Ilegits, i res no
cresa mes el lector que aquesta,
mena de diàlegs. Acaben Ileginte
los només aquella mateixos que
els escriuen. La cortesia, pera,
es hei que no té excusa i no rige
estar-me del deure, ni del gust,
de replicar al meu amic senyor
Junoy.
LOGICA I REALITAT
N'hi ha que creman que la realitat es flamea...gel...qua palpen 'I
veuen. Per ells la histeria no es
res; la forma com el passat s'ennava amb el present, tampoc. No
s'adonen que l'arc es part d'una

LA

circumferencia ideal. No creuen
en el progrés per tal com no el
veuen. El testimoni deis ulla ele
diu que la terra es plana i que
les paral.leles no es troben mal.
Es la visió estética, medieval
.sdel men.
El senyor Junoy, en ras articles
que sota la seva rúbrica gaires
be diària de "Les idees ¡les imat
m'adreça, parla amb insise-ges'
.tencia de realitat; la realitat ens
tliu• que él nacionalismo i Pinaperialisme són una mateixa cosa;
la realitat uns diu que el necios
realismo es un problema de tare
ea; la realitat de la força dsur.a
rea/itat que no és factible d'ósser venosa amb cap boite yoluntat humanal ni menys encara
amb cap humanal somni. La rae,
la justicia, la moral, sen, simplement, problemes de torea.
Vet aet una serie d'afirmacions
que tipollionor de no subscriure, peces que amb molt de gust
anava a discutir-li a t'ara . ) senyor Juney, abans de Ilegir la
virolla amb que posa sordina als
seus drästics principia:
"Tot això.—diu—ben entes,
dins l'àrea exclusivament i terrenalment humana, experimen.
tal i positiva."
No; aixi ja no es possible discutir. Si vol hom defensa: la política de fofo i d'imrerialisme i
/cnserns ,areu i materialista
om Metieras, podrà no tenir ra6,
'pere te lógica. Si leom defensa
ama política que dugui al món
internaeional el principi de pisVeja, cene a conseqüència de les
seves idees espiritualistes i me.
rals, podrà no tenir ra6, perb. te
‘bgica. Si lhom governa per la
justicia la..seva vida particular
i per la Mea% la vida pública; sl
hom predica l'Evangeli entre els
homes 1 la cencupiscencia entre
pobles, „no té lógielt..i ja no
cal eseatif -M'a% Tasó. - '
El senior Junoy, home de la
realitat, °brida que la lógica també es una realitat.
LI. Nicolau d'Olwer

POLITICA

LA PASSIVITA7
En Le Matin trobem una nota sobre
les relaciono aéries entre Espanya i
Franca. Es edificant.
En to.m, els dos Estats signaren una
convenció per reglamentar els canvis de
cero-enes per la .via seria. N'untes calla
Encara no és aplicada. Els diferents
Governs que s'han succeit a Espanya no
han atès les insistents gestiono dels sotosccretaris francesos del ram Aeronàutic,
de Comerç i de Telegrafs. Han topat
amb una " resistència passiva inexplicada i inexplicable. Espanya mai ha in
cap objecció. Pesó tampoc cap resposta
concreta.
Le Matin creu que cal acabar aquesta situació i que si Espanya no te interés en establir un correo aeri amb
Franea i arnb el Marroc, no té dret a
fer obstrucció que impedeixi el trànsit
de paquets postals francesos per via aéria, comí de Casablanca o de Tolosa.
Recollim aquesta nota sense el maligne plaer que ens atribuiria guatee e
redactor d'A B C. Ens acontentem amb
veure confirmades les nostres doctrines.
En aquest afer, relativament petit, torn
en qualsevol afer relativament gros, Espanya no passa d'una resistincia inexplicada i inexplicable.
"EL CleIT DE LA 31IINTANYA"
La receta falla mensual vniencianill
to El Crit de la Muntanya Os publicat
crtraordinari, anib un grarat a la podada test molt interessant.
Del ¿arree, ene pla y a agen u d a r especialroent ratenci6 que dediea a la tasco del
racionalisme catad, amb comentarle palagucriaaints per a l'obra d'AMO Catalana.
UNA BANDEIZ.A.
La Jorentut Nacionaliata Obrera rätria Nora, per procedir a la confeceid de
la seca bandera, ha obrrt un roncare entre ela ocas socia per premiar, a ja( de
la Junta, ti millor tnodel-dibuis que ea

presenti.
Fina al dia el d'aguce t mea continuaran adatetcnt-se donatius per a la subacripcid probandrra, tancant-se definitiva,

inent co uquesta data la ausclita aubaccipcid.
LES JOrENTETS DINS 4.C-

C10 CITALÁNA
roc temps abans d'iniciar-se els treballa per a la celebrada de la Confeséisda Nacional Catalana, dei an company
nostre, militant alesbores ale remake de
la Lliga: fi ha una cosa que batirla de
preocupar els capo del partit mes que
no pas les critiques i les hostIlitata dedaTales, i es l'abateneirl de les joventuts.
La danesa promoció del catalanIsme rolitio és In que va dels vint-I-einc als trenta anos llepaseeu les adhessions reeents
san ~asaos 1 ordineriament de ~ver-

CRONICA DÍALEMANY

L'ocupació de la Rhur
L'organització de la resistència
La segona setmana d'ocupació

francesa a la Auhr ha acabat,
i es hora de fer.' un balane d'aguesta primera etapa de la Iluita. Si ens atenem exclusivament
als fets, deixant de banda les interessades afirmacions 'de la
Premsa francesa i alemanya, eal
afirmar que aquesta primera etapa de la lluita ha demostrat l'e,
fieäeia de la resistencia alemanya, sense que abre vubgui dir
que expuesta ,nesistencia tingui
grans probabilitats de triomf definitiu. Aquesta segona setmana
es potser la de prova. França
compta amb mitjans de vencer.
Perdí aquests mitjans sen de tan
areus econseqüencees, que Ale-.
manya ha calculat sempre que
una intervenció anglesa, americana i italiana, evitaria llur aplieaci6 en el moment deeissiu.
Aquests dies, pene, es comencen
a sentir veus que desconfien d'aquesta intervenció i que preparee al públic per la possible der.
rota. DI "Diari de les vult del
vespre" deia ahir que la vietbria
no era ras egura: "Que el re -i
sistir tindria èxit, yo es, naturalment, segur. Calcular de Cal-,
só massa optimista les probabilitats favorables, fiera una lleus
geresa. Al contrari, cap comptar
de bell principl, amb que potser
els francesos serian els més
Torts." Pel que conegui el llengnatge dells periòdics alemanys
durant l'any 1918, sobre tot du-.,
rant els darrers tres mesas de
guerra, aquestes frases són molt
mal senyal.
•
•
No es pot negar, paró', que la
resistencia alemanya ha sorprès
als francesos. L'organitzacla
questa resistencia ve, com muta.ciävem en el nostre primer ar,
líele sobre l'ocupació de la Rular,
exclusivament de dalt. Cada sete de protesta ve precedit dama
disposició ministerial que l'or-'
dena. Els Casos de protesta aparentment espontània d'alguna
grupas, com par exemple el dels
sos. Ele estudIants n'arriaos instan lila.
hostelera de Berlin que s'han
rataa una actitud de crftlint o a taques
compromès a no admetre cap
dIndole personal. La manifestad() de de..
tiraste trances ni belga, s'explicadèneia es viva, mes que en nitre cosa,
quen
sovint per relacions que ello
en equ .-st apartament de les joventuts.
grups esmentats tenen amb deAval Are-id Catalana ha tingut la sort
terminades personalitats o entid'aplegar en temps escassfssim nuelis sencers de jovent nacionalista 1 d'interessar tats econemicament interessades
en la sera tasen a Multo que esteren eft el conflicte. Tothom sap que
retrete i dispersos. L'exposieie clara de els botels mes importants d'Alemanya estan a ruana do coml'actuati6 eonsegfi ent i seriosa
la novella i , ntitat han envait exceptiein. panyies navileres: Stinneee
mes i han ajuntat voluntats 1 esforqus. pag, el director de la qual és,
La secrin d'estudiants eutä organitzada com se sap, Cano, i algurtes allI prepara campanyes de prosselitisme i tres companyies per l'estil, han
organitza una eficaç coLlaboració a l'o- estat els que han promogut rebra patriStica general d'Acci6 Catalana. cord i seran els que segurament
En fer el recompte, sien trobet os nom- el compliran.
bre impensat d'adberitet. Marina solament,
Durara aquests dies ha estat
a nquest fi respon la campanyn pro- ordenat el tancament de tota mejectada, que no siguin elemento passius, na de divertiments a les onze de
sinú virus i c-forots licitadora per la la nit. La prohibició ha estat follibertat de la riostra patria.
namenbada, entre altres coses
Pol don de la poblacie per l'ocuELR ESTUDIANTS
EL
atirEva DEL D11111ENGE pació francesa. El poble no està
per divertiments, s'ha dit. Pede
En el miting que lindra lloo oral,
a lea OttZe del mati, a j'Agrupació Ezro- hom gosaria preguntar: a qué ve
la prohibició, si el poble esponlar Tradicionalista, per proteatar de la
enpreaaid de la le g a de &la TO??Ids i re- tä.niament nff. es vol divertir?
Cortes disposicions del Govern
captar novelara /a implantació de l'Autonomia Univcraitaria, hi parlaran ele estu- ale- man re-coreen aquelles dispodiante ecnyora Joaep 1f. Juncia i $‘11- sicions reials que diuen, si fa o
M' A sta Roc a, cl diputat de la Manea no fa: "Per la mort del prIncep
munitat En Josep diaria IlarqQa i el X, el rei ha dispoat que durant
diputat per Earedona En :Yarda Balite.
quinze dies la Cort atstirä de
dol".
LA JOVENTUT JAUMINA
DE SANS
El que es interessant, malgrat
En la darrera reunid celebrado el
tot, es la disciplina ami) que s'oproppassat dissabte; dia 2o, per la Jobeeixen les ordres. Ara mateix
renta! Jaum:na de Sano. fou nomenas'ha descobert que el Sindical de
da nova Junta, la gual compasen els
Carleó de la Ruhr retenia, des de
segiients senyors:
setembre, tot l'import de l'imPresident, Carmel Voll?:; vice-presipost sobre el carlee. E 'termes!,
dent, Josep Moria Oliveras; secretari,
ces, el Sindical, és el simelle recaudador; el consumidor es el
Andreu Rafa; vice-secretari, Josep Moque paga. Malgrat abres, es conrapas; tresorer, Ramon Solé; caletacl,r, Ramos 0:1 1 ; bibliotecari, Eugeni cedeix al' Sindicat una maretaCatald; vocal primer, ¡corp Domingo; ria fins al desembre'; vn • s, dovocal sepan, Jcsep San
nada la baixa constant e.el mare,
vicente.
l'OLITICA D'EFISIO una formidable rebaixa. Es a dir,
.1 la 8,rie d'alcaldes de Rcial ondee 'inc que el Sindical recauda marca a/
ahir cementaren: cal alegir-n'hi un de preu del dia i en fa remesa al
Govern al capade euntre mesos,
nos: En Prederic Desean, que acaba d'aquan no valen res. Mea alar: el
ser NORIC114, per ocupar l'alraldie de
rana en atiballturi6 del doctor Cali i Tur- consumidor paga un impost; una
ban, regionalista.
petita part del qual va a l'EsEle comentarla que et poden fer darant
tat, i l'altra, la mes grossa, resa7ucata política ton efusiva eón a ramal ta a mans deis grana industrial@
de tothom. Preferim donar la /inri, ia esde la Ruhr. Un /veme desapastricta.
sionat, pensarla: Era absoluta•
"ItET'ISTA MUSICAL Cd Ti- rnent neces.earl discutir mare per
mare 1 quintar per qu i n!ar, epLANA"
da una de les tramemos als ariete,
Ha eortit el primer admiro de la re.
hozoclacions per la Tres
V4 ata mensual Ja lur si nom. Va bellamcnt
insignificant rectal-miele, restar
impresa i conK va test tun nodrit com
endarrerits d'una quantitat, seintorresant.
gens darles alemanyes, mínima,
Bota cl darrcr avente, ene plan d'assenyalar espccialment--dacurd antb 14 in- en les trameses en especie, dodele d'a7ueata scati6-1'urtivle &la ge.
nant Ilee a que la Comissió de
rigor. J. Barbera i A. Creta, gua da« el
Reparacions declares l'incompliment del Traetat, mentre es tocaLlanitat muska.t.
titol
3.111..44419 i woUs •thie de sida.,
lerava que uas quan4 senyors

fessin un excel.lent negoci amb
els ingressos de l'Estat?
-A un altre pals, fóra auf icient
abre perquè els obrera protestase
Sin contra el Govern. Dones be:
llevat de tal o qual comunista
amb escassa influencia entre els
obrers, a ningt se lt acudit que
amb aquest fet el Govern ha per-,
dut el 75 per 100 del dret a ore
denar als obrera la resistencia.
La rae es que Alemanya és un
país fonamentalment antidemo-,
crätic. Aquesta es la ra6 de la
seva força i ensems de la seva
debilitat. El poble no opina; cm.
No ofereix cap resistencia, pera
tampoc dóna cap impuls. Alemanya es el palo on des deis Cae
rolingis fins els Hohenzollerns,
s'ha pogut seguir la política que'
s'ha volgut, sense comptar en
absolut amb el poble. La eonsee
(silencia ha estat la discontinui,
tat en el progrés d'Alemany.a. A
un periodo de brillantor ha suca
ceit un gran fracàs i un periode
d'anorreament. Vegi's la fi dala
Hohewstaufen, dels Habsburgs,
dele Hohenzollern. Mentre hi ha
hagut un pelillo, el poble alemany s'ha deixat portar com ha
volgut; ha estat el dócil instrua
ment que s'ha utilitzat per a tot
el que ha estat necessari. Ni un
sol cop 'ha fet fallida ll'instrue
ment; perb, Co claf, que voler
que substitueixi Parlifex es ex,
cessiu.
A un país democràtic, ço es, a
un país on el poble, tingui quele
com per dir i vies legals per-4
.què la seva Neu sia oida, l'espeee
tecle de torea I d'unitat de pene
sament que hä donab Alemanya—
"alosa' i tenida com un puny'—
fóra impossible: La demoareu ia
viva Co un estat de desacord porImanent. Penb, a Inn País auf,
potser ni la política Italiana deis
Hohenstaufen ni els plans internacionals de Caries V, haurien
tingut preferencia sobre les tasques purament pacionals. I si
potser hauria estat impossible un
desenrotllament ràpid, potser
Lambe hauria estat estalviada la
posterior caiguda. Bismarck aso
batirla pogut crear tant ràpidament l'Imperi, perra l'Imperi baile
rin durat mes de cinquanta anae.
La República no be alterat per
res aquest estat de coses. El poble continua sense tenir res per
dir. En nom seu pareen el Govera, els funcionaris deis al e
-tas,elgrnidustal.Tohom esté d'acord. Alemanyal
Fort s i elosa com un punyl
Si jo _fas alemany, tanta unie
tat em feria poi. Els feto eme
pírica de la Histeria del meu
poble em dirien que alee, es enal
senyal. I aniria per tota la ter,
ra tractant d'aixecar un poe l'es.e
perit de contradicció i de imita.
Joan Crexelle

Resurn telegràfic
A dos quarts de set de la tarda
d'alta' acabé Pembare dels presoners espanyols rescatats.
d'embarcar fou el general Navareo, acompanyat del senyor
Echevarrieta. A y o!, a la matinada, arribaran a 'Melilla I es din!.
giran a una esgtesia, on es canlarä un Te Deum-Els caps 1 oftdala restaran a Melilla a disposiete, del Consell Suprem de Guerra i Marina.
Ab-el -Krim ha cobrat els guateo milions de pessetes en duros.
Per cada grup de deu presoners
rescatats els moros rabien una
quantitat. L'operada s'e7ectue
sonso incidente.
A Alernanya la enuncie sagreuja cada dia. Es senyaten concentracions nacionallstes a la
vora dreta del Rhln, que van auga
reentant. El Covern Le yere& ha
declarat l'estzt da tetge it tot
l'Estat. Ele naelonallstes, eera,
orgariltzets segons el moda! %liaste Ralle, no es deliren Intimlaar I penetrant a les aletees da
la C. Interallada de raunleh sTan
apoderat de la documenlat:ó.
Fluche do nacicnalistee da dlversos er.tats rue es dirigien a
Munich han estat detinjuts, pe.
1'3 després d'una tris la majada
continuen e viatge -..... •

Diurrentge, 23 de gener
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FINANCES COMERÇ
SESSIO DE BORSA
del 27 de gener de 1923
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emprèstits, etc., etc .

Direcció tolegräftca
"MARI:LENTE»
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dele Hospitals de París. Pell I venon. Sant Pau, 28, principal 2..
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Formiguera Especialista
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antic Docent de la Harvard Medical School.
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Entre els prestigiosos ements indüstrials PITO han subserit la mejor 'le del
capital- acció, figuran ala sgüents:
Giiell i Companyia, S. en C.; Nebatx elOJolm Batild; J, Plertzand:; emitr.nras tmralt, Nrez, 8. A.; Salvador Casactibertaz :11.crtufturtureis de- Le,,otó, Reunidas, S. A.; La Indüstria Lanera, S. A.; Aranyd i Companyia, S. en. 0.; ß. CarlestToera; Tomás Resse Piiis
de P. Portabella i Companyia; Lluis A. eit Jaume bobera; T.. Gala; Anihni
Rosós; Riviera i Companyia; Esteve P,ecolans: Companyia General dIndiastr:as,. Jaeint
Rifà Estapé i Ros. S. en C.; S. A. Goeber; Filie de Francesc Sans;, J.rel.a Badjai. Joan
Vaiaplana; Fills de R. Almirall; Filio de J. Maten.; Vda. db A. Arrnengof; Mané i Ordeig; Joan Gimió; Perrnanyer Germans• Bonaventura- Pedemonte; A. Barba i Campanyta
Pere Aller; J. Llobet Guri; Noguera i Companyia; Fill de A. Aparicio-; Antorri 9-0N-1
cai.Ainat i Companyia; Salvi l'horra; Joan Fährogas. Jorba; Mora Fltbragas; Sireceesera A. Costa Masana; Fino de Salvador Bernadas; Juan Tarrats; J. Ferrer Ciambalerr Cheanovas Germans; ¡toman, S. en C.; Fèlix Trian; El, Puig Carcereny; Je.an Vila Iluhira;
Marieany Germane. S. en C.; J. Boyer Tilaeeva; Filia de S. Baila; Manzual Pieltregay;
Josep Ortfner; A. i F. Sal-lar, S. en C.; Francesc Valumara; Colom i Cemponyie;.
dua de Linfa Sändhez; Fills de J. Bassols; Esteve Bartra; J. Marco Cardona; Vidua de:
Carreras Torrellas; Rosend Peitx; Etnard Tenas; BatI16 i Companyia, S. en C.; Vfdua i
Fills de • J. Sabaté; Antoni Barral; Antoni Palma; Oleguer Cindú; J. Palló. S. en C.: Vicens Elle; Felip Iglesis; Francese Valls Brotan; J. Daliu Badio; Mugí Andreu; Anónima Sedera-Cotonera Tous Santamaría; Juhany Germano-; Iti•dústrZes- Forb. 8. A.; Pare
Santanaoh; Joan Coto; Marcià Prat; Reman Vives 14Intenchs; ('taran i.Pestdepailud; Pau
Bi_sDaratin; Pere Tolrä; v idna Juan C. Pontretdonn; Pilla de Juan Ratés„Iabiria
hal; Josep Borräs; Ilamon Company; Vda. de R. Sistaró; J. Iltas Balaguer;
bibat; Rovita, Roca i Companyia; Companyla Catalana de Tías; Josep Lamarca; Z a.non Nicolau; Joan Novellas; Manuel Blasco; Vda. de R. Cartee; blaquiribrid Tóstil SoBel', 8. A.; Gual Germans. S. en Cl.; Jaleo Lindó; Gurnersind Guió; Angel Romero; Vf,
dua de Jaume Roca Vallas; Vklua J. Castelltor; Fèlix reliu.
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Aquestas obligacions redituaran l'INTERES"ANUAL DEL O PER lerel,„ LLIURE
D'IMPOSTOS, PRESENTS I FUTURS, pagador per trimestres vençuts el primer dia dels
mesos de gallee, abril, juliol i octubre.
Seran amortitzades dins el plae mäxím de 41: anys, a partir de 1929.
L'import de les obligacions es destinara exefueivament a l'acabament de les
•
obres necessàries per a la producció del fluid i adquisició de maquinària i materials
indispensables, i instal.lació da Ilnies i xarxes.

NRANTWS
El pagament d'interessos i amortització de les obligacions qiitcht Tarantit amb el
valor de toles les concessions administratives, insteuaaiene, xarxeß.¡ etiees de tota me,
na que la Societat te realitzades i realitzi en endavant, i d'una manera genérica, s'a.;
fecten, tots els bóns, finques. i drets que a IV:ideal:toa. posseeix la Societst, ale eurn luna,
lié els rendiments que produeixin els afees de suhminIstre de fluid, ja en plena explota4
cid, i els que en endavant produeixin els dita béns i Meto.
Essent estatutäriament els socis ela consumidora del fluid produit, queda astie-t
gurat a l'empresa el censura de tota :la produceid.

CUNDICIONG DE SUSCRIPCIO
Aquestes obligacions són ofertes al públic en subscripeió A mol.. roleFnuen4
DLE a partir del dia 29 del corrent mes de gener,
AL TIPUS DE 93 PER 100, 0 SIGUI 465 PESSETES PER OBLIGAWO
amb cupe de primor d'abril próxim.
RENDIII1ENT LIQUID; 645 PER 100
El pagament es farä, quant a 50 pessetes, al moment de subscriure's, i la resta,
contra remesa deis titols.
O sigui 415 pessetes, el 5 de febrer
Es dedlarara tancada la subscripció en el moment que es cregui oportd.
Cooperativa
de Fluid Electrlo i, per tant, aquestes obliga'roto els valors de la
dono, són admrsos a la colitzaciú oficial a les Borses de Madrid i Barcelona,
LLOCS DE SUBSCRIPCIO
Bane Espanyol de Cr?,4:11t
R
ano de Catalunya
Bano Urcitilfo Catale.
Bano Eepanyol del Riu de la Plata
Nano Alemany Trancatiärdlo
Rano Central
Cano Espanyol de Xile
Sano de Préstecs I Descomptee
Chavea 1 Pulgvert, 3. en C.
agi Valla
Filie de M
Cano Hispano-Arnerieh.
Sooldté General, de Banque
.
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pORT DE LA SELVA
Invitació al viatje
eta sabria futir de c'ap manera grada i intangible, no és per ésser
isl per masses ulls. El Port de
a ee ees paraffies sinceres soPort de la Selva, sense en- la Selva es solament pols manamar a ves, estimada anime, el mera i els pelegrats apassionala.
final de des in ves contem- No haveu lleg it quo ea ele tenme
aviene i eta meus elogie. Vos, de la Grecia posterior a Portales
una enamorada a la ella de Cous es feiert grane
com jo* sou
me
,
• e.
eme¡ poisei cona ntneu Mes. polegrinntgee per anar a veure
el
gràcia
del Port la Venus de Praxiteles? Avui ha
a
la
b eu adaptat
c,anviat er con de la gent; san
la Selva tots ele vostres mopes els.pelegrine que s'apassiosiente, toles les vostres paran¡ la rosa cremada de las vos- nen pel Mane de marbre ì el pit
galtes i la biavor ultrama- mamona de Venus. A aquesta pocs
pelegrins va endreçada la meya
asa dels yostrea une.
lavitaeid al viatge.
ur, vaig vetare un die al Port
Ampla és Catalunya, minicolor
m, ¡a Salva, amb la vista pulsen
difermiciat 64 el eeu paisatge,
u.a punta exalteefa pel paisalme,
¡eta samblarett tan justa, tan en- n. hi ha per tots estats, per Iota
arada, tan adaptada a la Ilurn eis mcinents stenlementale. Des
emaelles roques i d'aquelra ai- del magro roniäntie que es fon
. elle de la mateixa•manera la mica de greix en les pujades
poetisa apassionats, cer- melements, fina al biano epicu11 en el rostre de una dona, ri que estima geure en les verds
imereseió ile tla tendresa de la humitats tut aquel! que OS donat
emia dj l'odi, de remor o la lu- a fondre's amb la terra troba pe:ama jo pee tambar una expres- tisos infinits en la terra de Caa, viemit dalle que es fäaima talunya.. Però -aquell que cerqui
Port de la Selva — lendresa, el millar del ruillor, th mimarla
.griteia i eueviment — no pasea') compatibta amb la mäxla e de e remei, estimada amiga. ma serenitat, jo l'incloc en la
i>ensar una miqueta, i anar
meva invitada al viatge,
.mant an.ls la imaginació l'aval
1 aquesta mnviteiri té un dable
la vos!ra rara i cercar el Ilec
:meta, i ara poteer surt de dedele-1111s,
boca
i
de
la
nas,
bö la nieta i la moral del Port de
del
;n'ambo ateb el color de lav os- la Selva. 'No hi ha (juba, que es
pot comparar, que es pot corear
ca ne tt , i nameeti amb aquell amoimient suma i ineeneibie del rit- una carta analogia, entre un paisatge vivent i un estat d'esperit.
ee de leb vostres yenes.
Ju us veig amere al Port de la No lii ha dubte que un hom por re
Say a quita el vostre bree Iluent &une els seus sentiments, les
fea ia earedia d'una Huila a seves idees i la seca malura:la seama anib una algas tren/Lela:m- gana rordre i la ll.,i que presii cumpletatuent hiofensiva. Us deix un paisatge determinat. L'he
veure aeseguda damunt d'una 'lima d'Hamlet del Pantagrull del
roca amb les diales Minara i Lazarillo de Torales lea pudríais
premia aaretadee per la mitja de citar com expressió dam paisatme blanca, cateara unes esmer- ge qua vos curnpreneu que no es.
e • •s nitides, amb la punta pe- precisament el paisatge ael Port
re. Hm multada d'aleve de mar, de la Selva; alguns inumants
arsb er vostre jorsei gairebé ar- limuilina d'Ialieses ja s'Id avin.
reaangat fine a sota el brac i la drien una mica mas.
•
ra trena ir:damita cm la mea
Dones, en aquesta invitada al
dan cavull afadigeitt la vostea viatge, invitació a treure els una
pura der. t aus vaig ramo un dia el cap de Gratis i la punta de
a : eroa de la barea aquel' Pont ventirss, afegim-hi, estimaea m, el definitiu — estäveu da amiga, la invitada) 'a frenar,
reg eeiguda i oìg layada ala i pulir nustre espera • d'aquella
mas uils per la gran vela trian- Suertera que es pulida, pintada
gular; Nora vastre lii hada un
i esmaltada la natural.sea,
reneava d'amsajar aquella co- aqueas a-electa que es truben enc-nava a assa,jar aguells eo- tre el cap de Crees a la punta de
lers ineuherents de la. posta, i a
Part vendres, i espenialment.
Tes "a se perqUè . es a dir ei que I aquell I !oc únic per vos i•per
tia entraren unes gran ga- gases dia el Port de la Selva.
ses de mentar, recordo que feleu11 Jo no sé si la meya Invitada al
Ial veueta docetl, una veu mig viatge, Linera gaires inserits
tgra i aguda corn el -cant de la gairea adeptas; es possfble que
nmearenga, riostiegutla per una
hagi mcilt pues, pulsee notebior i una monotonia que seis mas sereu vos i tres o guatee que
azalaes del cant de la torrerola, tots ene, neixem. A la prime- •
ebied,) quo ddie vuetres llaves va rial n hi fa res qu-a sigilare ¡mes,
er aquella melodía tan trista venen temps nous, i a la fi rhofez. aeompanya. la 'letra se- me troba el veritable edita de
pan!: "Quan jo tenia quatre les coses, i endevina !a mira olor,
ans—rnon pare eia dula a la i eneerta el gust refinitin. Aura
Ara — i ein dala quan siguis per ara a nosaltres cl Port
Pan — no et fils mai de la cal- la Selva ens serà la nostra Cova
la....
de Betlem on hi caminava la eaconeixeu el Port de la Sei- /mena dels nostres esperas. Si
ve heu entee tota la gràcia la meya Invitada al vialge da un
del Pula de la Selva!
fracäs, sempre em qumlarä
Jo no se si hei liegit uns co- coneol, estimada amiga, da refer
teentris m us sobre el paisatge, les nieves emocione dell Port
lis ariniee i les eaneons del Port la Selva eseoltant la música de
de la Selva; us fa tanta mandra les \medres paraules i encantantpotser lee meces po- me amb la frescor de la costra
bres Mares us bagin passat por pell. Jo ne demanö que no obliNo ens hi hem d'amoïnar
ni perdeu niai aquella gràcia
bi h 1 necessitat de que vos ho deu
que us ha donat el Port de la
Peaje; a vos tot el que dula no us Selva. Que sempre que miri els
•Ita e• 1 vtl9ent de mili, i dat i re- costras ulls, pugui guaitar en el
Iza • e deja pas nitres coses fuina de les voetres nines, una
•
tice
us he dit a vos, mena de mirallet minúscol, on
: - ,:':/'s vos hav-ou assentit es
vegi malt petit paró molt prelea Mime eubraelladas i %cimen- ele, ' aquella renglereta de cases
tadas ami, tara agudesa i una pre- blanquee, ran de l'aigua, amb la
Ciad tiesa superiora a la meya iglasia nevada al da•munt amb
ti/matera.
roca grisa clarejada
Eil f:. je> he intenta,. die a• ta Un fons dei romanins
i a mig ai• meamienada per les casos d'uliveres
re de la serralada aquellos pa_
,
tu/ allò que vos ja reta milenäries de Sant Pere
sea e Me Part de la Selva. Du'tate une dies he proeurat refer Roda, darnunt de tot el mol da'
.? el pa eer litelees sensa-e l'Ampurdä que es el del mas deej em 1 m meces idees ;escudes licat del mön.
Jcaep raer la dc Cegarme
en aquell retama de món que
Mr
per mi podrlem dir que
--e—
•
reta En los rfieves notes nu
fet Mira cosa que exposar i
Cablana
an alitzar cense treure cap Ilfeó Unió Jurídica
•ni eap moral de* Port de la Selva, abre em sendria que és dei- Una altea veteada !a qatestiö del
reglament notar'al
lar les COS2S enlaire; i si jo
ass enyalat la gràcia del Poet de
ata eetat fneilitade a la premsa
la Selva, cona el punt dolç,
la la següent nota:
Pe rla i el translecid diamant del
"La Unió Jurídica Catalana na
pa isatge i la vida de Catalunya, hagut
esment de que el ministeri
S i he as senyalat aquell trocet
de Gritaría iJustfttia, sota els austerra abocat a l'aigua de la mar 1 picia del aenyor Aizpeitia, del
repuntejat arrib un fistonat de qual n'as sot-secretari i ensems
cases blanquee, cm el p a
ís' que interessat en la. qiiestiö, com a
es'a en el punt justissim
entre, persident que fou de la prou coallb que As sera i As apassionat.
11115 que de i serä i ea apassionat rumuda "Asamblea reformista del
una Paraffin Si ha assenyalat al Notariado espaftol", s'estan fent
eta tramite preparaPort de la Selva, donant-li - räpidament
toria per a declarar dfinitiu i inbe. el p aisatge
de Catalunya
ge l e el nou Reglament NotaMateix valor que te Rafe] dintre !an
la p intura i Ariosto tantee la poe- ria/ que tan fortes i justificades
protestes va atarear a Catalunya
no lene altre remei que dirien esser aoneerut i de que amb
gir-me Sis que
j o coposo ia,no- pretext d'adaptar-te a un infortean, la del Port de la Selva, arnb me del Consell d'Estnt contrata
.un m p araules que duguin aguda- segons rs dita al dret esseansial
amalera
estimulant: "luvi- de CatnItniya, les dimposicione
em e al maigo".
que l'integren 'eeran encara
La in vitada, ral viatge serä
la nareujades.
11.'0 que treuré dels mena coLa Unia Jurdica Catalana arnb
me ntarle de Part 'de
la Selva. Pit- aquest motiu fa públic novameni
e ara ne ne a nea a pensar es- atm,
totes les qüestions que flap
tirnada alro
referencia e PorsranitanelA
a , _ e je gua la meva
tecle,
eama
e l ge sigui una propa- 'pina del Notariat, lluny d'dsser
Ye? a Pea cap companyia ferro- d'interas exclusslu de chulee.
tt"D; n1eibutas t de tartanes, ni d'enafeeten !Meneemos y apas dels careme.. ni Per a una empresa talana que per &asee irrenunciapo.„ USt Ora de "chalets". El
bles 1 impressriptibles, no poden
" la Selva éts Wla cosa ea- I basar abandonista?

PUBL1CsliAT
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PALAU DE LA INFORMACIO
GENERALITAT D'ESPORTS
La Calas(' de Greda, Comunal
El senyor Presideet de la Mar •
comunilat de Catalunya en representada de la Caixa do Greda
Comunal, ha firntat, en- el seu
despatx oficial l'escriptura de
presea concedint a l'Ajuntament
de la vila de Súria la quantitat
a9.290 pessetes per a la portada
d'aigües i conslriteseat de desguassos en aquella poblada. Va
auturitzar l'ante el notad En
s arda Baffle i Darö.

Vleites

Varen visitar al senyor Puig i
Cada:a lob en el sen despatx de la
Preeidencia de la Mannomunitat.
El senyor Alcalde de Mataró; el

diputat senyor Rammion Noguer
Carnet, acompanyent al senyor
Alcalde do Sant Feliu de Guixols;

el director del serme del Mapa de
Cutalinlymmenyer Ferrer de Fran
gaitillo; els aenyers Arar/taita
Carreres Ariete Balista, Bosch
Gimpere i altres de la Sosietet

Antropolegiem; l'arquitecte d'InsD'urde Pública de la MancomuMiel. En Lluie Planes; el president i secretad de ¡ 'Academia
d'Higiene de Catalunya doctore
Lapez i dora per a invitar-lo a la
aesai6 inaugural de les tasques
del presea curs m1 l'esmentada
Academia; el doc t or Jesús Bellido: el president i Junta el:rectas de l'Aseosirmie d'Arquilectes
tic Catalunya.

de Calitamya.
Visites al President do la
Diem:aula
M'ir van cumplimentar al serme!. -President de la- D:putació,
el Presetent i la Junta Directiva
de l'Asaociació d'Arquitect e s de
Catalunya i Mintimixador extraordinari i plenipatenieiäri deis
Estala Tanate d'Arnerica Mr. Eyrus
E. Woods, acompanyat del aneo!
general Mr. Ralph James ',caten.

El lector
•-. diu...
DEL METRO

Sr. Directos:
Ara que comarcal (i va en :miss pas s at, ja ene no saftein quant es reprendran les obres) a destorbar el pas a la
habla de Canahnes, 1km observet
detall uns guardes, el primer
dia, al mati, demanaven als passams tinguesein la bondat * de prendre el costat
dret per a /mirar i l'esquerre per a la
pujada, al costal respectiu de la chala;
pecó loo la flor d'un dia, dones leude mit i fine al present, tothom passa per

on ii sembla.

Forran Clrera

UN CONGRES NAC;ONAL
D'ESTUD1A.VTS DE CATALUNI'A

Sr. Director:
Cure, privadament, el sisé any de
Eatxillerat Sense relució, clanes, arub
cep organitzacin escolar, permed-se rn
d'esposar des d'aquest diari un debite
que és el de mols companys meus: que
les benemerites entitats . esmdiantilsAssociació Catalana d'Estudiants, Estudiants d'Esquerra Catalana, Centre Escolar Tradicionalista—, aix6 és, toles
aquelles que tinguin cura a contó dalominador l'anua a Catalunya i a la causa de la seva llibertat, convoquin els
earudiants de tot Catalunya a un Congres Nacional Catala. Davant el Congres d'estudiante espanyols de Saragossa, la, millor resposta seria l'afirmaci-i
de la nostra independencia. El Combe
organitzador ja curara deis temes que
caldea tramar, per a la qual cosa em recocee incotnpetent. Nurnes cota a fi que
coroni l'obra del Congrés, peones la
comnitució de la "Federacid :Nacional'
d'Estudiante de Cataltemea".
Llttfs Ccrornincs 1 yldal
LA TOS: SOROLL I PERILL
DE CONTAGI

Sr. Director:
Jo prupusaria que a l'entrada dels llocs
ore e.4 reuneixen multes personee, en
acuesta epoca de costipats, com, per
exemple alar vespre emb l'Oscl.lor de
Romea, les empreses repartissin uns moradoras de butxaca malt fine, a aobjecte que els que tinguéssin necessLat
de tossir, tinguéssin quelcom per aptopar a la seca boca, i airi no es veurien
obligats els abres espectadors a sentir
un constara °d'eh, que amb teta els km,
musical: molesta l'orella, perjudicant la
Lellesa de la representació.
Esta ciar que alguncs persones n'acodumen a portar de ramadas, piró unir
moles d'elles set descuidaren a cata.
O sin6, ves si Hurten inalest .at eh concurrents, ferint les seves cides amb UDS
enrolle icooprtuns, i esposad -los a contaminar-se de microbis gripals, pretectate en cada soroll, si haguésein ticgut algun maja per a evitar-ha?
Cree francament que va isser clescuit
i no indelicadesa, i per ai:có Mes grat
d'enviar-li la receta.

Cambra
nn nn•••••

GOVERN CIVIL
Vialtes
Ahir visita al senyor Itaventtes, per a complimenteml
'embaucador nordameriett fil".
Wood.
Tumbé el visità la mares del di-

›iortat. aviador Colonice, mort
la travessia Palma-Bardelorta.
Aquesta senyora reclama el subsidi que -la companyia encerrasela del servei aeri li hacia de
pasear.

COXA
A l'Iris Park
El pilblie no era pes gaire trumbrúa
en maneara vallada; ela rtandtats (oven
els seguems:
messe mosca; resulta un
combat de novie:s i de beu pee fhterés.
Poner que dentlficament (in A. dir) 84`
gui millar En Puig, pero ea steist portar
lela Media. L'altre, moutra mes serenitat
i l'arbitre li duna la victoria.
Bel-Careta (Cantaras). La superioritat
mIel darrer fun absoluta, bavent estat tombat En RA al primer tenips; perú, als
cine restante es mantingue arnb eneert
a la defensiva. Guany per punta En

M asferrer-Saivany; el darrer deminn
netament, pera ea tiobn ami, un adeer-

sari uses dur que elentifie; menda na
combut de butitant intente, umb tot i que
el resultat era previa da dii eumença•
!rice.
Sancho-Alhert, the harten de fer-ho
viut menda, no passä del segon, pule
Sancho alie g a no poder continuar, per
harer estat tocat bala. L'arbitre no opirä de la mateixa manera 1 declara vencedor a N'Albert, per abunda del co ntrari; no obstant, ene sembla que nquett
batirla guanyat igualan:1n.
Pan/ Gay-Catilearett, cl• (rauda totalmera; el francés, Sena dable por preparas O
ei',ient-se le eere'se. les AMb
eentrineant de l'erapenta que rama En

e...alzares, fea una bes lados inspreseie,
veieut- ne sovintment dondust i tenint
refueia ente als "elineh" per deturar la impettiositat del eett eontrari, el cual, finalment, va esser deehnut veneedur per
puata. Se l'aa/abelL

FteratOL
Cts partlts do Campionat
Regona tenia] anum int, ala grua A
p, rtoquen jugar SYM:Ria unda el Sabadell i l'Espanyei i l'Eurupa-Sans, ein
guata pronta, u P.i.e r de gran inc rea,
ci nue es refereix al grup 11 hl
La el parid alartinent-dapiter, ei qual,
al notare entendre, seeä cl de (M'e interék de la aliada, aabent que pele de Sant
Martí es quasI cleeismiu.
L'F:spanya Terrneaa pot donar igualment Bee a smaresee, si be ea d'esperar
nie els terrnsneues ii, e de boa principi
Corso teta els seus presibles per erniur. se'n la rietaria; ultra roca equiva!dria
n elle mm la pérdua da llur eseel.lent
l'asida en el cempionat. El 'Badalona, al

sen eamp, jugara contra r.ttlétle dc Sabadell.

reZTORISME
La prova d regularttat
tercelona-aaragosea 1 re-

torn
.. Aro), 44 eoneursants 'anee elosa la Me-

éripciet per a »tor reta "trata que ha or•
adensar el Momo Club de Catalunya.
Divendna a la nit Llagué Use el serteig
Per a l'urden tle sortid:e de Una elle i quo
tinte; ale: Classes C i G, a les austro
del ruati, reeurrent a 30 quil.:aneto:a per
hora-.
clame D, a doe quinte de cine, a 32
euilemetres Per llora.
Classe E, I le, a tres q uarts de -inc.
a 35 quilútnetree per hbra...
El primer euneursend dels efeetuin
eu recorregut a 30 ettilómetree per hura
t'in& ararribatla a Morn a 1 M 9 Surem,
17 minuts, rau 'cetina. enneedint-se neutraMane j ó d'una tiara mitja.
L'arribada a Saragoesa sera sobre les
fi de la tarda.
Per a la seloeitat a 32 cmilemetres
l'horari n:epeetiu sern u Ita 9 botes, 27
minuts, 45 neconm, per arribar a di-sil
sobre les 4horea, 40 minuta 50 segons.
Semita la mateixa paute dele reanima,
per a la velueitat dele 30 quilOmetres;
pertoca Soso' r a Mora a les 9 Mires, 17
minuta 14 steuns i a Santgossa a les 4
koms, minuta, 21 si-es es.
Les sortides meran donades a cada. eral)
intérvals d'un tubaut entre ceda con.
cursant.
Notei diversas
Del Camales:1st de Rugby eurresponen
arai juglar el liaeing de Sant Andreu 1
la U. S. S. al muttp de Sent. Boi. El
guanyeder serä el finalista del grup B.
A Illipednan II:nutran el Catalunya
Atlétie i el centre de Dependiente.
La siturtei (»Intuid d'aquesa Campionat
Su men segada:
Grup A.—Olimpie Unirme. Partits jugara, 3; guanyat, 1. Sis punta
Catalunya Atlétle, l'artits jareta 2;
&enyeta, 1; empatar, 1.Ciue puntee.
C. N. Atlètie. Jugits, 2; empatats, 2.
Quatre punta.
Centre de Dependents. Jugat, 1; perdut. 1. Un punt.
Grey B. — C. N. Barcelona, guatee
punta.
Unid Esportiva Samboyana, tres punta.
Rugby C. Sant Andreu, un pum.
• ••
Alide arribaren en Perpres de França
del veapre a Barcelona. per prendre part
als campionats de tennis mundial, regule de la Gran Pretanya. L'equip l'integren els senyors seeeents: Cepille. S.
la. (71thert ; 1). 3 1 . Clraig; Mra. Ileamish;
miss afee Ertne u 31b,-e Grefr. El senyor

itnrron, que tambe ele acompanyava, actunrä de jutge en el conmina
Avui surt de París l'emito francés. El
(ameres vindra l'equip danta.
Orde3 d'enteenarnent per

avul
A les onze.— S, nyore
C. de Gonner 1 E. Flaquee._
A la una.—Equip enrié«.
A lee tres.—Senyora Durante Mir, Ro.
don, Satritstegul.
A les quatra—Bensom Toomella, NoMeralee, Si/piten.
A les eine.--Senyars Juanic•o, J. M.
Sagnier, fieforina I Sala.
A lee eis.—Senyors . 11. I J. Alonso, C.
de Gemir I H. Flaquee.
A lea eret.--Senyors nevereta Del. del
Corral, Andreu 1 Genzálea

EATRES
n.-.nn•••n•••••n......n

ROMEA.—PrImera sessió
Zacoonl: "OTELL0a.
ha obres, i eques.tes són les vera-

nead immortah, que un les llegeix i les
contempla Guapee amb una quantitat
mensa de prejudicis. El prestigi i la crítica que arrosseguen com una mena
d'enfatice:u manten, esas el trobcm sempre entre l'obra i els ulls nostres, pene
ve un moment que tot el prejudiei desapareje( i l'obra ens parla sic cor a cor, i
ea! entreguem fatalment, com unes críatures faminades. Otel.lo és una d'aquestes obres. Fins a les cases de dispeles barates, fins als !instale abandonate,
veurcu aquella estampa policromada de
la mort de Desdémona, profanada per
les masques. OH.lo és una de les coeee
me: parodiades, mes prostituirles que ha
produit la iitefatura, per6 l'OtcLlo de
debo té la qualitat incorruptible de les
>aires de Venecia. Ja piden fer estampetes i literatura venecianes, ja podeu
fer verses riclictas i guies per el turista!
El natrbre res-at del Palea d Duce.
l'or vell de les peras de Sant Marc i
tota raimia i tota la pcdra dé. Venecia
són toses que usr cop un hom les ha vistes ja no se li eseorren mai Inés, i atestan-es si que se Ii esborren toses I . s paróclies i totes. les falsificacons. 1 ami,
1 .01e1.1o, de Shakespeave, passa ml mateix un cop un ha vist aquell divi maridatge de la sinceritat anas la retórica, i
aquell iterad psicológic que san belluga
per ditts, cera un.a serreta nerviosa, s'adona que l'obra de Shaiwspeare té la
qualitat divina deis liamps de Zeit', que
foren forjats (temen: l'enclusa d'un du
avorrit deis altre% déus.
Otel.lo, coso gairebé tot el teatre de
Shakespeare; peró Otd.lo, especialmmt,
és una obra que subte, perqte a mes a
més del color de repeca i de I a teatralitat de l'época; té wem teatraiitat tan
incvltma, que ultrapassa les mes fredes
combinaci,ons par a assoiir els grans clec tes que salan crnpescat els bornes dr
teatro m'es eixerits. I els trucs
a més a mes ¿'desea uta traes formidables d'aeteria teatral, s‘tn uns suspira
i uns geasecs formidables d'un cos ge.
Salami, pecó humanissim fins al moll de
los. Si és.nteravelleis des del punt de
vista de trae, és meravellós des del pura
de vista d'una cosa viva de (Irisó. Recordar, per caerme/e, l'escena en qué
Otel.lo, assegut i aclaparat, ja tot ple del
verí de la sospiet, s'adona que tota
la seva gläria militar esta desieta, que
per en la vida ha perdut bata mena de
gust; i dret, darrera dala lago, sense ser
vist ulOarLin, com n nta amb In, sarcasme
mut la desgracia del seu amo. Penseu
una mica amb aquest aren efecte, que
és un truc teatral que tan tost arriba a
ésser monstru45, i pensen que al matent
temps es el contacte de duce animes que
també tant test arriba a teuer monstruós
salvatge; per6 l'art del poeta arriba a
combinar tant Sí la situació de les dutes
animes, que produeix un efecte, al qual
110 tenim altre remei que cualificar de
sublim. El sublim, en literatura com en
totes les arte, costa de definir agur:4
superlatiu de l'excelencia, afinen encert
sobra:una de l'artista, no %abriera ben
Le en que consisteix; pecó veient OteLla,
soase vacil lar, enrase que mea tus ha
oblidant tota mena de prejudicis,
us notita ame una escena, i amb la seas
mig tremolosa per remeció dieu: Aisó
és sublim I
I °tepe no és solament grandiós per
la riquesa de passee i dar paranla. per
les topades de sang i de nervi que fant
trontollar tota l'obra. Es grandiós per la
inimitable mesure, per la gracia diabólica amb que comença a plantejar-se el
problema de la gelosia. El poeta apassionat es da doble en un m,icóleg dels Ola
refinats, dels més precisos i dels més
crudels, en anar analitzant,,purmant i
pessigant els reconets més sensibles i
111:25 arnagat de l'anima. El procés de la
gelosia d'Otel.lo,•des d'el moment que
es forma la primera célula gelosa, fins
que tot el cos i tota l'anima és gelosia
pura, c : ga i salvatge, m'atreviria a dir
que es l'encert grnii i mes cumpla
de teatre que s'hagi prodnit mal al mún.
Una cosa hi ha en OieLio, que no és
tan vivarnent justificada; aquesta cosa
és la perversie de I ,go. Seposant Otello un primari, un sincer, un enlInernant
per la república de Venezia i pele ho- •
nors; suposant-lo tan candid vera valguin, sembla impossitee que pugui creure a lago com a ihunestedat incteira.
També és una mica dificil que lago,
home que no es comporta com un subjecte d'honor, personatge tèrbol i llagoter, per la sospita de que la seva dona
el troj amb Otel.lo, pugui arribar a aquel)
refinament de crudeltat. Es que lago, en
certa part es un inconscient? El cas de
lago as el punt flac Jo cree
que es pot defenser i justificar el valor humi i veritable d'aquesta creació.
Perú al costal de la gabela d'OteLlo,
l'anima i els fets de lago, no tenen aquella claredat i aquella vcritat incontestables.
Alguns critics han retret a Shakespeare un excés de retórica. O divina retórica! En nom d'un primitivisme i
d'una sinceritat, s'ataca la retórica. Quan
la retórica es fon amb la vida mateixa
és La més alta maniíestació de l'art ; la
retórica de Shakespeare, la retórica d'Ariosto, la retórica—no us esvereul—de
Ralael, representen una consistencia, una
mena d c venus que fa lee obres intmortals. Sobre aquesta retórica de Shakespeare pudrí= escriure planee i planes. No a ara el nmenent °partí* de
d'aquestes COM.S. JO l ' úiliC que pite
dir és que a tnida que passen els anys,
cada vegada que m'aboco a contemplar
la retórica de Shakespeare, Id veig mts
ulls que erra miren, tris Ilavis que riuen
i gemeguen, mes paratges assoleiats
amh atinas d'una gracia eterna que es
mouen uniere. Aeueata retórica és,e1
eestit tremolós de la vida mateixa, tan
engtuutat a la vida, que pell i vestit fan
una sola cesa.
I ara partem de 7.acceni; Zacroni, cegres alguna, no lt ben tsé aquel' Otelio
d'abat s. Pulsee a estoma s'afadiga una

mica, potser no ti aquella Ileugeresa
aquella flexibilitat co les esc,..n cs de gran
violencia. Airó s'eran defeetee minesculs. La seca ecu, que es sernprc l'arma definitiva de l'actor, acriba a tots
els moments d'OteLlo, des de la tibia
i re:ni:osa (Mensa del seu amor, des
de les paraules tallados, baixes i
nuants de les placieres ¡espites, fins a les
imprecado:1s brutale i ah salvatges esgarips de la deseeperació. Zacconi fa un
Otel.lo complet i magitific. Cada escena, cata cemissima desecan és per a
Zacconi un poblema restar; no hi ha
un gest ni una inmuta que no 'agita
estat analitzats, mesurats i compresos.
Tot co Zacconi és per obra o inteligencia; es maltia de Im inspiracions. El
treba/1 de Zacconi es un treball fred
de premeciitació. Es el veritalde treball
del veritable amor. Zaccoui segueix al
peo de la Iletra els preceptes de Diderot
sobre el comediant. Jo he dit altres vegatea que prefereixo l'escola germani•
ea, i fins reecola francesa m l'escola italiana en aieó que ca refereix a l'art
Pata Zacconi, dintre la manera
de fer deis italiana és un mestre gammanitzant; és un dominador de rimpuls
ene solament es tia de l'experiencia
la prova realitzada.
La resta- de la companyia de Zaccoli
en la interpretació crOtel.to, sumada com
pot, no desentona musa, pertS no con-.
verle. El lago és un acmr jove, intelligent, edcmat dintre la disciplina raer-mierra, peró que no té encara el domini necessari, ni la gracia per a amagar
la composició de cada moment eacenic.

•
"La Paah l Wedó dol bes"
• Aquesta ruma ope reta eineniatomara-a aternanya, estrenada dicenares passat a/ teatre de Noventa, segona de lee editaties par
la Note Film, va obtenir el mateix U it a,ssolit, per "Miss Veune".

l'argument de 'La prohibirla
bassat en un assumiste directiu molt intereesent,
l'aceda del qual té llo al reinat de IV insmar, a principi del segle passat.
La música la bella i inspirada'en molts lamente, a Cm qual
l'autor, llana Ailikmt, ha sabut
donar-hi gran relleu i interes.
La fotografia As tarnb4 perfecta i la presentaeiö adecuada.
L'execuoid As admirrialm sobresortint la tiple deemereta Gallego
i el tenor senedr Cortada; que
con interpretar amb ajust els
datos i denles números del palier
que els hi era coafiat.
del bes" eslä

"La prohibida del bes' As un

nnu exit que portara aemararnent
multa gent al teatre de Noeetats.
no-aca
L'empresa d'aquest teetre amb
el fi de complaure les r)Fdirifio.3
de malta admiradora erlana Zaeconi, ha obtingut dei genial aeter italiä que doni una representarle de tarta, /a qual lerdea Roe
avni, a les guatee, posaut-se en
eseeaa la tragedia del gran poeta ¡taita Gabrit D'Annunzio, maloconcia".
SZ.LA

EraPORtifteJEZA

El proper d-;a 2, diada de la
Caedelera, eanangurarà al local
corupletatnentreformat, de la
Sala Empordatie
sa, tsnteapeetade per infants, ainb sessions de

Titelles, Palleases, Exeautries,
llausionistes, Ventrilues, ate.
La (Enserie anirà a eärree d'En
Josep López, la nulsica d'En
Francese Baell i ele titellee d'En
Jame Anglas.

L'empecer' ha adquirtt tot el
material de t'aristocratice Sala
Reig, trobant - ce en el repertori
obres da: Vitaneva. Pari era, Burgalés, Mata, Ruainyol. Goromines
Prats. Moliere, (laten Latetit,
Cam pan'.', Papasseit, D.
garete, MarianeLlo i altera musicedes per En teratieese !hiele Jesep M. Torrens, R. Lamutte,

Nogués i altres.
lila das espmtaeles prometen
voureat coneurridissinut ner les
demaedes tetes de thmalitists per
distingides tamales pareolonines.
•

Eis Pornells.
ventut

Jo-

La festa dq aant Just
a la tarda, els Pumells de
Joventut "Sant Jordi", "Nostres
Alinees" "Renaixement", "La Santa Coy a", "El elfstie de Folgarole g ", "Roses de Sant Jordi",
"Flora Barcelonines", "Poncells
d'Or", "Bon Seny" i altras, tole
de riostra ciustab, assistiran umb
llurs hambres a la festa pernea
llista que es celebrara al vei poAs-ui,

Sant Just Deseren er ganitzaria pels Pomeila "aten Col'
i "Catatunya Trionitattl", de la

Irle de

dita

/sol/Inri&
Tarnbe h l estiran

representa-

cions dels Pernells de la enmarca dl Pala del Llobregat i un dea alegat del Direetori.
Els pomelltstes d v nee tra ejem
lal sortiran a un quart de guatee. pel Baixador dat passeig de et
Cräcla; a Sane prendan eils autos que fan el aervei de Sant
Just. Tole ela Poinells de joventul san ceneidete a nhquesta
resta.

e

Diumenge, 28 de ge ner d

LA PUBLICITAT

RAM
AMES

AGENCIA HAVAS
AGENCIA RADIO
L'OCUPACIO DE LA

El

RUHR s

Lis nacionalistes-feixistes nenianys es concentren
a Baviera
Ei Govern bave&s declarâ restat de sefge
Els nacionalistes s'apoderen de la documentació de la C. aliada de Munich
A la Ruhr: Estat de setge a diverses localitats :: El que diu el general
Preparatius per establir el cordó duaner
Wcygand
'

Munich, 27. - S'ha declarat
l'estat de selae a tota Baviera.Hayas.
Munich, 27.-L'eslat de selge
ha estat proclarnat primerament
. en els territoris de la ribera tire' ta del Rhin.
Els elements nacionalistes bavaresos slan negat a acatar les
ordres del Govern alemany probibint que es facin manifestacions públiques.-Havas.
Munich, 27.-La causa que les
autoritats bavareses hagin proclama' l'estat de setge a la ribera dreta del Rhin es l'actitud dels
nacionalistes i del grup del general Ludendorf que mostren gran
Inquietud i s'organitzen a la manera dels feixistes italians.-Ra'dio.
EL MINISTRE DE L'INTERIOR
BAVARES HA ESTAT NOMENAT
CONUSSARI PER A L'APLICACIO DE L'ESTAT DE SETOE
Berlín, 27.--El ministre de l'Interior
baverés, doctor Schweyer, ha estat nbmenat consi g nar( de l'Estat per a l'aplieiei6 de les dispeaicions relatives a l 'eilst
de setge.
De conformitat les seves notes fui:
cines, el doctor Schweyer estarä antorlteat per requerir l'auxili de la foro armada, cofa by catan per altra part ele
prefectes de Munich i Nuremberg.
Has ara no alma rvgistrat cap lid denn

El Coneree nacional del partit socialista ha ele , reunir-se aval a Baviera 1
eem se aran, el decret relatiu a leiht de
fiebre probibeix tota mena de reunió.
Es creu que la partida que a y o/ os JU•
n decissiva. Als cereles ofieials de
B erlín i MlInich se segueix, arnb tota
calma la meran de la situali6 a Baviera.
.--11avas.
DETENCIO D'UNA BRIGADA NACIONALISTA

Berlín, 27. - Telegrafien de
Gera al "Vorwacrts" que la polteta (l'aquella ciutat detingue anit
en un tren que sortea cap a Munich, 500 individus afiliats al ríos
frene de Rosba3h.
De tris els documents litellPats
ttls detinuts resulta quo constebaten els tal individuo una brigada d'aquest cos frene.
Entre els deirguts bi ha 40 ofidais, alguna dels quals vestien
uniforme, portant condecorecions i abad proveits d'ermes de
frac. - Hayas.
EVASID DE CENT RACIONALISTES

Berlín, 27. - Els individus de
7a brigada del cos frene de Ros ach detinguts a Gera, un centenar han aconseguit fugir i es dirigeixen cap a Munich. Els Mires
han estat tancats al quarter de
Gera.-Havas.

;

LA MUSICA
EI coticen d'avui do la
Banda Municipal
La Banda Municipal donarä
avui, a les onze del mata un concert a la Plaça del Rei, exeaulant
el següent programa:
Primera part.-I, "La duna
d'aigna", preludi, Casademont;
al, primera sinfonia sedera temes
catalhns, J. Ribera; III, "La Walkyria", selecció, Wagner.--Sagona part: I, Preludi i fuga en do
maator, J. S. Bach; II, Marxa heroica, Saint-Saens; iii, Juni-, sardana '(primera audició), ärtereta; IV, Danses de "El prfncep
Igor", Borodine.
No s'eceeutarä cap obra foca
prograire
• ••
Segons s'anuncià oportunaMena l'Orfeó Catalä celebrarla (.1
dillun-s, 29, al punt de dos quarts
de deu de la nit, la Junta general
reglamentäria de socia per a l'aprovació de l'estat general de
comptes, elecció deis nous inda.
vidus quo han d'ocupar els elaTrece vacante de la Directiva i
lectura de la Memeria-resscnya
dele actea realitzats per Pernea'.
durant el cure proppaesat.
• ••
L'Orquestra Simfònica de Barcelona anuncia per als vinents
mesos tic fehrer-mare, la cele- Ilract4 de la aova quanta akie de

Berlin, 277-1,a policia detingué ahir, al moment en que arr i .
bo yen a aquesta capital, un -grup
de doscents cinquanta o tres
cents joves procedente de alecklemburg i Pomeränia, els quals
deien esser membres d'una Assodecaí secreta.
El viatge dels esmentats joves
es comprovà q.ue fou organitzat
pel cap del Cos frene de Rosbach.
La detenció del diversos dels
susdits joves ha estat elevada á
presa.
Els alt-res, després d'esser convenientment registrats, foren
posats en 'liberad, continuant
llur viatge en direcció a Munich.
Altres grups naeionalistes
Thuringia ser' esperats a 'Berlín.
Telegrames rebuts d'Hamburg
diuen que els individus perlanyente a diverses agrupacions
nacionalistes i socialistes d'aquella ciutat han rehuí, els bitllets de
ferrocarril i subsidis militare,
per dirigir-se a Baviera.-Havas.
ELS DESORDRES DE DUS3ELDETENC;0 DE L'ALCALDE

DORF

Dusseldorf, 27.--Han estal
lingote el burgmestre i oil cap de
policía a causa dele desordres
d'ahir.-Havas.
Berlin, 27.-Han estat
gute el substituí (le l'alcalde de
Dusseldorf i el secretan i de l'oficina de Duerme ite aletea-41avas.
NO M CROS E3 TENCiii
D 2.

Dusselilore 27.-Ahir Innata ,correguih el dia en absoduía calma. A la nit foren practirades dinon detencions. la polieta ale•
xnanya s'abstingue d'intervenir.
-Hayas.
Dusseldorf, 27.-La isienderrne
ría belga ha realitzat 22 d
bions. Les autoritats franceses
han manifestat que ja no es consentiran mes manifestaeione.
Patrulles..franceses recorren
ronstantment eis carrero.-Itadio.
DESTITUCIONS
Cobl n nz, 27.-1:Alta Comissió lotee
aliado. ha destituit el director de l'oficina de Correas de Cobrenz i l'administrador de betas de l'Imperi de la mateixa
ciatat.-Ila Mi.
Coblanz, 27.-I:A11a COITLIISSIÓ toter aliada ha expulsat vint funtionaris alemanys i ha stispés d'empleo filtres set.Tiaras.
ELS FERROVIARIS DE
COBLENZA
Magancia, 27.-- -- Els ferroviaria de Coblens han acordat cessar en el ..rehall.Radio.

Fa prohibit als ferroviar i a de la Rohr que
prestin cap corleara a les autoritats doenrancie en el cas eestablir-se un cord6
duaner.-liaras.
GARBO CAP A FRANCA
Dussebiorf, 27.-Han estat catpurades
dotze banesses carregades de carbó, que
ha estat enviat a Estrasburg..-Ilasas.
ELS COMUNISTES DESSEN
CONTRA LA VAGA
Londres, 27.-Comuniquen d'Essen ala
diaria que en un mlting celebrat en aquella elutat els romonistes adoptaren „na
re-solada condemnant la vaga general, per
entendre que afavoria solarnent els interessos dels grana capitalistes.-Ilaras.
SABOTATGE EN ELS SERVE1S
DE COMUNICACIONS TELEFONIQUES
Duseeldorf, 27.-Avui s'han comprovat
diferente actea de sabotatee en ele serveis de comuniencions telefóniques.-11,
va S.

QUATRE SOLDATS CONCF-MNATS A MORT
Aix-le-Chnpelle,
Consed de
Guerra ha rondemnat a murta els súbdita
alemanys Reighardt, Klein, Graben i
Riebke, assassins del tinent belga Craaf.
Els con/pille han estat condemnats a
penes que varien entre vint i tretze anys
do treballa forçats. tres anys de pres ó
• eine saya de pres.!, celular.
El cobrador del trarmia ha estat absolt, encara que no ha comparegut davant
dels jmtgea.
El condu c tor Garlad, ha estar condernnzt a tres anys de pre,&-Itneas
CONTRA EL BOICOT TELEGRAFISTA L'AILLAMEWT r2Or:A

RESULTAT
DusesIdorf. 27.- Com respeta al boicot deelarat pels alegrafistes alemanys intereeplant las
comunicacions telegräfiqurs entre Colònia i Paras, ele franeeesos han aillat telegräficarnent
lii Rhur de testa d'Alemanya.
donar-se comete d'aixe, els alemanys han abandenet II
adatad. - Radio.
ENGINYERS ITALIN3 A LA
RUHR
Roma, 27. - El diari "N'aovo
Poca", afirma que avui mateix
sortirä de Roma una nodrida nomissió d'enginyers italianas.
Aquesta Comissió va directa ment a la Ruhr per tal d'aaregarse a la Condecid internl'ada ‘le
Control. - Havas.
ELS AGITADORS RUSSOS A LA
RUHR

Duesehlorf, 27.-El Govern del 11..ich

I.nndres. 27. -- El "Modaing
Post" confirma en que (Ida el
dien rus "Doy", que es publiea a
Berlín, sobre Earibada als disDictes de la Ftiihr de prnpagandistes eomunistes i agitadors pro
c-edents de la Rússia soviètica.
molía dele quals han acceplat
com a mimares. A q uests ;lean

matinées !friques, que tindrà hice
al teatre Tivoli, en diumengee al
mata seguint el costum establert.
La direcció dels esmentats
coneerts anirä a.. carnee del mestre Lamote de Grignon, constituint el principal atractiu l'audició de la grandiosa "Missa Solemnis", de Beethoven, la part
choral de la (wat ha estat confiada al prestigias Orfeó Gracienc.
D'aquí a pocs dies es publicaran els programesdetallats,
així com les dates dele concerts
i les condicions tio l'abonament
als mateixoa.

Avui, a les cine de la tarda, i
al Centre Catòlic de Sans (Fonfluidez Duro,
Duro, 10), tindrà !loe una
interessant confereneia a càrrec
de l'eminent mestre director de
l'Orfed Català En Lluis Millet,
tractant el tema: "De la nuisica
popular eatalana".
L'Orfeó Renaixernent, amb les
seves tres seccions de senyoretes, homes i nois, i ets solistes
senyoretes Aloaine, Carbonell,
atole i Gales i senyors Compan-,s,
Porté, alargarla Camps i Cubells,
tenen al seo càrrec les il.lustracines musieals.
LICEU-Estrena de « Mo-

PROHIBICIONS

na Lisa"
• •
Dimarts, dia 30, tindrä lloc al
L'òpera de Max Sehillings, esColiseu Pompeia colmen trenada ahir vespre al Teatre deil
de la serie organitzada per l'AsLiceu, ofereix un fort interés
sedada Intima de Concerts. En musical; el seta autor acusa en
raques( concert t'arta la seva pretemperament i originalitat,
sentada el quartet Casals, im- comentant anuim veritable talent
portant agrupada artistica inteaperistic Eambient i patetismo
grada pels notables concertistes del Ilibret de alcabala Dovsky.
Enric Casete (yioli primer),. FeL'acte primer, unit al próleg,
lix G. Mensa (violf segon), Joan ,eesulta un ale allargassat; no
Ribes (viola) i Bernardf Gälvez obstant, s'imposen els moments
(violonce1.10). Formen el pro- de mes interès drantätic; • sobresgrama el quartet N. 3, op. Oí, stirt, especialment, al duo do tide Haydn, el id. N. 2, op. 18, de ple i tenor, molt intens i apasBeethoven i la primera audició sionat.
del quaattet en "la menor" del
El saetín acte es mes proponformidable violinista vienes Fritz
cionat i de valor melódica més
Kreister. L'anunci d'aquesta obra
continua.
ha despertat molt d'interès entre
Parlarem detalladament d'aels nostres artistes.
questa òpera nova, en Pediciai
La sessió comenearta puntuala pròxima:
ment a dos quarts de deu i acaEls artistes van fer una tasca
bare allana de mitja
k notable, tenint en (compte quq

dors fan un papen piedomirent a
totes les reunions de minares i
es titulen emissaris de l'eaarcit
roig rus.
En els sers discursos fat una
celda als cbrers alemanys,
tant-los a resistir passiva i activament a 1es autoritats franceses, prometent-los-hi que quan
estigui terminada la reorgaititzaei6 de l'exérdt rojo, que serà pel
maig o juny, les tropes soviètiques pasearan la frontera alemanya i arnb els soldats els
obrera alemanys atacaran Eran- Reato.
ELS PREPARATIUS PER ESTABLIR EL CORDO DUANER

Berlín, 27. - Comuniquen
d'Essen a la "Gazeta Woss"
que encara no s'ha port a efecte el projecte atribuit a les autoritats d'oeupaci6 d'establir
corda duaner.
No obstant, determinades uperacione que celen portant a cap
les tropes franceses i belgues fan
creare que tal mesura me trieerä
gaire a ésser posada en exenta
- llaves.
LA RESTRICCIO AL CONTROL
DE DUANES

Berlin, 27.--El Govern ha rebut una comunicació de la C.)Init3Sió de control militar ínteraliat. .reunida aquest mata
En l'esmentada comuna:re:id
es diu que s'ha acordat rebujar la petieid fermulada pel Govern del Reich , relativa a la restricci4 de l'exercici de control
de Duanes. vis representante
franeeeoe i holgues.-Ifevne.
Certnt, DVINER Ea JA UN
FET
fie..t • lin, 7.-L'Ageivia %Volf
din que l'establiment d'un cordó
duarter és ja un fet coneurriaa_
Radia.
ELS FEIX:GTES EAVZiRESOS
S'MAN APODERAT DE LA DOCURE:VI-AM IYE LA COMIS810
INTEMLIADA
Munich. 27.- Els feixistes bavareena han entrat en el domicill
de la Comissió interalieda registrant teta la documentad() 1
apodr-rant-se d'una sede de dades ralativee al funeionamen • -de
la mateite -- Radio.
L'ALT COMISSARI FRANGES A
LA RUHR 0;31 SERA? :: CIVIL
O MILITAR?
Parts, 27. - M. Poincare ha decida,
d'emrd amb M. 1dillerand, crear una
Alta Ootniasaria francesa a les regions
de la.ltuhr. Samen ja diferents noma: en
primer lloc s'esnieuta el nom del general
Weygand. pera es tem, segons es din al
Qusi d*Orsay, que semblant tftol donat
a un militar no produeixi mala impressu la
especialment als nor-

es tractava d'una primera audició; esmentarem, cona a excepa
cional, el de la sopran senyora
Hagfren, de brillants faculltals
vocals, ja coneguda del nostre
públic en la temporada anterior.
Max Schillingetael qual dirigia
l'orquestra, pos!' tot el seu interae d'autor percute la seva bella
obra fos compreea i huida.
El públic cebé "Mona Lisa"
arel: simpatia i senee tobte el
seu intenta angmentarä en les
representacions següents.

fracàs de Lausana

Ismet paixà ordena als delegats tu!
que abandonin la Conferencia
M. CONVARD DECLARA EL COMPLET DESACORD
F ERID BEI CRIDAT A Amir,
PRETENSIONS TURQUES
UN ATEMPTAT A CONSTANT! NCBLE: UN OFICIAL A4G
r4onT -:- ELS GRECS TRASLLADEN EL QUARTER
GENep
A SALGNICA
Lausana, 27.-Ismet-paix à ha donat
ordres. als consellers i tècnics de la dcilegació otomana per tal que ahandonin
avni la Conferència.
En cls cercles turca s'interpreta aquesta decisió com un propósit d'Ismct de
contestar negativament les proposicions
de què han de fer-li els aliats.-Eavas.
Lausana, 27.-Els prits otomana han
relata ordre de sortir denla. de Lausana.
Aquesta ordre ha causal en els tercies de la Conferència bastant impresi& pub: en ella es creu veure el simtoma que Ismet- paixà, considerat inacceptable el tractat proposat pels aliata,

damerienns, Es parla tamlal d'un penennatge civil. S'afirma que l'elegit haturà
d'arair els mes emules coneixements técnica i una alta antoritat, que solament
pot hacer donat l'exereiei de funciona
de primera categoria.
Es din que ha estat sol.licitat
•
M. Loachemr, perú que ala negat
terminantment. De mes a mes sisa presentat la candidatura de l'industrial 31.
Pinot. riee-president del Comité de MeU/Mara:lee de França, designat per aquest
grito a Potenció del Colasen de pitilleras.
'lambe es parla de les cand:datures &la
senyors Lebrun i Linfa Maria-Rollo.

ELOGIS ANGLESOS
Londres, 27.-El corresponsal
del Times a Essen elogia l'admirable sang freda i la correcció
dele oficials i soldats francesos
davant, les provocacions de certs
agitadors nacionalistes, i fa
constar que els obrers de les mines i ele ferroviaris alemanys
desitgen manifestament continuar el treball.-Havas.
UNA riz va CONFERENCIA DE
LA PAU?

Washington, 27.-A la darrera seseiö celebrada per la Cambra de, Representants el diputat
repnblieä M. Calmera presentä
una proposició sol.licitant que el
president Harding convoqui el
més aviat possible una Conferencia de la Pana tenint en compte
l'intranquialitat i l'anormal situada que travessa Europa en
els moments actuals.-Havas.
Washington, 27.-La Comissió
dAfcrs Estrangers del Senat ha
adoptat l'acoted d'ajornar per
temps indefinit la discassid de la
mocee presentada fa alguns dies
pel senador Mr. Robinson. a la
dial se sol.licita que els EE. UU.
estignin representats oficialment
•
Comiset6 de Reparacions.Hayas.
LA SANTA SEU INTERVINDRA A
LA RUAR SI AQUESTA HO DEMANA

Roma, 27. - El peribdie "Nuovo Paese" afirma que la Santa
Seu no es negarla a intervenir a
la Ruhr, però solament en el cas
de fer la Ruhr aquesta demanda,
per conducto dell cardenal arquebisbe de Colònia.
D'aquesta manera la intervendel Vaticà perdria completament
qualseval caràcter politic i seria purament cristiana.-Havae.

CRONICA DE
CULTURA

Universitat de Barcelona
El Rector ha remes a les associacions d'estudiants de Barcelona una comunicació de la Universitat de Coimbra anunciant
una visita per la vinent
vera a les universitats "espanyoles" de Madrid, Salamanca, Saragossa i Barcelona.
La comunicada ve redactada
en termes que palesen, Corn l'ementeda barreja geogràfica, un
desconeixement absolut de la
Atropella' per un automóbil realitat de Catalunya. L'Asseiciació d'Estudians d'Esquerra CataA da matinada d'ahir, Baltd lana ha retornat al Rector la coMaestro Escanyo, de quaranta
anys, en baixar del tratavia on ipunieacia, alegant quo no intefeia servei per tal de vanviae una ressava als estudiante catalans.
Les conferöncles sobre IIagalla, fou atropellat per l'autotúrgia
möbil número 8,931. Cointilit
dispensari del districte SlA, se
El taust litúrgic.-La tercera
Ii aprecià una torta cona:asió a (le les conferencies organitzades
la cama dreta, ande probable frac per la novella Associació d'Arnics
tura del peroné i diversos ero-' de l'Art lattlegie. a 'carnee del
sions a la cara.
reverend Mossèn Franeesc Hai El fet esdevingue a la Palea dolió, COI/Sttili ell tun estudi del
de la Universitat, davant del car- ^ant realigies ea-islilla des dels
rer do Tallers.
seus origens, in-fluits encara de
Un homo mort
tonades paganes, la seva reglaArompanyat per un guarda un - mentarle per Sant Gregori i les
bla, fou conduit ahir a la tarda,
seves aieisituds posteriors fins
en cotxe, al dispensad de l'A- al mol d'ordre de Pius X i el seu
juntament, un home anomenat espera de restaurar-lo en la liAgrieta el qual eslava greurnent &trata popular de resgleaaaa, cona
malalt. Abane d'arribar al dit expreseit1 del sentiment reLligiös
dispensad va morir.
culacctiu dele fjaa.14.

Fets Diversos

pensa rchutjar-lo en nom de a
Ismet-paixà ha tramés als
aliats una nota reclamant 15a
de Iliures turques con inde mnitzzdanys soferts pela súbdits o',
EL DESACORD ENTRE La;
PCSICIONS ALIADES I TU

QUES
Lausana. 27.-Reunida la Comi
ranciera, en sessió plenaria, el
francés Ronapard po sl. de
complet desacord que existeix
proposicions aliades i
turques.-Havas.

Berlín. 27.-8'h5 rebut
forera francés a les notes ese

dirigirles per Alemanya a les q
protestara contra els pus-ni:ate
Zuna pela tribunals militar, 3 13
i contra les aoves detencions eitC
en aquesta ronca.
En la seva resposta el Corea
declara q ue la causa que ha aliaba
dopeie d'am,nstes mesuras fa /are
lat el Govern del eltieh les e
contingudes en el Tractat de Ve
Afegeix la resposta que peste
anees adoptadm per les Fallebas
paci3 tenen per n'ale i ezclada
Fassegoarar l'exacta execuciú del
EL TRIBUNAL DE LEIP
COMPLIS DEL GOVERM
MANY
Leipzig. 27.-El Tribunal de I
ha antoritzat norament el bada
dv diverses associacions militara
germanistes, que havien mal
fa temps.-Ilavas.
EL BOICOT ALS FRAN

BELGUES RESIDENTS A
BERLIN
Berlin, 27.-Els come:
han acordat no veratre cap
de mercaderies als súbdita
cosos i belgues residents.
lín.-Radio.
ES PROCLAMARA LACA CE RHENANIA?

Magúncia, 27. - El corre
sal del -Daily Telegraph' a
gúncia comunica que sap de
segura que s'està preparant
proclama que serla pelaba
primer de febrer i en la alai
proclamarla la República de
nänia.-Radio,
DZCI_ARACIONS DEL GE
WEYGAND FRANCA NO
DONARA LA RUHR ME
ALEMANYA NO GARIO
LES REPARACIONS
Paris, - El general
gand ha declarat a Dussela
corresponsal de l'"Evenang
dari": "llena amprat el maja
perit de conciliació amb ele
manys, pera aquests darte
neguen a enaendre's areb
toritats franceses i no
mes que miela voluntat.
C2509 no abandonaran la
abans que ele alernama haga
nat mostres de bona %oblata
ço que es refereix a les reP
eions.-andto.

La conferencia de Voseen
delta (ou, per molts cone
notable.
La comunicada ve r
en termes que palesen. corral
mentada barreja geografice.
desconeixement absolut de
realitat de Catalunya. L'AS s
cid d'Estudiaras d'Esquarra
lana ha retornat al rector la
utunicacha alegant quo no
ressava als estudiante cata

Per curar les
lalties de les ‘'ies
piratóries
Si valeu durant la nit de
sar en Hese de tosir, si velo
xar de sufrir atacs d'asma, si
leu curar-vos una brenquit
vale(' alliberar-vos de la Ul
callosa bastarla que us reía'
neu una ampolla de NAltae
compost antb extracte de d
ses plantes medieenals. les1
tonifiquen els bronquis i Cl!
mona fent desapareixer
bililat i la infecció Cense per)
car l'estómac. Són melle els;
aconsellats pel seu metga
prendre XAROP VIAN, i
sultals obtinguts anda una sa
Ha han estat tan setisfaca
que no (Ideen de recomanal.
toles Hure amistats'
Dipòsit': Farmàcia
Sant Pau, 33 i priqeipele la
CINE i Centre.% el'eapeetiioa

DiUMOTIge,

LA PUBLIC1TAT
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CONFERENCIES
LA QUESTIO DEL MARROC

L'alliberament dels presoners
Els caps i oficials
'om . s'efectüa el resca t
estaran concentrats a Melilla
El ministre de la Guerra, en
'rebre a rn:gdia els periodistes,
ea ,et quo tins aquells moment
eavei rebut la desitjada noticia ea alliborament dels_presot'ere.
Ls!ava eta coalunicacid consta::: b pm') res Lehave e, etreunient, les autoritats.
• estant, espera a trun mo.Tallre reabre noticies.
íutl que feia ClO g dies que
tot. preparat per realit•
ofwrariú de l'alliberament
e - eedele.
se r e liraven els periodise ' ,mar el timbre del te,
senynr Alealä Zamora ha
• : e at bareinent amb el mi•• d'Esta'.
deixar reviren ha dit ade
• estes:
_ eanyera. !n'acaba de comu• e el senyor Alba que ha rebat liffiicies dient que ha comeneal Ternbareament en el vapor
•"Ant o nto dels prrners
presoners. deeprés de realitrat el
canvi I I f's condicions estipulades
preveunent ami) els 11:(0'09.

Prii:LINIMARS
Eis treballs deis periodistes
durant el mal( d'avui s'han eneaminat a esbrinar si ele co m
-plert ogmanucitpel
eelegrames de Melilla sobre el
'eese at deis preeoners, operació
que baria de començar avui al
Malí.
t ministre dEstat s'ha per.
lineal al seu despatx a les nou
'el 1 mate
A les onze ha celebrat una con
gerencia telegràfica arnh el co'
intandant general de Melilla, el
qual ha confirmat que 1-Antoine" Leeez" marxar ä cap a Alhucer:as. lioe en el qual es trobatea aqu e st mate
; Les autoritats de Melilla no
toneild e n noticies posteriors
d'Alhucernas, notie:es que sesperneen amh la natural ansietat,
No Mistan( aivh, prriodisere ene heri arudit al ministeri
fEettat t'erran" informes sobri
iquest transcendental assumpte,
ela ha manifeetat el 9^nyor Alba que potser a les sie de la tarda podria ja tenir noticies con"relee sobre ed rescat dele pregonen.
Tambe el ere} del Govern ha
t'e a t preaun t at eohre aquest
aetetre pte dele preaoners.
--Totes les mesures—ha elit el
iriereel e e d'Alhticemae—sobre el
rescat deis presoners eetan presea, pera) esperem que la mar,
areb a rva calma, afavoreixi el
que puguin realitzar-se els delega de tots.
ati a F,stät ni a Guerra hi ha
alees noticies que les publicades
• la Premsa d'aquest mate
--Si; els que tenlem nottaltree
embarcaren abur vespre.
--I ele
espanyola? Se sap

tue:;•orn?
—tan a les resultes del temporal!. Qui sap si els vaixells tindran encara tle tornar a abandonar aquelles
Les úniques noticies concretes fins a les dues de la tarda
que es tenien, era que lAntonio
López' i els altres vaixells, en-

Els rescatats

(re ells l'"Es-panya V", amb eis
periodistes, es trobaven a la sise
ta d'Alhueemas.
Iii havia mar grosso, la quaA
cosa 'l'eta que els vaixells
guessin de neebtenir a alguna dila
terneia de la costa.
CAMI D'ALHUCEIZAS
Melilla. A les vuit de la nit
marxà cap a Alhucemas el vapor
"España núm. 5" portant els perioaistes.
Una hora despres marxà el
"Antonio López" en -el qual van a
Alhucemas el senyor Echevarrieta, els seus aaompanyants, el
ministre Bennuna, attres significats indígenes i alts funcionarle
del protectorat.
Wassegura que aviat vindrà a
aquesta plaça el general Picasso.
S'ignoren els motius d'aqueee
viatge.
•
L'OPERACIO DEL RESGAT
Els ministres d'Estat 1 • de la
Guerra no han abandonat llurs
respectius ministeris, esperant
amb natural inepaciencia les primeres noticies sobre la deliberació deis presoners.
Poc desude de la una de la
tarda ha comunicat al ministre
de la Guerra, per fil directe i ofie
2fal, I comandant general (IP Melilla, que de la placa d'Aydir havia sorlit a bord d'un remolcador
el primer grup de presoners, en
el qual figurava el general Navarro, embarcant a bord do
l'"Antonin apez".
El rescat ha continuat fent-se
normaement, sense el menor obstache havent- ge donat previament als moros de Beni - Urriaguel totes les garufees convingudes per a disipar rezels i descon fiances.
El "Vicente La Roda" ha desembarcat al Penyal 6 moros dels
rehens que tenieni de la zona oeeidental. Els 53 de la zona oriental, que pertanyen a la kabila
Beni Said. han estat lliurats al
caid Amarusi.
EI rentolcadör "España". que
ha portat els periodistes a lesealgeles del Penyal, be presenciat
Tembareament dele captius a una
distància prudencial de l'"Antee
nio López".
El ministre de la Guerra ha
reiterat les ordres al comandant
general de Melilla perquè tots
raptius militare siguin traslladats a Melilla i quedin alli en
concepte de detinguts, a disposirió de lee autoritats militare.
Com que el temporal ha analnat notablement, encara que amb
alguna difiaultat, es realitza
l'embarr. creient el comandant
general de Melilla que a últimes
bares de la tarda podrä quedar
ultimat i que lAntonto López"
arribarà a la matinada a Melilla.
El ministre d'Estat ha comunicat al Rei les noticies rebudes a
Palana i despees al president del
Consell el qual eslava esmorzant
a casa seva i tenia invitats els
ministres de Marina, Instrucció,
Foment alcalde de Madrid i al
cardenal Benito:1.
EL FILL DEL GENERAL
NAVARRO
Mälaga. — En el corren de Me-

lilla marxh el fill del general Na.-.•
ratTO.
Aquest volgué fletar un vapor,
pel seu compte, per a trslladar-se
directament a Alhucemas, .perb
no trobä cap en condició de disponible.

DECLARACIONS

DE L'ALBA

roe despres de dos quarts de sis de
la tarda el ministre d'Estat, tal com
hacia promis, ha rebut als periozli3tes,
per a donar-los les noticies que tenia saten la manera celo s'efectuaran les operacions del rescat dele presoners espanyols que tenia Abo-ei-Krim al sea poder.
Lis periodistes felicitaren a (Alba
per l'erre de les negociacions.
El ministre d'Estat donà les gràcies,
explicant-se aixi:
—Els elements no cus favoreixcn,
puix segueix el temporal.
No tinc alones noticies per a dar, He
rebut telegrames de ralt comissari latere argot-1s el s guata, a la una de la taeda
han començat les operacions d'embarc
a y/lb gran dificultat, porqué apuntava ja
el Llevant.
Segons les darreres noticies, ja es trobaven a bord de l'Antonio López 15)
presoners, pecó ha calgut suspendresa topereció perquè el Llevant s'havia accentuat i es temia que s'enf'onsesin algures barquetes que portaven els presoners des de la platja. La resta d'aquests
queda a la platja esperant el moment
d'embarcar.
—Diuen que queden uns doscents homes—ha dit un periodista.
—Són alguns mis del nombre dels qua
han embarcat—ha dit el ministre—. Els
präctics diuen que aquest Llevant serà
de poca durada. Esperem a veure si
efectivament es aixf per a continuar l'opereció. Si no, hauriern d'esperar fins
demà.

—De quina hora són les últimes noticies?
—De les dues de la tarda.
—Hi ha entre els embarcats el general Navarro?—sha preguntat.
—No ho cree, perqué ja co 05 tele
-gramesd'qutinomarerncia directa, sin& des (FAIhne v ala'. e s .
din que a la platja es velen dos peine
gnus: usa de tropa i altre de cape i undule.
—Embarcanien primer les don es i 'es
criatures?
—Sf. Les don es 1 els nens tino eetat
els primera que han embarrar, serie: les
mores instruccions.
—I ~ares els palearas?
—Alzó. En segon lloc ele paisana i en
dorrtr serme els altrea. Healaallt, ca DOtlei os que tenim san watt cisca e.e.i, porqué l'e Autonio Lepes" ha de traea-u-eles per telegrafie -enea fi/s.
Ne ' se si saben que bilis bague una
desgràcia al campament dele pmeeners:
la Tm-in, de' tifus, d'un pobre tiuent. En
Pian naldigorta, que no ha /segur :Pu'
dir
rescat.
—Vindr a Madrid el general Naearre?
— No he cree. De moment, no hi ert o,
mara que Risa es un punt que %O depén de mi; pera pel que he oit al minitre de la Guerra, en arribar el general Navarro a Melilla haurá d'actuar el
jutge que entén co els próceeeaments per
la eetästrofe les oportunes
—lis el general Ayala el que Metió
en alzó?
No ho da No iut_evine ea la part militar per a res i en aquest assumpt e no
comunIcat amb les auMritata militare, t'envié no cu'incumbeiz. Sois be parlas amb Conaisaari i altres personalitats • civils ,anab les quals m'entenia.
—Sha dit que l'Eclievarrieta (Jinda
allf per concertar amb els rebela una fina
definitiva—ha oliserrat un periodlete.
—No, no harem parlan d'alee. Es 'lar
que l'arribar a bord de r e Autonio Topes" dos oomissionate moros haaren parlas' amb l'Edievarrieta 1 Ii hauran fet
manifestacions interesa/late, que no canee
en detall ; per6 de prpplisits imnardiats
no en sa res.

Al convidar el ministro ab( periodistes a que li resida aoves preguntes ei he
deailja y en, i a l'indicar-e que furo de
l'assumpte deli, presentas cap nitre tenia
rleepra
interés d'actualitne
nuelitar un metnent, ha dit
—Els telegrames, uns era, aún Molt
breus. Es creu que els presoners arribaran a Melilla a primeres hores da demà,
perqué és evident que ni elle ni les persones que els porten tenen interés en
que arribin de nit.
Els noms deis vaixells que han intervingrit en l'operació davui ja els coneixen: han estat l'Antonio López, el Vicente La Roda, el España ntinwro 5 i
les motores de la Companyia de Mar.
No té res de particular la lentitud
amb que elan realitzat els treballs, perquè les operacions ¿'estibare són mol;
dificils sempre i més arnb el temporal.
Demanem a Deu que acabi el Llevan!
i termini feliernent aquesta empresa, ja
que estem lluitant contra tote classe d'elements.
Els periodistes slan despedit de l'Alba, repetint-li la enhorabona per l'ir.xit que han tingut les negocracions que
porta a la lliberaciú dels presoners espanyols.
—A les set de la tarda ha dit
que ha rebut un radiograma dient-li que
moments abans hacia terminat rembarc
dels captius.
Els últims a embarcar a l'Antonio Ld.
pez foren el general Navarro i N'Horaci Echevarricta.
Ha sortit cap a Mälaga i Melilla el
marques de Santo Dominen amb l'objecte de rebre eti aquella plaça africana al seu fill, que es un dels presoners
rescatets.
, El jove Joan Maroto Pérez del Pulgar és alferce de complement i pertany
ml regiment de Cavalleria d'Alcäntara.

INTERESSANT IN FORAIAGIO
Eis periodIntee que des del l'erial d'Alhacemas han presenciat el rescat dels
presoners han tramé, agiten telegrama:
"Sorttrem ahir, ja de nit, de Melilla,
en el vapor 'Espailä flamero 5", poea. t
a dispoeieie deis periodistes per l'Alta Comissaria.
Abans havia sortit F"Antonio
portaut a bot-el a }llorad Ilehevarrieta,
a Dris. Ben-Said, al ministre jalifia Beiszuna i a tata els beniarriagnels presoners,
que i,(ti alguns erntenars.
La (tuantitat que ha de pagar - se pel
reacet sen quatre milions ¡le pessetes.
Els mores no han volgut Itittlete i han
exigir que tot el diner sigui en duros.
Els volt emita mil duros han petar ronfiare a alguna emplees del /lene d'Espnnyu i a individua de la isnärdia civil.
Van 1 -mpaquetnts en nombrases caixes i
pesen exactament sint tose.
La tras-sia ha estat bona ,velati vnmesa, i abona de fer-se de din van veure
des /hl vaixell les llame d'Allmeemas.
A la platja d'A3dir Whaiden envés algunos fogueres.
Ccip dels peri eslistee no Itera dormir i
de matinada érein ja al pont.
Tampoc no hacia dorenft nhten a/
Pensal d'Athueemas i teta els Imbitte te
d'imiten cataren en sortir el sol a tata
els lbees des d'on ea dominn en el ',wat
del litoral on e'lla y ia de fer r! rostet.
A mesura que entrara el matf el elevart. que bavia tnrnat a molestar des de
lee primeres boros del wat' va asar ame.
mentent. Grane -onad e s'estrellaren contra r"lespanya" i costra el Penyal d'Albacora:te, cosa que, com ea natural, ene
produia una gran rontrnriets'i
¡'Antonio Lapez", FL'Espanya" I el
"Vicente la Roda" proeuraven mantenirse el més prop possible del done de la
badia.
A primera hora rAntonin Tapen" es
Poeä al costar del "Vicente la 11 ele" , gee
ja era a la tedia. L'"Dapanya" reatä a
alguna dietáncia.
Amb noaaltrre han vingut aleunes familias de pessoners, que eatan inolt emoelonades:

PREMSA ASSOCIADA
: CORRESPONSALS
Ja entrat el matt, aort1 de la platja
es consignen en l'expedient
d'Apile un carabo, que porteen una ban- easso.
.
dera amb la tuitja llana.
Per a tractar d'aquest extrem
Aquest ea posä a un costat del "López", han celebrat avui una extensa
al que pujaren une motea i vàrem eoder confeeencia. • el Ministre de la
oleoner des del nostre vaizell cona celeGuerra i el president d'A cenbraveo una conferencia amb l'Ernevarriesen Suprem de Guerra i Marina,
ta, En Dris-llen-Said i En Bennuna. Poe general Aguilera.
dospres aquests tres, acompanyats dels
moren negociadors, balearen al earabo, LA LLISTA DELS REGGATATS
que ea dirigí a la platja.
Els cape i °l'hiela que es trobaren preUn cop allf NO celebrà una nora congenere 5 Aydir ssn 95.
ferencia Aue durä mes de mitja Itera.
A rnes a raes enerven eaptitts 274 inAl cap de poca estona V e ierell quo dividus de tropa l 38 pulsees, d'acemita
so u-t1 un geno. que galopant va anar'a
ami dones i vtiit non,.
una casa, on, segons ens digueren, estaIleu's ad la Insta deis cape 1 oficial;
ven taneate el, presouers i aqtests ter- amb expressió de les postreras d'on pro.
menearen a eemir, formats ea dos grupo. ceeleixen:
En el prime meneen els peleaos, lomee,
De Mant Arruit : General de divisió Fedones 1 nois; ea el segon, els militars. lip Navarro, bare de Casa Davalillos; caEl primer crup s'acostä a !a platja. Ob- pitä d'Estat Major Sigfred Säinz ; capita
servärem que alguns que el conmosaven
d'enginyers Jesfis Aguirre; tinent coronel
saludaven ene vaizella amb draps blanca. de Sant Fernando Eduard l'erez Ortiz;•
Unes norn'ita persones, entre elles to- comandant d'Aleäntara Josep Gómez Zab;
-tes lea dones i tots eta nois, pujaren en
ragoza; tinent d'Arrice' Franoese ArévaInes embarracions, que lluitant amb el
lo; capitä d'artilleria Alfred Correa; HLlevant, cada vegada tnés fort, a'aceeta- uera d'artilleria Antoni Eurile; tinent
Ten a rAutonio López".
policia Estere Gelabert.
El mousent ron dludescriptible croo- I. Ele Bu3-nellan: Capità de Ceriruida Mrió.
I card Säuebez Canaluche; eapitä de CeArub els priemätics veiérem que els (en:o- rieola Tose . p del Rey ; Saeta de Penda
titis; en trepitjar el raleen, abraçaven a ?dan( Elvira, i Joaep Villegas,
tota els que trohaven al pas. Algunes
De Dar Quebdani e Coronel Silveri
dones es &melaren i hagneren d'eseer Araujo; tinent coronel Manuel Lapa GeauzIliades.
mi ez: comarsdant Rafel Sanz; captares
El Llevant angmentava.
1 Antoei Larroeha, Juan d'Ozaeta i MaazDues embarimeions Selen un rialde I ri.Bascones; tinents Manuel Zarazaga,
mea.
lasca ()llana, Ilumbert Podara, Josep
A les dues de la tarda s'bavien embar- Ayuso i doctor Fernández Set-rano.
eat anea cent cfnminnta persevere entre
De Melilla.—Capitä d'artillerix
les qua% no figurasen ni el general Na- Victori Alvarez Grinote—Tinent
varro ni el criminal Araujo, que es din Joaquim Bollen. Tinent d'Intenque embarraran els altime.
d è ncia, Ricard Martin.
Cena el Llevant augmentava, es va susDe Dar Busiau.—Capità, Nare
oendre l'embate, per continuar-lo a en- efe Sänchez Aparicio, Tinents,
trada de fose.
Joseep Gonzälez Arinzudi i „loan
Ele perindistes hem pregnt al rapitä
Martínez.
de rEspaña nómero 5" que ene partí
De Zeluan. — Tinents d'Ale ä n
a r"Antonio Lepez".
tara, Juliä Troncoso; de regulara,
L'EMBARG DELS PRESONERS Enric Talias; de polida, Manuel
Segons informations que ha- Civantos.
vem recollit aquesta nit d'un mi- ! De efistints llocs: tinents de
Cerinyola, Lluis Casado, de Menistre, a dos quarts de set de la
lilla; Manuell Itrarrondo, de Sant
tarda ha acabat Tembare dels
Fernando; Josep Concha i Valen,
presoners d'Aydir.
El darrer en embarcar tia stat U Gómez, d'artilleria; Emili Senel general Navarro, -el qual, . chez Castaños, de la brigada dis.
aeompanyat de l'Echevarrieta, ciplinäria; Franoeec Núñez Cit .
e 'ha traslladat a l'"Antonio LeS- ballero, d'Aleäntara; Maroto PsiIpeZ." en ene barcassa ami.) els que red del Pulgar, d'aviaciö; Aparici
acompanyaven al navier bilba.
I Martí Vivancos, de Melilla; duliä Nieto, i de policia, Antoni $11 .1
La tramesa dele preeoncrs
feu per grups, abonant-se les eaba.
quantitats segons les estipulaFiguran lambe entre ele m'ecions previarnent convingurles.
soners, l'oficial segon Rafael OrA les den de la nit ha rebut el
tega; l'intterprete Ferran Jäne-Govern la noticia d'haver salpat nez Pajarero; el sargento Jesep
ainb nimbe a Melilla l'"Antonio Alegria i el caporal dAleäntara
López". suposant-se que arriba-- • Tihurei de Pablo.
rä a Melilla al apuntar el die.
Rectmtment, com es reccrdarl, forett.
Deseguida que el vaixell
fets presoners des aviminrs, el capità
degi a Melilla desembarcaran tole García Peña i el tincas Fleurenci Aquest
els ex-presoners i aniran a una
últim logrä fugir fa temps.
de les esglesies de la plaça, on
Durant el temps del eaptiveri fuga.=
es cantarä un "Tedeum", coste- ' tambo alguna oficials i soldats, aixi coas
el careitä metge Viezquez i el capitä Sanz
jat ¡er la baronesa de Casa Dae
valillos, esposa del general NaGracia.
varro.
També intentfi fugar-se el capite
pene descobert pele mores centinclles,
El Grovern ha autoritzat al Alt
Cnmissari intime i al cornantlant aquests tiraren, matant-lo.
general de Melilla per a qué as- SOBRE LA RENDIG I O DE MONTE
sisteixin a dit arte religiös, que
ARRUIT
ser ä l'enica manifestad« relacionada ami) el resat deis prea
Sha desmentit que la rendici6 de
sonora en la qual tindran inteie Monte Arrue tos 2COrti del Censen de
vende oficial ele representante ministres, en . temps del Govern Allendedel Govern.
salaear. Sols autoritzi al general BeELS CAPS I OFICIALS RESTA- renguee a obrar de conformitat a les circumstancies.

RAN A MELILLA
Cont ja havem anundat altree
ches, es respectarà el criteri de:
Govern de que quedin a Melilla
tote els cape i oficials rescatats
f:ris que el Consell Suprem de
Guerra i Marina prengui les ¡nides que estimi pertinente segons
ele judicis a que estiguin eels&metes pels suposats delictes que

UN RUMOR

Es diu que Abd - el - Krtm al sig...
flor el conveni del reseat, es set-,
meterä a rantoritat del - Magbzem, reconeixent els drets d ' Espanya en el territori.
Deseaguida quedarais oberta al
trafee tots CIs camine de mar
terra.

1n1•••••

Crónica Judiciária
AUDIENCIA PROVINCIAL
A la Seocel plloacro ha comparegut el
D roreseat Manuel Olart Osa(ar, el qua l
va portar enganyat a Julian Berastegui
Latnuesa al bar Jerez/in., en va guanyarli, per reir-je d'eugany i d'une dese 1,500
pes e tes. El riese) va &manar se ii im, fiatt la pena de qusitre mese, i un dia
<ramal major i devolueie d'aquella guautitat.
Durant de la Seccid guarro, na sctuaVa el jurat del districte de Sant Fila,
han enmparegtu En Finare:e- Borrell Ca•
i En Santa Garcia Perez, alcalde i
'Pended efe l'Ajuntament de Castellvf
Russa( m. acarea d'haver enviat al Gayera
Cl II tan eapia d'un acta e ne no ten
benta 4a amb l'original. jurat va
emetre un veredicte irinrulpabilitat, abaleto la sala els proceasate.
AS SENYALAMENTS PER A DE111A
AUDIENCIA TERRITORIAL
g ala primera.---Reus. Major filmaba.
Triuitat Moline, contra Salvador llalla
Sala segona.— Clot. Ordinart. Vülna
I SIL Murillo, entra Na Concepció Queme

Sala serena.- filmen/e Ineident. Na
Ce rnepeió Gilabert, contra Josep
da.s,
AUDIENCIA PROVINCIAL
8"^dd Primera — Les Draseenes. Corre eeib. Oaslä Mateo I altre. Jurat
68, 60a11.--Oed. kaut. Juma F.2.
bines Und.

Seca. aterren. Sud. Aseasisinet. Manuel Martínez i altre. Jurat. Aesenalat
eer a dos dies.
S(ccin quarta.—Barreloneta. Homaidi
per imprudencia. Antoai Reig Gished.
Jurat.
el> alal••••

Crónica Social
Del conflicto del AlletropoHUI

Ahir, al matt, el senyor
va celebrar una Ilarga conferencia amb el Governador civil en
preesencia deis enginyers, Cap de
la segona divisió de ferrocarrils i
Cap d'obres públiques. En aquesta conferencia va tractar-se amb
perfecte acord, de les mesures
que haurien d'udoptarse- en el
cae de que en les obres del Metropolità es produissin enfousamonis que oferissin un perill immediat.
El Governador, en rehre a la
tarda al periodistes, els maniíestä que les autoritats sempre que
que haguessin d'intervenir en el
conflicte ho ferien impareialment.
Eindlcalleme I Nadonallsme. — Una oonforencla..
Organitzada per la Joventut
d'Eequerra 'Catalana, Eci Josep
Ite Pon i Sabater donarà a primers de febrer una conferenela a
l'Ateneu Enciclopèdic Popular,

treetant dI teNpa: " Jg1 Nacionalisgb

me i la cultura Mil a fonament
i garantia per la solució deis
problemes moderns. — El sinslicaisme ita política".
han promes assistir a la dita
conferencia els prohoms del sindicelisrne.
Ele; obrors de la
QuIrze Casanaves

casa

Al Sindicat Unic del Rato de
Construceló celebraren una assemblea ele vagulstes de la cesa
Quirze Casanovem.
Parlaren els senyors Antoni
Calornarde, Josep Mira, Cantil
Pinyö, César Flors, X. Guillen' i
dos vaguiste s . S'acordà ce ntinuar
la vaga mentre la casa no aprovi
los bases presentarles pels.
olieres.
Baralla
Per qfiestions del treball aloe
mal( es barallaren al Mereat de
Santa Catarire Teresa Simö Pteg
i Vicens Fenlanet Flore, arntelde
peixeters.
Es causaren ferides lleus.
,eabeleeelle

Noves religioses
Aval: Dinmenge dtv Septuagésima.
Santa Julià, blebe de Corea ;15rs i lelaviä, märtlre, i Santa Margarida, verse.
Quaranta horca: /twist, a l'oestèsia par.
roquial de Sant Pere de les pelees. llores
d'eapoeici6: De dos quarta de vuit del
matt a don quarte de mis de la tarda.
La misma d'avni Dominica de Repta/tenme, del dla, color morse.

Cort de &feria: Avui, Noslra Dona de
les Ilisericardiee, a la seva esglasia.
Adorad& nocturna; Avui, Sota del Pu:tuba Cor de Maria.
Ventea en suftagi de les ` naimee del
Purgatori: Avui, a la seva capella, Eacorial, 155 (Grecia). Tora de la Corona
d'Espines.
— La merla de senyores de la Lliga
Espiritual de N. D. de Montserrat
organitzat pela dies 19 a 24 del próxim
febrer una tanda d'exerciels espirituala
per a senyoree i senyoretes, que tiadrän
lloc a l'esglesia de les Religioses de ren'rearmo, del carrer Anee.
Tenint en compte que la nnetra vida
en complica cada dia mes dins i t'ora
de la llar, actuant a negarles en un amblent dissipador, une quants dies de recolliment, &dimite a considerar amb de.
temió la maguitut del' noetres diques dasant de Den i la nostra coneleithein ena seran ben pecessaris.
Ami/ aquest bon desig nutre. convidem totes les senyeres I senyoretes als
exerrIcis espiritual:4 que donarä el pare
Antoni M. de Itnraelona, 0. 3111 cap., memo rhorarl segilent:
Matt, a dos guares d'onze, m ; :ea 1 acabada la missa, serme.
Torda, a dos quarte de cin e, pltäica,
more aerme 1 visita espiritual.

districte dese, que es trobava vacant amb molen de la dimissiö
del senyor Massot.
Les TInencies dels districtes segon 1 dese
Ahir van reunir-se els regidora senyors Quirós, Trius i Naves, acordant proposar a l'Ajuntament que per a les Tinencies
d'Alcaldia dels districte dese
segon siguin nomenats els senyors Eseola i Barö de Viver, respeetivament.
El oementlre do Mont Arria
• Ahir va visitar al senyor alcalde la senyora marquessa de Barbarie 1 do la Manresana, presidenta de la Comisska de Dames,
que construeix un cementiri a
Mont Arruit, interessant que l'Ajuntament coopeei en aquesta
construrche

MES DE LA VAGA DEL

Darféra hora

•nnn•n ••••n•--•--

DEL MUNICIPI
La Tenänola d'Alcaldla dol
districte dese

Amb caräcter accidental ha estat designat el regidor, senyor
Gabarró, per a la Tenencia del

l'ambaixador ianqui Mr. Giras
E. Wodets.
Hi assistiren l'alealde, senyor
marques d ' Atolla; el president de
la Mancomunitat, senyoe Puig 1
Cadafalch; el de la Diputad&
senyor Valles i Pujats; el governador -civil, el president de
l'Audiència, el eomandant de marina, el delegat d'Hisenda i el capità general.
A l'hora deis brindis, parlaren
el president i secretad de la Gana
bra de Coinerg Nordamerioana.
Aquest chirree, el sonyor Josep
A. Pelle i Tort, fin vots per un
acord comercial ande ele Estafe
Uni te.
Tambe parlaren d'alcalde de
Barcelona--el qual hm tdu en 1217 n
gles—el governador, el cdnscl
dele Esteta Units i el eapila ge.
neral.
Contestä Mr. Woods palesant
la necessitat d'una intel.ligència
comercial.

DE BAR.CELONA
L'APAT A L'AMBAIXADOR
DELS ESTATS UNITS
Anit paseada, la Cambra de
Comere Tiordamericana obsequià

amb

un

àpat

a

Ritz,

a

fll ETROPOLITA
Itarent cireulat uns volante
en els quate es diu que ele cape
de colla demI naven el rei p gres •
al lreball, Pis capa de col-la han
red'actrie una nota i d'han remesa
a Tempreea, en la qual es din`
que no ea veritat quo hagin sollicitat el retorn al treball, cae
ello es tedien entre els vaguistes
1 taran el que it cordi el_ gocu,1 4
de vaga.,

LA PUBLIC1TAT

Citan-mine, 23 de Eetier ce u,

BIBLIGFEN

'GAS ETA LOCAL
OBSERVATORI ISIETEORCLUGPC 0E

LA

1-NIVER5ITAT Dr. egPCELONA

IDla 27 de gener de 1223.
, n.m.Im•nnrnmMMMM•

Hora% d'oureac p c: '4 . -r., 15
BarGmetre e raro i ni nivell de la
...toar, 7632; 7;4; 7072.
Terinzimetre se,, 3'2; 133; 104.
Tremdraetre buzult, 11'9; 8'8;
Ilumlast ((entes:atea de anturació), 87;
47; 58.
Direecid del vent, calmo; NW.; NW.

1e.

Velocitat del vent en motees per se
goa, 0; 1; 1.
Estat del cel, quasi sei,; seré.
ebtaae .le adtois, stratus-Araulus.
Tea.r.erat:me. estrou.s a 1,..untma
.1nxia p a, 15'5:
311niam. 47.
Mloim a ar p an de ou-ra.
Oacil.ladd tersions;:uica, d'S. Tempera.
" taza mitja, 13'L
Precipitare, acunen. des de les 7 bor >s
.del die antap rioi a les 7 bares del die de
la data, 00 manuetres.
Ilecorrut del vent en igual tenme, 15
asuildinetres.
Obaei'vacion.s partieulars. boira al mati.

LA P1.7131. /CITAT
PnEUS

DE SOESCF:IPCIO

Ezresiona: Dues pessc-tes ceda
mes. Catalunya, Espanta Por--

tugal, 750 pessetes tres mocos;
15 el3 sis ideen; 30 un any.
Unid Postal: 25 pessetcs tres
mesas; 50 es sis; 90 un any.
PURA OFICUIL
MCSTELS

17-23 Marc 123
P.ICRCAT AMERICA

Primer Congrés Nacional
de Canibres de. Com2,.,:,
Ilispano-Amer'.zanes
21-27 F1=r9 1923

Demi, dilluns, ia 2a, a los den, del
vespre, commara el primer cursct de la
s.1ric que ha organitzat per a Pany correrte l'Ateneu Encielope,lic l'erutar.
El distingit doctor N'Emili Mira 1:la
l'encarregat de dit curset. que constara
de deu iiçons. i que Sera sobre "Prino.pis de _Psicologia".
La dota de ceracnament de tots els
altres cursets s'aniran ten pública opurtunamcat.

TA Ki
Vi negre C'15 amp. lit:.e

VI O N
eellers

& f3AMST1bNI.

117ctri pp Ptie. er,iI
piC.,:;l5".kcn'e.,:ei:e
' l'n:›.:- r irtam-n t. ami)
rthai? Gomene Clirr.ent.

i

La Junta directiva del Circul Regiotal Val..ncia, elegida en asserublea general el as del present iP2 que:da( caii•
tiMida de la manera següent:
•
Presidan, Raid Climent; vice primer,
Josep Colomer; vier ceses;, Franctic
Guardia; secretari. Juan Fabra; vice-secretari, Mírate Giménez; ce:matador,
.Bernat Mondria; Irmorar, Josep Carga;ni; biblictecari, kamon 1:1artinez; voJeals: Salvador Casannjor, Blai Cri.cia,
'Fraure.- Muscardó ,i Frar,cesc Llacer.

•

La Pira Oficial de Mostres, de Barcelona segueix intensificara la seva pro,
paganda per América, al objecte de procurar im mejor contingent de compra dors el prOxim Certamen que per a cojo
cidir anib /a c,:lebeaci6 del Primer CGngres .del Comerç espanyol a Ultras:n.orevestira excepcional importancia.
Ultirr.ament ha nombrat delegats
la Fira :Os senyors don Miquel Poza,
per a l'Havana; don Francesc Godó,
sub-delegas dé la l)elegació de Buenos
Aires a Santiago de Xile, i a don Bar:
1.,eum Tomás Mallol, sub-delegat
Montevideo, tots ells persones activisLimes y de bastes relacions .comercials
en aquelles Repúbliques.

•

PARAIGOES

CORTS CATALANES, 612
111311l..E3, 001E 5 , T£P1S293

Littli ,AREG decarac:O, projectes por ernirentn arttstes,
a les cinc ee la tarda, tindrà
Uoc a l'Ateneu de San; Unís Goneail ga, de SrlIt Andreu de Palomar, la fu:1sió teatral suspesa el diumenge passat
i.nenyal
de dol per la mort del senyor rec,tor de la pairóquia.
; L'elenc artistic de l'entitat posara. en
escena la delicada peça dramätica co
1,ireS artes 1 en prosa, que porta per titol Fe, POtria i
El diumenge, 4 de iehrer, darrera representació de Perioretx.

r1 0 eXPe rteti? No sabeu
lbs c a uses? No voleu rosienar-vos. NO DEVEU RESIGNAR-1;331. Per a a.ix5
és indispensable qua anu d. 0 amb vo.91.res manufactures a la Fira de Mostees
I intervinqueu en el DenGr o s del Comerç Esoar!ol
a ultramar. Alxi sabreu els
nictius del parque no exporteu 1 defensareu la vostra riquesa.

RESTAURANT RCYAL
Saló de To
cada dia te dansant de 5 a 2/4 de
8 i dinar a l'americana de 9 a II.

IcAMISERIA
SANS
Bo

u 3r18 3

32

Clan assorlit a Cre'fbIlli
1........eal•••••••,,,e,mmfazgaselfae nMele
Passat el dia de la Candelera (2 de
febrer) es Mateara definitivament el "possobre" que a benefici de la Lluita contra la Mortalitat Infantil, s'exhibeix al
Carrer de Petritxol, núm. a.

ariete, 183 ni.
el metro lineal, 16 ples.
al dip6ait ItAs
IMPORTANT ES'ESPANYA

JONIN R051[11
Ronda St. Pera, 7
Plaça Sta. Anna, 9
Tapineria, 33

BARCELONA
alwasamizzuarizrevagazzratt

' AST'LL&S
-• g

SHAKESPEARE

l9

Julieta.

Pero sobre todo EXIGID, como es debido,

LAS VERDADERAS
. que se venden in:icen:ente
en CAJAS con el nombra
Vi1LDi

Traducció en vers per Magí Morera i Galicia
L'obra de la passió amorosa, de l'immortal dramaturg, ineer,
porada definitivament al cata&

en la tapa y nunel d3
otra manera.
e--

/time. de LAFAYETTE

La princesa de Cle'ver
Traducció de Rafel Marquina
La famosa novel.la femenina del "gran segle" francés exigia
Festil clar i elegant amb que l'ha nostrada l'excel.lent cronista
traductor,
LOUIS BERTRAND

47,

Per a l'excursió a Italia que realitzarà l'Ateneu .LIciclopedic Popular tl
próxim roes de ramig, i a la qua] unan
visilacles, por cuthiderarles d'una valor
artistic i tU dOne, les ciutats de Mila,
Vende j a, Florincia, Roma, Näpols, Pissa,
Génova i les excavacians de Pompeia,
quedara oberta la inscripció, que sera
de nombre limitar, d2s d'el primer de
fehrer, de sis de la tarda a onze de la
nit, en la dita entitat (Carrne, 30).

. S.;d li Z SOA SjaA
1r/s3,1 so r,i 7 %IZPLU
e n'Anee:3 Ó.,:put03
1 0 P lauci.oeN E9•13un3
nen ejr.on Gtilu 1 EpOurriadd
ed;10A GUF:
sadisom op
I'dge1j0 13.04 El E Sa.lrInej
t

El Círcol Barceloni d'Obrers de Sant
Josep celebrara avui diumenge, 28, junta general ordinaria, a les dzu del ati,
do primera convocatúria, i a dos quarts
d'ouze, de segona.
Classe de cuina popular de l'Institut
de Cultura i Biblioteca Popular de la
Dona. Dies teiners, de vuit a nou del
mati.
Llista de la setmana.—Dilluns, Puré
primavera; dimarts, Lbs a la Molinera;
dimecres, Tord a Past; dijous, Fonds dr
carxofa a la macedóniat; divendres, Posteil d 1.21.ne; dissabte, Crema a la rusNota—Poden assistir a aquestes Hienas totes les que els interessi, tant si
sdn como no sócies de l'Institut, satisfent o'25 possetes per a im tiquet que
sois remetrà abano d'entrar a classe.

-nutren SaJ;COA th.1:13 dl2:1312

(lh

naanp 0 4-ain6otuo3n n dad
g,r2jeanpodd vauoA ep eS1193

-ep ue sex ,. enb se4sca c4sa
-un tomase titi au 1131S3,1

La Comissió organitzadora de la Cavalcada dels Salas Reis d'Orient, a la,
barriada de Sant Andreu de Palomar,
fa públic que el sorteig bonefic orgaritzat per a sufragar les desposes ocasionades per la Cavalcada, tindrà lloc a
l'Ateneu de Sant Llnis Coreana, d'aquella barriada, la tarda del diumenge,
t del proper febrer.
Els números premiats es faran P U
-hlicspermtjad Brcelona.

Són legió els lransennts qua
s'aturen davant les eseaparetes
del colmado Vidal i Ribas (Rambla de Sant Josep, IM), justament
atreta lun atenció per l'original
visualitat ami) qué en un d'ells
s'exhibeixen els tan coneguts i
acreditats vins del Sindicat d'Alella, entre els quals es fa destacar amb encertada habilitat
lóitimn tipus llançat nl mercal,
amb el nona de "Tipus Familiar",
que ven i serveix a clumieili
sedante centiins litro en barrils
garrafes i a eetenta cinc cu-
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El Club Escoces, corporació cultural
i filantrópica, en la sessió darrerament
celebrada va acordar fixar el seu estasge social al correr de l'Hospital, número 95 (Centre Industrial), on poden
dirigir- se . li guantes indicacions s'estimin convenients, relacionades amb la SeVA
missió de recaudar cabals amb desti a
l'Hospital ambo.
A la mateixa sessió varen acordarse els termes d'una alocució als barceloni,ps i va encarregar-se a l'artista acerar Macias, soci del Club, un cartell

La infantessa
(Segon volum)
Traducció de Joaquim Pellicena
El gran interè.3 amb què rebé el públic aquesta apassiout
novel.la de la Catalunya francesa, ens obliga a no ajornar tes
la publicació de la segona part.
JONATHAN swIrr

Viatges de Guiliver
_eaducció directa da l'anglès per J. Farrea 1 Mayoral
Els meravellosos viatges que encisaren tientes genera d
infantivoles i foren sempre ensenyament per a les persones grans,
han estat traduits ara al català sense mutilacions ni reducciora
que els enxiquien,
JOSEP CABNER

Poesies
1901 - 1910
Els versos del prInCep dels nostres poetes, els que li donares
fama i renovaren amb un liuminós impuls la nostra lírica, sea
avui introbables. Llur edició, curosatnent revisada per l'autor,
era una necessitat imperiosa per als gustaelors de la poesia cata.
lana.
ALEXANDRE PLANA

A l'ombra de Santa

Maria

del Mar
Quatre novel.les d'un barcelonisme essencial, realitzades
sorprenent penetració psicológica, que col.locaran el poeta critic
Alexandre Plana entre els nostres primera prosistes,
RUDYARD KIPLING.

7.7727PZVP,

A.1./46

En besen ins intellignms

No hi tea casa a Espanya que
tingui tant d'assortit en vaixellas
ele porcellana i pisa, jocs de crisLalleria i de café i a preus tan eco
nómies, i això es el mds important, com Llufs INglada a les seves vaijelleries de la .Rambla de
len rinrs , g i Randa de Sant Antoni, 5.

resament envasat en ampolles.

El 'libre de la Jungla
(II volum)
Traducció directa de l'aagies per Marian Marient
Pocs 'libres han tingut tant d'èxit en catala corn el prime
volum d'aquesta obra, coronada ara el premi Nobel, en la qual
es emiten les punyents aventures de Mowgli. El finíssim poeta
que en traduf la primera part, completa ara la Seva obra amb la
meravellosa continunció.
JACINT VERDAGUER

Les millors poesies
Selecció de Carles Riba
Sovint la 'critica es queixa que les noves generacions no II*
geixen els poetes que donaren el major impuls a la nostra n r,:nal•
xenca. Es que estan en part exhaurides les edicions completes de
[hin obres, i manquen, per altra banda, veritables amples unto.
logies. Per la tria que ha fet amb tot amor l'erudit seleccionad«
podrá el lector d'avui penetrar en l'esperit del divi Verdeguea
ALFONS DALTDET

.1

Lletres del meu

hores es giren gubanys
Ianreves, s'acomoden ves-

tits de senyor, per a nen. Dipu-

CUREN

La Unió de Propietaris inäustrials col
Feble Nou, reunida altir en , Junta do
galrern, acorda per unanimitat felicitar
el, regidora i tinents d'alcaldes del (listricte primer i do-lo, senyors Martí Matons, Llids Massot, Manuel Santamaria,
Ramon Palau i Agusti Escolà, amb nto.
tiu de les millores que, grades a la inter-venció dels esmentats membres del
Consistori barceloni, s'han portal a tenme en aquells districtes, urbanitzant cl
carrer d'En Llull, comprés entre els carres Marion Aguiló i Espronceda.

BRONQU/T1S
' CA TA R ROS eR
ANTICS QUE SIGUI,

Es ven. a toles les fartnäC(eS
•n•nnnn••n•n•

el terflu

con „au

Pece,

FARINGOL

tecle, u
farzort .etes

Oda faul

GRAN ESTABLCIMIENTO DE PAÑOS
Prepararnos barios especiales para
combatir el dolor ciático y reumático
al Igual que el artrítico en sus
multlplaste vetriedades

Traducció de Carles Soldevila i Lluis Bertran
Per a portar al català aquesta pura producció de la d31cesa
irónica provençal s'han aplegat dos forts autora nostres:
mestre de la prosa insinuant; l'altre, fort en l'expressió
N'ha sortit, naturalment, una versió exemplar que l'EDITORIAL
CATALANA
premie en el seu concurs de tzaduccions.
•
ALEXANDRE MANZONI

Els promesos
(Dos volums)
Traducció de Maria Antonia Salvà
L'espiritual peetessa mallorquina ens ha donat una tradacció
de Manzoni, digna de la que feu de Mistral, que ser, valorada com
una obra original própia. Aixf s'enriquirà la costra ¡lengua am11
l'obra cabdal de la moderna prosa italiana.
Ea PaEPARACIO
Alfons Daudel; Paquete cosa, traducció

de Moren(' Riber.----Robinson Croado, traducció de Josep Carner,—Walter Scott, hateo*,
traducció de R. Negre i Ealet.—Ryder Flaggard, Ella, traducci,3 de

Caries Riba i Milles-Raurell.—G. Keller, laaval.les, traducid de Cale
tos Riba.—Schiller. Quillem Toll, traducid d'E. Girbal. — Llorerl
iEber, Vida do Remen Ltull.— Ramon .Aluntaner, L'expedició de Ca'
,.alans a orient.—Joanot martorell, Tlrant lo Blanc.—Emili Vda.
lova, Novel.les barcelonincs.
;111.res obres originals de Prudenci 13ertrana, Victor Català,
'artes SoldevIla, E. Martínez Ferrando, Role Ravent,:is,
etc., etc.

de propaganda, que sera repartit prousament.
Ostres BON-TEMPS. Quintana, 7

JOIES VILANOVA UNID, 6
Sangrä

Tel. 1472

A.

Eanyeras

Material per a 'Cidefacció F. A. R. E. (Mil)

Pots, p/anxes, estuies, fogons, terznófors graduables, tennoräpits, assecacabells escalfadors d'aljua, escalfa.;
Bits, torrapans, etc.
Piso de Catalunya, Núm. 17

,:21redigaalicIdraaaadaianaomazoma

Recull de novel.les Medites del fort prosista que l'any pa24.4
obtenia el premi "Concepció Rabel" als Jocs Florals de Be..
lona, per la seva obra ELS HEROIS, publicada també per
TORIAL CATALANA,

tad& 319, 1, xubifra Bruch.

WILIMWILIMMIKIGälladaLUNIMMIWZMIIIMMII~Mlb

METRON

El meu amic Pellini

ADULTOS, y para los ANCIANOS.

Esfe 1:710Et.EHTE PRCOUCTO
La detener cabida en todos los Legarea
Procuraos hoy mismo
UNA CAJA DE

°

Un bell éxit ha obtingut aquest any e!
"pesebre" instaLlat a l'Academia de la
Joventut Católica, degut a la immaginac1ó del pessebrista, soci daquesta Acadelmia i actualment president deis pessebristes de Barcolona, En Pere Carol.
La concurrencia ha estat extraordinaria durara tot el tomps •que ha estat
obert al públic, que ha sortit agradosament impressionat.
Abans de tancar-lo definitivanumt al
públic, el Consell directiu h organitzat - algunes testes, entre elles, un concert musical a càrrec de Wrquestrina
Montserrat, de la Unió d'Escolans
Montserrat, que tindrà lloc, ajudant
Deu. dimarts, dia 30, a les deu de la
vetlla, al qual queden cemvidats, a rtn1s
dcl, coces, tetS C121 católica,

1ar dual fioy 19

PRUDENCI BERTRANA

Tanto para los 1aC3, corno para los

Xacolata Garcia-Reus
La.Unió General de Venedors al morcat de Barcelona ha organitzat per al
proper dilaceres, a dos quarts d'onze del
vespre, u* ball de disiresscs al Salo
Bohemia,

Obres a

d e la Gi.:ganta, du loafzes,qolos y los Pulmones.

Per a Carnero I ldlomes, Taqui-moca, etc., ertudleu, senyor o
eenyoreta, a l'ACADEMIA CDTS,
carear Arce, 10. Teléf. 5041 A.
La mes important d'Cspanya.

blanc, 075 arop. lit.
s
Celier
ARNO & MARISTANY

Gran assortit en dibLixos

r.ste remedio respirable I resezva de los peligros del

eiak>

ITERAR'

Les millors obres dels autors catalans i les obres In és fe.
ses de les literatures estrangeres traduides pels nostres reeä
lustres contemporanis.

JLL

Fris, de la humedad, del polvo y dele-, micrebioe, COM.
tituyo un tictam p ecto crergico do todas las efeecionea

W70 nesetes
Preu net a dornicill„

CORDILLERA
PER A PISOS

HISTiLLAS
-

c
iItaVi nim

g E gyz •

Gaieries L5VaiallES

botaran de faltar

p Tipus familiar

4

Ferran, 14, casa

En Ninguu negar

ata

----pnensautos
CONVFNCEREIS-cak
_

EXITO SEGURO

ARAGON, 275 (entre Paseo de Gracia y Orlas)
Preneu als banys per deselngreixar que prepatem amb substancies vegetals exetigues. Useu-los i no us caelra recorrer a culpa,-

josoa regla-113ns alimenticia ni pendre medicines que tant 113 danyen. Banys sense rival per a crmbatre l'artrItisme en las
seves múltiples i variados manifestacions, especialment el reuma sóbagut i cr6nic, gota, ne urasteni a, eru Psion s de ta Pon, d in
Erit segur en-betis,rnmdlve1apr.
Nada una d'aquestes malalties que requereixen diferent compo-.
Meló I durada del banyl Oran establiment de banys. ARAO°, 275
CENTRE PASSEIG DE ültACIA 1 CLARIS).

Barceloua, 21 rtes.
/ Fora ' ' 28
Estranger. 29
Ornpliii i retalleu aquest butllet1 i enaleu-lo a l'EDITORIAL
CATALANA, S. R., carrer d'Escudellers, 10 bis, entresol.
„Subscripció als 12 voltims
a publicar durant l'any 1923:

El Sr.

;dad

se sub:crin per 'Tany rga3i a1s. data,. volungs de la Biblioteca Literaria, cnviont
tal vierte li-opon de la sabscripcici o comprooviettl-se a salirle" aguaè iospoti
a la peicntacitf
•• n LW II

L"

tvbut corresponent.
es. Ve

LIS .e ,s

de

1923.
Sigratura del subscriptor.,

Kermesse, 28 do goner de 1923
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Venem els rniHors VittS

Cellers ARNO CD. MARISTANY
‘ 7 rrZli* 9,

1645 41
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lamen Infantil de Vo,stis
Localitats: Casa Aurigernma,
Fernr_ndo, E3, I a la taquilla del
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TeMon, 3,1300 A.

colo:s .:A. I, ta barra provinciana.
2. La teivraAa. 3, Los dientes dcl
porro. Nit, a les den, especial. 1,
La te l ar-arta. 2, Los dlo.ntes dat
porro. 2. Flosta criollo. Nota: Demi. dilluns, e s trena. Las vlboras.
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Campanyla da comedia
GUELL - TUDZLA - A:-
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LA P33RE CENIC1ERTA

3

(La Ventafocs)
leS sis, sessió especial, i

gr-hdz'o!!

-nee, 23 de gen,
nartii lo quatre 1 Mili de la

•. -no de quatre,
.re:,ess oicmcnt de l'e;oreta

MiSS
VENUS
•
•
eiF,r1
•n

•1, ient el sea este enunens, es retira e a ',te!! per ea:geno:es de/ cunt1acte
••e
I V1.0: butaca anda 'entrada,
I••
L!,tratla general, I ',caseta.
a lea a.), segona representad() de
sr3 einJii.licrjrafl. a, iilusdea

Mano A/Mout, que dtrigira

COII3eu da varietats
Aval, (711:fu0
0 :pe, larda a les 4.
11 Nil,
a les den. Cirat.atuscs pro41 grames
LEOPOLD FZESOLI
Cinema, gran exit de 11=lon
Chulee, barristFl. - Antometa
Torre*, Leadarina. ramal Lufa Trio,
balls I danses de /es Illcs Lawatt.
La gentil catiqonettSta

es3ela -

r a les escalone de ins sis de
la tarda I (tau en; buzara witi, e,:' ala, 3
la general. 1 G
•
el

d

9.1.1 I da, tarda 1 nit, el gran5 ßlit
LA Pa:mima:o D.I. PETO
Es e,,Aia a toui¡Jtailurla.

Esp

Teatre Nou
ectavle.; Emi.resa Fraga S. A.
Corapanyia argentina

Bosselld, 206. Davant del Frould
conatal
Aval, dlurnenge, 28, a les Cate
1. Virsetuttiant murri.
9. A prec del pubac, ropelleid

t

GIENEMEENEN,B1113111BEENIN
11.1112/M11.71M-

--ESPORTS-Frontó

rp

PS

a

LEOPOLD FREGOLI
grana delnEs I el gran Caldee.
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TEATRE NOVETATS
Vuit elegante baile de disfresses, Aurigemma - Catiadó.-Dissable, 3 de febrer,
BALL BLAU
El dia 8 de febrer,,a des quarts
de quatre de la tarda: Gran Ces..

lierturEnt211

Gran
AQUATICA
Original TOBOZI'AN

•

pelo 30 untos nedadors

5

GRAN PISVNA
corttenint 50,C00 litres
n Faigua, instal.lada c3.pressament a la
"0

a Ara!, dtumenge. Eeedd matinal,
U di I a t. Ela partes de l'amor (a
C Jornada). La tata riera bebas, Billy
ntrenent Tarda, gran
E reugr,:ana, Nit, 5511 0113 de Els parles •
u do l'amor (5 Jornada). La Innocent
.rentura. - Lema. dilatas, Força
jc centra torea, thetdo del prine:p da El
E Cales a Australtu, Trletiftrae venia olnet, La caca de 1'60 blanc.

.

iDARRER DIA
1 Diumenge, 4 de febrer '
4EeíretdactrImitlems.m1.1

A DEU a baba

ursecerecasnecasaamacm

Associac:61ntfrn9 Concerts
COLISSE0 POMPEL11, Traceser a,. 8
Dimarts, 30 de gener, a dos
gimas de deu de la vellla. Pre-

PISTA CENTRAL

A lotes les representaeions tut el programa
complot

Wirt

CONCERTS : :

Passatge Crädit, 5 I 7

C.1111/1 DE PROPIETARI

diumcnrre, tarda, a un

CODERTS RECLAM A 2,

gtiftrt, de cine. Tres exi anr n I;naPis partits do pilota. Prirm-r , a
eistella, Jaime i Castaliaga contra Clascoaga i lehazo.
a pala. SardiGa i ..läuregul contra Chistu i Quintana II. 9.;itretr,
a OiStrilla. Vicente i
contra Carronectrza i Garacarza.

C
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n

ri

servre

Lläritia i.:;,c

`

3'75, 4'50 l 5 PefiGetils•
t.:CI Vet a la c.xl,a. Abon a .
men t s . mensuals i quinze-

nata. Saló per a baaquets.
eortosmiell.

I\JC-1?Drica
. --;

per

la

éss2r

rada

..510
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du-

i mulini constnn

Ccncessionari3 exclus:us per a la venda a E:..12anya:

Pina de Caleluaya l MIL 17
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2i-1TM
AmA-Ina. de peohoe'Vejer, prematura y
'e dert,..s rillormrlades originachs por la Arterioesclerosis ellisertaniion

RUOL
Los sinl0MaS precursores de estas enfermeda-

Alares de cabeza, rampa o calambres, zum&dos de oidos, falta de tacto, hormigueos, vahiAs (desmayos, modorra, panas frecuentes de
dormir, perdida de la memoria, Irritabilidad de
carácter, congestiones, hemorragias, rarlees,
dolores en la espalda, debilidad, etc., desspare.
Cen con rapidez usando Roo'. Es recomendado
por eminencias medicas de varios países; suprime
cl peligro de ser víctima ¡le una muerte repentina;
no perjudica nunca por prolongado que sea su
uso; sus resultados prodigiosos se Manifiestan a
las primeras dosis, connituando la meioria basta el
total restablecimiento)/ locrándore con el misend
una coiStencia larga con una salud envidiable.
Rambla Flores, 14, Barcelona,
O VENTAr Segiald,
y e n ;iicipalCS farmacias de Esp,,i13, Portugal y
5 AL

DE CUERDAS CRUZADAS

CON MARCO CE HIERRO

Sublime urca

q.MARISTACii

Cate fundi en 1810i

RAZOSsrALQUILEP.

American.

13,11223Cdtd!ural3

Warqväs del Duero
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Avui, diumenge, a les tres tarda,
Partit amistós
BARCELONA ;- AVENÇ
1Priiners equipe)
Camp de l'Avenç

Be rasan de un modo perfecte y ranical y ae
evitan por completo tomando

Avul, diumenge, sess'ona.d11 al El
mall, d e tr,s gene tái qtralee ,1 0.5 a
I (le SU a volt tardo, I a les deu de E
I de ala a cutt larda, 1 a les deu
la nit. Programa cufmilet I nre .a. 5
La dtheLosa cun, edia Un grapa!, de

y

FUTBOL

a de la cansa de bruta.
3. Matan-amen: de la bomba
Patria.
Elan, DIrecnI 1 ur3à, Tururut
E
Als Infants rencurren s 91 0 1: ob- e
gi !emitan! ainb UII etic lastren,
Lt musical,
a Entrada I soler( rnmerat 1 pc.'1,1)

blVERSOS

E

GRAN PALO DE raCNIA

?

Pr.QUITA AP.P.OVO

nirnent

3

Si3RTIDA T'ETAPA. Restaurant especial.
Pela, ristres I 144risces. Quintana, 7.

IISKII

patona, La toldilla curta, La lada
de I ca finco. A la arss.ü de la Oil,
es.rela 001 latecessant fina Cay oIhr d'Indústria per eeport. Leml,
dinuus, a la sessnl de Ize trit, cairel;
de la 1,0:1;SS.11 pelifetila alc:nany'a de
serie, ele la casa U. E. A.

taarza Freocel, Frdooli antb el seit

1.1 P UJE:BICI° DEL PETO
l 'es:ref3 de quid va constituir un sudeve-

EI

-1•n•n•••••••••0Mbi.....

Palace Cine ,
Lt
PS

81111SAELL - ESPANYOL
EUROPA - U. S. $ANS
ESPANYA - TENieriSSLI
el:a:mutan - ATLETIC '
MARTINENO - JUPITER
Per localitats i entrades
camps dejoe el dia dg l partit.

E
u Putxineliis "MIRtA"

TEATRE a casa CON.

/minada del elebral filial

E

ELDORADO

Drma, «bits, larda, programa
especial. - Nil, rimel()

RESTAURANTS

Prcus baratissims

tD114E12A8/152eubi•Enanall

eral d'aquest novio-aire cepectacla.
a les Sea, tercera repieacalad,S

ir

211111 raM ateCearrilliller.r.0 Lt EJ

IMETRIM

GENERAL, 1 pesseta
PREFERENCIA, Pies..
ziElli.STS, de pista, 3 Ptes.
Cada dia
Matinée a dos quarts de 5
Nit, a les deu

TÍH COMPAÑERO EL
LADRON

prcij de! vatú

,

puna

FUTBOL
CAMPIGNAT DE CATALUNYA
n Iiiimenge, a les tres tardad

1

maleares.

HRRERS BIE

Laaalmnausseitilameaxwall

FrIECOLI en:Penan

l'operr:5

E

nit, a les deu:

rape' le: I. Pie, ntacal el
1/IMS en PapropOsta

rai:nee

Nit, no hi ha partit.-Demà,
Iluns, tarda i nit, grans partas.

MUS1C-HALLS

° tr..S parts,
lil
MEA
A la sess'all de le nIt estrena de
.1
12 reendetümilit peLliettla El seeret del
e. prIncep alnes, 1 estrena de la se-

2 rani223,e
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1-1

E
tamagoarleuaNzaccracza
iehur,s,n-41

Les rneravevelles dz.1 Ski
E Tercera part, interessantis
II
sima, de
Delloses de la montar/va
:I Estrena de Danses, eançans
e 1 jocs d'infants, per alumnes de rinstltut Ca);' lä de
Gi Rítmica i Plàstica. l'As in fantivnIs enrites:Ali-Bata o
e:s quaranta !ladres, Canuto xstr. verinclia, En Ton i Na
Culda i altres pel.licules.
tit
mc
es
umu4.-zrzuarzz.-Ensana:7:22.1a

E Aval, diumenge, sses16 matiwi
!Sil a 1. Tarda I nit. grana pro. gramrs Gratis exila 8,110 aprenent
. <l'informar, El oil masqué, La fa'5 dIlla curta I primera Jumada de la
. p,-1 denla de grandida arg -dnient, co
..
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o Gran Teatre Genital i
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E1 Gran

QuEnnuo - CGi%TEIe

VETA

1.-2Uil.",rh;Gfftir.327 27C2X

u

f,.1 f V ii1/111

peli

1.

diumenge, d'onze
PS
una, durant la srssió ma- Fa
tinal, es despaharan locaWats numerades per a la F3
sessió especial de les sis de

N

CI;IltetS de quatre:

RM3 DEL PATI-CAN!-

RSAAL

LA Ctlel.WATC.:11AFIA
ILL:ETQcruric SAO

dilluns, tarda pnpuNit, grandiores fun-

stra,

(

IK J

rr,....1r...zzazztr.z.-axriz"zr=u,a

il

tant els següents ballables: Vals
romantio "Miami", xothy madrileny "Pa (Mula yo", Pericon de
tal rosa. Tots aguaste nalls seran
dirigits pel popular mestre Do,
Ponsa.

Asalto. 12.-Exit, Ella Ibäilez,
Clivans, Troupe P.otr.ndo i altres importants números. Tole
els dies, aperitif, dancing -i gran
taharin americà. Grans talla da

N reLau es

sal drama en 8 actea, Loa miserable*.

.,ssals programes.

u:

:

Nava, SeTrarna nobte.sa, E's -àEle pa.nos da Pr.rrsr, 1 N l,
rIzs da l'am o r, D'hora:: a ilzmo.
E

•,

Ne
g
I N ta"er¡"
U '00
V . E aate11
•n

E

-EDEN CONCENT

u1"1-1 -, ^Mies,
La tornada d'En nardo
fit.pit'a rda. eran
he: CI c^r-fanzl, La tornada d'Cn

5

1

lcutre3 Tria7ni i Marina
eimn-.a /1U
arca:tn.!, Va ni/Y."1' por a

renre

EisiZZEZZrZZZE91:22°12:1EM : E

f7:2 i.r)

,y•

E

L'oseäntric, última creactd de Don- •
eIns Piiirbanks 1 Ultima propecli)
1, de Pea t trfumfal El pele. lord do at
Cima, dilluns, a
e Fauedero . remes eorrea s, el programa nallur C
PS
de Barcelona, 4 es t rene n . i•

r'itmar'! n°
l'Irlarion",

a

o

Pu-Mora. Slt, grandiosa estrena,

Avui, diumenge, a les qua
• Ire de la tarda. SessV) cine« matogräfiea especial per a
• famílies. Bonica selecció
del mes interessant de les
dos primeres pel.licules de
la sèrie
•
ENGINY 1 FOR9A 1'
E1
in Primera part de la eMebre

o El herrero

de le
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