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LLETRES

'ade del diumenge

"La ReviAa" taniateix
En aquestes mateixes pagines del nostre diari, un coLlaborador vehement va
poder pronunciar unes paraules de
menyspreu per La Revista i els seus hames. Vue nosaltres sapiguem, ningti
sha alçat pablicament a expressar -el
respecte i t'amor que inercia una obm
Ilarga, abnegada, feixuga, heróica, cera
la de La Resista. Volem suposar, par,
que algun esperit curiós, potser alg,tn
d'aquclis "solitaris" de Catalunya q e
han vis: el món pel foral de La Revista,
slaurit sentit efes pel comentad Ileugir.
El fet de coincidir aquest comentad amb
la noticia de la desaparició de La Eavita era molt signiiicatiu. Dones, be:
cus platt d'anunciar als amics de La Revista Tea llur periúdic no ha mart. Qu.a
d'aquí a sis o set dies reapareguin
única quaderns literaria seriosos que 'as
publiquen en català, hom haurà ope:
2t1 judici desdenyós i baladrer tina p a
de virtuts: la puresa intalectual, la
nacitat, la perseverança. Val a dir q ie
aixó sol ja és una resposta convinceít.
volums de La liczotiAgafeu eta
Hi han passat malta hornea; s'hi C3neix l'empremta d'algunes

NOTES D'ITALIA

La política exterior del catalaLA CIUTAT DELS AMORS
nisine
Encara un II;bre sobre 13rowning I de Swinburne. Des-

Al començament de la gran
eia. .1quesi .23 titula "Nella c,ittä prés, segueix la ja Carga apordell amore" (Treves-Milano) i lacia francesa. De Musse, escriu guerra Va:g donar al "Centre
"Null
venitiene",
vint anys la
autonamist a de Dependenta del
l'autor és un tal Rafaello Barblera, eSeriptor Italia afrancesat. No magnific pretcxt per fer color i Comere i de da Indústria", de
De
dibuixar
tinca
màscares.
Com
Barcelona, dues conferencies en
es tracia d'un llihre de critica ni
d'un estudi de psicología subter- alussot, Gautter ("Voyag2 en Ita- les quals exposava la necessitat
ränia, sine) d'un aplec da curiosi- lie") i els germana Da Goneourt que el Catalanisme tingués una
("Venise ha nuit") velaran en política exterior. Entre ele atea
tate histeirico- literàries comisosVenent la ointat deis eolors in- ments que vaig aduir, ea pro d'a -i
tea a la clara manera francesa. iiiimerables. George Sand, entu- questa tesi, en recoleto dos de
Aqueet llibre, com tanta d'ailtres siasta dG la unitat italiana, Ire- fonamentals. El primer es que
que 'tensa Parle, fan pasear l'es- baria a Venecia, a mes a mes de tots els moments decisius de la
tona i serveixan si un hom Id les divines coloraines, un cert ai- història de Catellunya s'han peca
porta la torna de la imaginaese, re de familia i de fäcil acord a sentat units als grans feto in,
a fer mesurar la distända que lit Venecia: ("Histoire d'e nia nie"). ternacionals. La sort de Catalua
ha entre la realitat i somni, A.luest aire familiar que da Sand aya s'ha decida diverses vegaentre l'art fantästic i ila vida vis- trobava a Venada ha produït la des damunt el tauler militar i
coda,
mes alta critica coneguda contra diplomàtic d'Europa. N'In ha
Sobre els amors da persones l'amor rumänlic: vegi's, alaurras, preu amb citar la guerra de Sea
importants a Venecia hi ha un "Les amante de Vmise". Per pareció (1640-1652) i la guerllibre molt suggestiu d Barres, cert que l'eseriptor Barbiora en ra de Successió (1785-1714). El
el romäntic impenitent: "La ruma el Babee _ del qual parlàvem al segon argument es que tutee ir3
de Venise". Els mtinzu 'dice de prineipi, aporta algun document nacionalitats que han sostingut
Huna de mel a Venecia de qual- nou ele la qüestió posada per la lluita per la Ilihertat nacional"-ci
sevol senyoreta burgesa d'aqu'est Maneras del "menage" Sand-De han adoptet una política extea
'ea
rime
acusa "els eavellars"—airei ho escriu—d'Accid
Telón, amb fotografia—record im- Musset-Dr. Pagello, pecó aquests
E1 tenir una política exterior,
sola l'austera monotonía característica. preseindibla entre els colones i document no diuen res de nou somalaurar el fruit de les actituds de transigencia que,
no
vol significar que mil-d.:ni inlii
han
col.laborat
cls
prestigie
i
les
eacolomins de la placa de Sant bre ila crueltat i voracitat de tervenir en guerree, ni que cal;l ••,,I.lega, han adoptat alguns sectors política de Cato•
perances,
els
homes
de
ciencia,
els
esMarc—no són més que les Ulti- George Sand, ni sobre la infeli- gui prendre posició en tots eta
lave i tl'I•iseanya. I els acusa — renunciem a la traducció — de
criptors, cis estudiants. Es una carlea mes conseqüències, la caricatura citat del poeta i voten ésser simplets i conflictes dIplornäties. Vol
d:ferencias, ermeerbar resquemores, promover antago - d'adalerats, una processó rítmica
eovint grotesca d'una serie de plement una participada del met- significar, eimplement, que call
y uncitar odios, que ningún beneficio han de reportar
mes que Unen un ideal de treball i de predileecions romäntiques per les
ge italiä el qual sembla que tau seguir amb atenció els teta ex»
saber. La Revista ha cstat per ells
g tedie. ei desencadenar un vendaval de males que Aria ernHumo, les sigiles, el silenci i els simp(2ment un instrument fins 3 terns i adoptar una orientació
angíi.1
precipicio".
Corra
es
veu,
tant
l'estil
cona
cl
pensasic
lloc
on
han
pugut
vosear
Ilurs
s
pira
palaus fantästics i ansagnantats cert punt passiu.
definida que permeti d'utilitzar
ni2S i Ilurs e/-raciona d'intel.lectuals.
Diario de Barcelona" eón pobrissons.
•
Molt mes dialuida que tot aixb la torea immensa que té en er
El comentarista desdenyós i veloç, Çtri ide VenacSa.
efectes que el "Brusi" atribueix a .Acció Catalana
nostre temps Passistencia de l'oa
Sein facilment constatables les és
refusa un gest cordial a l'esforç d'un.tt
la darrera gran interpretació pinió mundial i la simpatia del3
g e,e1 s,u dir, un mal greu, i ho eón molt més quan "el catalanisle-ornes de bona fe, dirà que aquests vuit desil.lusions, no ja de Venecia, simfònica de Venäcia. Volem dir
franca
i
decoros:
de
me goraisamental semblava entrar en vies
pobles que mes poden influir ea
voiums de La Revista són obscurs, pe. sinó d'Itälia en els viatges deis da d'Andre Suares ("Voyage du
desconegudes eontingencies
air.ciliar: " . Contra l'ideari del novel l catalanisme, el "Brusi" no
eondottieri"), el qual llibre ée, de l'esdevenidor
sois, Manis. Oblida potser que del ra nuvis d'ara. Itàlia, cona a motín
de Catalunya.
"estridències", Hm ara Europa ha viscut anys de ce,- hieran, està passant un eclipsi. principahnent en el naftol ifediEip alta cosa sind aquell tópie de les
El Catalanisme no ha tingut
que
ha
tingut
una
sola
ben
superior
al
seus
propis
mere:c.el
Llevat
dele
quatre
escriptors
que
a
aquesta
crisi
conectiva
st.
I
leat
a
l'arribada
a
Venecia,
comrct
mal cap publica exterior. -Els hoa
francesos que conserven el fue plietatnent wagnerià.
afcgir-hi la de la nostra literatura en
tereeats.
Wagner, mes mes e.apdavanters del nostre me
recreació.
Són
pesats
aquestS
sagrat
del
romanticismo,
sobra
plena
limera
de
fer
remarcar
que
els
homes
d'Acció
Catalana
porque
a
la
eiutat,
opresa,
mes
que
viment -han adoptat, o Id divera
'
hem de cercar-hi la Risita es publiquen avui
ter ere.:-Isament llur eaMpanya aMb una noble moderació de llen- lums I Peró en ellsfidel
a
la
gentil
ciutat
del
color
es
se
aetituds successives i contrito
dels nostres dra. Ilibres de reproduccions. El que commourà
representació tnés
gatge i amb un respecte a les persones que no moetren gaire
per la contemplada i dictarles, reveladores d'una ins
mes intel.lectuals.
el
silenci
trägie
de
Venecia,
corra
tima maneanea d'orientaci
ha
fet
donar
un
tornb
a
les
idees
ó, ci
vale deleres elements ti.iguts per conservadors i assenyats. No
Alg,ü ha descobert, a Madrid, Mili:, del turista a Italia, és, al meu endespres Barres, hi sentirla
han deixat de banda aquest proa
epleuen els crits estridents . Peró tampoe no ens plan el fingir re Belice. Xenins ha reivindicat pal
proximitat
i
tendre,
Stendhal.
Sthandhal
doel contacte ale la blema per considerar-lo d'eseä3
Im. Parlem amb naturalitat. Per rebutjar les estridències sic- "Glessari" el primer senyal d'alerta t ni, en els seus Ilibres tanta im- mort.
interès nacional. Aquesta- posi-'
bi gues no cal pas ésser redactor o escriptor del "Brusi", ni nat a l'entorn del tare& escripinr......a portància a la vida i als bornes
cid del Catalanisme, no solament
Wagner
que
unes
de
les
idees.
Una
integritat
oblidat,
en
canvi,
de
constatar
digna
la
gens
rebaixae
51 tararee
a Venecia
despresaha
causat
dany considerable
de ia sena epoca cono als mono- de la Ilargevai triste
experiencia
da
causa un
catalana,
sin() que ha
Eelloc
figuren
entre
p:igines
del
llenguatge,
no
to
coral
la
del
gust,
Sleidie d'estética, de bon
mente, palaus i pintores d'Itàlia. conjugal arnb Minna i quan troles aportacions de La Revista.
Val'eser confosa amb les idees que cl llenguatge empressa. Hom
neda
la
limitació
padesivola
Fon
un
cop
fatal.
Ara,
per
fet
palesa
bada
el
que
els
romàntics
en
Els noms de Chesterton, Apollinaire,
l.har estridcnt tot defensant solucions conservadores. Horn
alemany que sigui l'autor d'un (buen la "Dona", es dir, Matilde de molts deis nostres polities.
Claudel, Wells, Peguy, Pascoaes. Benpaarlar amb clara i reposada vett natural tot defensant solar- nett, Vossler, D'Anmanzio, Russell, Ra- Ilibre sobre alguna do les grano Wanendouk arriba la inflor divina denla
La novella
generaciómejor
catalana
una importancia
el
t'as are',rioses.
Maurras, Remato Serra i lacte figures del 11,3nabrament, ene de la insp- iració i es sent l'arriaquest
aspecto
del
nostre
problea
Ls uvas Manares, celebrem que el "Diari de Barcelona" hagi i tants, que resplendcixen en la novel- contentem amb nl Vasari i en- bada de robra mestra. I Mil, ma.
Cada dia són mes nombrea
mement actual del Catalanisme. Entre les proves mes la, en la poesia, en la crítica, en la fi- cara. 131 que ens inleressa m5s Wagner, indiciblement enamorat sos
els catalans que guaiten ea
Eadei- l'efie.ácia de les orientacions noves, hi ha aquest res- losofia, s3n, al pou de fragmente as. d'Itälia es la vida del baix poble, de Matilde, emprengué a Venecia
finestra europea del
senyalats de Ilurs obres, acollits amb ho- del "popollno". En les guies an- el segon arte del "Tristany" 1 IspleiSee earacle dominical d'haver fet parlar el "Brusi".
nostre casal. Cada dia sera mea?
menatge a La Revista.
tigues dril viatger a Itälta es tro- sotta", I a Venecia tornà Wagner nombrosos lambe els comentarla I
Aquesta isecorporació de les valors enInne3=..r.a6e-11aCteausuraaell=n
ben qualia, s sinbplics de la psi- sentint l'arribada de la mort i pee que l'actualitat estrangera salga
rojeces al nostre panorama coincidia amb
coilogia deis habitants de les di- morir. Aquesta mort fou d.aspres, gereix als patriotas.
ele ex:mucus de consciencia catalans. Dames que explicada, cantada per
ferente pohlacions. Es traeta
Tot això ens fa creure que es
la guerra, davant el problema uniperò el que els D'Annunzio, altre apassionat de pròxim el moment de maturitat
notes
simplistes,
LA
Converses filo- vant
La
versittri, davant el trasbals social,
morta.
llacuna
la
refereixen
lleva interés eis que co
en que el Catalanisme tindrä una
Resista olerla enquestes, endinsant-se noPerò no cree pas que valgan política internacional. Per a quan
blernent cn tole els interrogants. I, pa- generalment a l'arislocräcia. Es
ilausionar-se maese arnb les in- aquest moment arribi, deruanern
Er, 5IITINO :V.:1C/9N1L/Scali mateix inconvenient, aquest
ral.lelament, bastia l'edifici de les seves
mes interSeenti
segar', de les excavaeions psico- fluencies venecianes com han ere ala
publicacions.
TI DE DIUMENGE
Prolongarnents de bonven eón be i brm.
Ea manan seriada l'obra de La R,-zie- lògiques de Slendhal a Itälia. gut tants crítics. Venecia més patriotes un ser h examen de la
alassa predamini d'un sol sentí- que una provocació d'un corrent realitat mundial en les seves rea
Pon és una forma antcrke a ha. En
le, perqué Ii refusem la nostra atenció.
al mati ce va ceb,t,er al
1 1 de le e,: e. i dr la 1. el lilting tenir lloc la colgada de les a finals, que No es, arab quatre paraules amargues meny a dany de tots els altres o d'una obra, es una coincidencia lacions amb cI problema de Caa
des-perit. La sim- talunya. Ile pogut comprovar,
1"i" :Zett a e 'anitzat per ta Unió Ca- rrtudà vil (de vinunt) en vi, pan (de ps- ni tampoc amb un elogi frèvol, com hem en els pers . -natges Radiales de amb un estat
talcsn tts i la 1 ., , teraci5 Dcmocrfica !Va- nctn) en pa, plan (de planeen:) en pla, de situar-nos. Cerquem sota la literataStendhal. ili falla sovint el "gat patia por Itàlia i pel Dant, so- la gran majoria deis catalana que
cicetera, bel i enacpssat al substantiu en
bre t ot és anterior en les Iletres s'ocupen de política estrangera,
ra — potser mal reixida —dels vuit vo- dele fraros' piar animar el qua„la gran &I Centre itanuna penúria de criteri i un "ema
Fli te,1!
conlinacions com ben hatne, formare lums de La Revista un noble batee es- dret i sobro- tel, rinfarinato". 11i angle. ses
a l'oda de Lord Byron. balarnent" perillosos. De total'
amb el substantiu com cela espècie de piritual.
Gra Montan3. nicra,
Inés 2 sprit viu en un El comed de l'amor inmortal i lea politiquee, l'exterior es la
:'s
ha
ben
ent
Mentrestant, tinguem la joia de veumot campest, equiparada la scva n fiRoig i Prima i,
Le.
rece) de Näaals o de Genova que superior a tota rosa creada de la mes delicada 1 potser la mes
nal a ema n interior, ethsisteix, con
re, com a dcspit d'indiferències i de
Pk'nt, el
el Frareeso Macla. Ele
en tot Stree:a-Noruega, Dinamar- parella De Musset-Sand es la trianseendental..
dalles
mides,
continua
una
obra
de
vin
en
vinagre
(ein
agre).
Bon,
pospofnr, mcnt,,
el
del
sobrctot
ca i Alernanya plegades. I'n Ili- Franca de l'any 30, es Eadoracia Si es posessin mosca ate..
no
és
La
Rerista
anys.
Tanmateix,
sal
al
substan
t.
salt
:11
o
usat
predice,
tivam
jamen/
p!au.t ,
hre d'aneedates del baix pohle per Rousseaux, ¿e Lamartine, ea dres de politice estrangera i els
endose le (hcase be, /loma és bo);
morta encara I
Ship - Boy
dits.
italiä podría ésser dens com un Víctor Hugo. I l'anima oceänica eatedräties fossin d'aquests tema
peró, ani e rto!at al sub.tantiu, conserva la
pe- S.
Dostoiewsliy, amarg, trist i pro- (1.3 Wagner, el segon arte del perarnents, tan abundants a caetc; 1. 1 e
0"
¡jame).
”
(1'
seca
en
Ni
"Tristany" que es sine un mot d,it diaeursoe.
fund.
ea nostra, que cantonen la indea
El català, a eliferticia de rcspanyol.
rl etitej ni e :a , ,,rt;Ja sorg cap inriment superior del corrent lirio
gen r endencia de l'esperit amb la
té un sufix que li s• • rvcix per a treure
Venecia és una altra cosa; la mänic, aquest corrent que pasde?,
de qualsevol numeral cardinal l'ordinal
ciuiat d2 l'amor estialitzat i dis- ea pele "Himnes a la Mi", de no- mala ge- la i l'agilitat amb les conc-e-rre . ponceet cl sufix el, que trobem ca
tingit. En al perlode romäntie valin i eanta encara en ele "Lie- torsions gimnästignes, fet i fet,
Li rrnr.12. 1.C10 310X.12encara hi hauriem perdut. No e
•
do11-2, free:la-eetc. A aquests
Escola de guàrdies urbans Venecia foil la ciutat d'Itälia pre- ders", de Heine?
c e sta res de fer treneadissa amb
numerals ordinale d.
alguna escripUTOIV0311STA
Tat nolint en aquella ECCCIÖ Ael anafre ferida. Ena pila de eircurnstände Veneria que en (Tolda? la ploma o m'ab la paraula. PerN
I
tora la matcixa flexió que a bo, ço
diari on el lector dha tantes cosen Stile cies arrodisiitques per fer florir Queda sempre Venecia i l i na mica mal els temperaments andes del
atimeten- per a llar tr.isculi una forma
les il.lu s ion3 ele l'amor espliquen mes enllä. en un patata de castre deport de la lreneadissa no han
Se la icauguraci6 del
i Untos coses ingènues, velem reflectlda
1.3 1I:ii :serd
.ia ‚1,1 di,tr ; ,te ce - en ,1 i una abra en in emprant aquesta
aqu es tes pr ferencies. 1 a mes a ensagnantat de
la impariéncia dt2 barcelont davant la
manare queda un estat aptos per conduje cap pialas
e aquella segons que vagin anteposats
e rel • tr,) e n tnitir7, omb asei,tjacia
/sempiterna desorganitzacki de la pulida
m'ea una ser:e de circumstàncies museu de Sis-eres de cera.
tica exterior.
del Di rectri de la rtiuració.
o posposazs al substzmiu c,-te determiurbana.
pi:litigues, la do-mili:tetó austriadesee Fia
A. RovIra 1 Viran!
oU",ave. cepceial relleu el discurs nen: Caries seté, perú El sett-,..n ¡'gte.
Cree que per damnar de sa
colgados
patriòtica
ca,
la
jaateid
rcai,p at, ren por Alaluguer i Tiladot, Es un (es que ert senbla perfectament
grmral, la rosa que irrita m .,‘ es el sota les remires ele la chalet adriädel
admissible, per6 eme no crcicm que de,r, ,rgürnte fragmente:
st -tema de començar aerreis t al cap d'un
tica, noma, malgrat les elegies
gui fer-se ofiligatori, vist que la llenele
i,antesten a no donar sen- gua parlada no con-ix sitió les formes parell de 1.1:es p'.agar-los serme cap motiu cta Goeihe i la rencor vellutada de
end e
- viable.
sesee qur. els iscreel- re 1 (r1 sisé teca
1'1' al Vat
les fonts i los nuvolades sobre
capital, el sisé pis)
3I6s que una pollita urbana, r-rnMa Sant Pece a l'hora del "tramon' n rez nt la hl , tbria, apee assee7aContinua l'ae.e16 pertorbadora del Cavern alemany a la rihr,
le qu e 1T-t,t espanyol fin arribat tard i amb alcé no fa sisó arrenglar els or- que tonina una ese-ola d'aspirants, Un diu to" no ha ae.abat du perdre
basada 3.ra princlpa l ment en el pegament de ;atarls por cedadinals en qüestió dies la categoria deis
fan pole-lira al 411 mig de la carrera,
'' rn t,re a la !
,a dolo problemra nas-a:4 per assegurar alai la parló Uva reelstencia de Pelamen%
altres adjectius terminals prirnitivantrnt
traetent de reglamentar la circularib. l'n un aire professoral I una mica enesnalg.
capeta Melgrat aixe no han pog tat encara decidir mes quo als que
n (pla, ele, fi, etc.), dels quals solaaltre es co, toemen en una parada de tram carearat. La corbata de plasiz
(71 1 dirrr,e 3 fot s peFsata, que d e e de en
tenen eareicter de funcienaris, e Is ferrovlarls I ele telefoniates.
de
Sant
Marc
deincnt be ha conservar la nava forera
plaça
que
la
lles
huniates
e
njar
e
vire
per
evitar
les
p
le* ll unyara (Mg rnostrea cene els LoLa vaga dele primers es cotnreeta a la ribera eseuerra del Ohin,
en n.
mana
seria
'fino
a
cert
punt
groeue
deeeren
les
pletatornies.
Ara
velen
de la M , eargela, goTernadors, (apl.
tant aquesta cona eta tolefonis tes, cometen constantment actea
Notem, tot passant, la ter:ande que
tot
te
tesca
a
Näpols.
A
"Näpols
em e amanita els marre,s que jano
urbb
gen ,, rate , ¡Mal:tres, després de
de sabotatge embetellant trens 1 malmetent les tintos telefienl.
cal eornbatre, a reemplaçar els numerals
gura a fue-col CO una plsceta, amb perill sempre l'aire d'arnbar - se de lle"'n ! ! prar 1. 3 Ilengüeg própieS
geles. !den ce:Mi:wat les detenelens I exputsions de funcionarle,
deis
me Imita la 0-,,,T,aa d'Espanya, Prti' en /, de formació catalana, per nume- de trenendi ., a p e r als ciares rcodertos var i es corrent, passejant per
I a conseqüència d'asear sabetejats els telèfons militars, l'aural. presos del Batí (en rigor, ele prenem
d'una (planes Industrial,: desprAs, el Näpols, veure (terrera els vidres
taa beata
de ree onel ler 1 fina honorarterltat d'oeripació saaa Ineautat dele civils, aillant la reel6 da la
dc l'espanyol: quid, sert, s2plim, etc.),
velen dedicar a perseguir la venda cmles
s'estira, corn és corrent
gent
que
, • ^ neara que tariatuunent
Stellte, FIRaleas de Ber;in i Hannever.
quan fan de fraccionaris, per numeveure mira -Tos que T'ornen 61 carCataInnTa.
Un teecerama de "L'1ntranelenant" diu que l'Estat !laicr ale.
ral:, en mi imitara els espanyols en ayo
Practiques, amaga, temptatirra, tant>
, ,Ebgar,- rns o es pr, rnpen ergentrnent (per exemple, quan diem sis quinteaus, rota en Yalguut ; ce-recio permanente' err- rera de gent que es pica l'ullets
mal, hai marxitt a unir-se amb Von &Vuela del qual s'assegura
'I Probl ema catalä o
roNo
sé
fire
a
quin
punt
els
que disposa da tres centet mil llames arriata.
dei
serà
llene de Sil quinzens).
Weis constante, certitaldes ce-ra-els, eap
111271 una realitat nen',113 en
màntics ilatiase han des li nda( la
Rhin ha pres disposIzions pea.
L'Alta raemIssael Mas:urde
uI un.
Pr ° re ' la d'En
P. Feble
"Les
Ultide
Venäeia.
curiositat
"Caminant pel solar ibèric
evitar (ale ele expuleats el; rol uglin a la so ya zona.
No hl hateä manera d'aceitar nqueet
:',,gnstarä es caralneat:
mes
cortes"
del
Fnaeolo
tingeleA
Monto
continuen
les
inan
Hestee:ons
neelonalIctes 1 ca
On e ta, redesgavoll? Teta plegats ens preocupem
gel ros et veis 'reibe?
proldbaixe.n lea ce-sial:sus. Muceta amenacen amb la vaga gemillorar diversos aspeetes de la ciutat ren aviet toa difusie muml a sa pe.
setabta mol: bet rcejt oktiefd
L'AMOR A LA LLENGUA CA- rasque l'estranger que hi vIngui per a nó fa l'efecte que an aqicest Ilineral.
ITne fa
l'estat actual del 'ene
A Lausana la alluach5 cenada malt 01011. Ha estat raear.
IT,aposicla d'IndletrIes eletriqurs trnbi brct Venecia eis, sobretot, la riufre Protfrnul
E„7 TALANA ES LA PEOVA mr.:s
%'11
ue a q .ne de acure dar, Per teui•
tit l'avant-prejetae drei • rectal, però es creu Inútil tot cl quo es
que no som del tot salentaes. Fina ara no tat do-minada per l'estrenan. Els
anglesos van al davant. Lord Byfaci. Silentreatant, eis tueca es conversen arte eta reissoe per
ÅJertareem, le que le tolere te- VA DE NACIONALISME.
veig que d,ngt1 pese-st a estribar la hiel del
nro
tina acoló militar comal 1 ele tuses amenacen mesase arab gua
test la riel vio ai mitaat
mtrrer amb sea energia I continultat de ron rser4o el 18 l'oda a Ven:aria
"ver n4 Lescantats.
i av1e1 littgueixen els cante de
exanelt sobre
tima' europea.
Carlee 3oldevlia
ge, el
:alna :sats. Ea el Sall número del clarrer diumen
l'aria
de
pelttica
catalana
i
dedica
el
sen
. i ona"
eastenim, (lins cl moaiment patriátie, les conSa-énaia Cetalana. Ei vell "Beusi" no acosturria
leal:lita:a.: d e Cat.ilitalea. Non -is da llarg
a.2s,t, ce mornents concrets i especialissime,
• • ett. 0:‘.".-L..ntal. El mes ante dels diaris barceample a comentar les petiteses i les
,sham:iùrulenya. Pecó estalvia avarade la política clitalanieta.
ee epeès i cas ha admirat el veare en lloe
uta nanentari relativarnent ilarg sobre coses
Ira tetaa. i assenyaladament sobre Acció Cata"Brusi', quan de coses de catalanisme es
: 'airaele.
que els
1 ,7:1 ha fet parlar el "Brusi". Llàstima
ha delicat siguin c- oncebuts amb una extraorintelde-Junl i escrita en una prosa inelegant
ans ara: el "Diario de Barcelona" un exemple
• dieuia periodística. Si l'article no hagués aparegut
.17' In Prcmsa catalana, no valdría la pena de reco-
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F1NANCES, I COMERÇ
SESSIO DE BORSA
del 28 de gener de 1923
Bale
°bailara Ah
69'70
/lo 1'1
69'75 6985
Ala:anta, 70 n00
6625
Colonlala 6623
66'50
Orenica 1(50
TARDA
»ROA

Bala
Obertura Alt
097 0 69 . 7o 6 '35
Paras
Atacante 70.J0 7o'co 69'7o
Anclalusos 5620

Drenara 1640 1540

16s5

Colontals 1650 17690 *de
M04193p04114. 423'00
p. C. Metr0u443'04
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Tamo'
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66 50
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5623
1625
0'2í
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113t.9
1744

Cotització oficial de la
Borsa de Barcelona
Dia 2 9 de gonce 1923
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AJUNTAIIIE0(T9 1 DIFUTAZIONS
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T.
1903
Vente
1904
79'25
1905
1916 Ser. A.
1904 Sar. 13
73'75
1996 Ser. O
1907 Ser. 01
78'GS
1916 Ser. D
1912 Ser. B

4014 Ser. E
tala Ser. 6
1913 Ser. a
1916 Ser. 0

79-50

1917 Ser. 13
1918 Ser. 13
"
1910 Ser. ki
1129 Ser. 10
1013
Paute Pliespla E.* 1191 1 1/4
• 1907
•
•
• 4913
•
Bona Reforma
• 1905
ID/Dt. • Barna.• &tela. 9,000, 3 05 P.
•
r
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"
•
•
13.609,044
•
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•
"
Calza Creta Camufla/
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oallGACte3443
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•
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•
4. • Ser.
'•
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•
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02'35
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56'30

63.75

1.1
•
•
•
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•
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•
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1E78
"
eral. 7runr.ea 4 0/6

VALORO QUE NO ESTAR 1NCLO803 111.
BUTLLETI OFICIAL AL PRESENT I ES
COTITZEM A OORSA

Bonos, Mpals. Exposlcit),
9700 nOMInal
per 100,
Barcelona Tretion ancl Litt
100'9.5 nominal
7 per 100, 1901,
Barcelona Tractlon and Llsd
10700 nOrfOnal
7 per 100 Preferents

Denúncia preventiva
En virtut d'una denúncia presentada a aquesta Junta Sindical
del Col.legi d'Agents de Canvi i
Bosa i d2 la Borsa Oficial de Comere en nom del Banc d Barco ona per

desaparició de les obli-

gacions del Deute perpetu interior 4 per 100 ,serie F., números
10, 84, 23.503, 34.994 i 34.995,
queda impedida provisionalment
Ilur ncgociació en compliment i
als efeetes de l'article 559 dl
Cbdic de Comerç.
Aquest a denúncia quedarà
onul-lada si dintre de nou dies
no es rep confirmació oficial.
Relaciinada amb vesta damincia se n'ha presentat una altra al jutjat contra el caixer de
titols del Banc de Barcelona, senyor F.

Mercat de Llotja
PARIA"
Pta.

51'75
77'00
0150
•6/0.
•
0995
Verroctirells cle Catalunya
Cortamente general termas. Cazolani 9775
Cc:timarla barcelonesa 6:lec:sell 32
&lenes de Barcelona 4 0/0
t160
Ceta ata (toa 1 Elects.t. Ser. A.
•
•
7490
" Y.
gla r t r i a Electos. de Catal.• 5 11/9 8735
99/5 9600
Socletat Productora Force, Notrtue 82'50
LOalptuayta Etarra! 'lentes Pilen/es
aCciorts COMPTAT
Catalana Gas biectricital
Canal d4•reell
Copuda leclastrIal

)tal. Sial. Telera:a.

Interior comptat, 7005.
Amortitzable, 4 per 100, 9030.
Id, ni 5 per 100, 9750.
Ex:21'10r, 5950.
trine d'E-spanya. 58500.
Moto Rin de la Plata, 23000.
Sticreres preferente, 7525.
Cildules, 9000.
fiords., 34850.
Alacants, 37050.
Frenes, 3995.
Chuces, 0094.
' •-•
Canvis s. Londres. 74935.
ltlem Belgica, 8960.
letcm Espanya, 251.
ldem tintine/a, 63775.
Idcm Italia, 76:0.
Ideal Nora York. tale?
Suecia, 432.
ldem Salsas, 701: 5,
1dem Noruego. 29050.
Itlift Berifn, 005.
luan Viena. 002150.
Ident rra44 4640.

YeITIMM/ IM r (neto
aattriCa freieelreitaf.
Dt •,.• 1; EsTaat.csetNa
Franco. 4000.
klent suissos, 12025.
Idern belenes. 3600.
Lllures. 298e.
Llres, 3060.
InStars, 6'45.
Mares. 002 1/2.
Corones, 001.

74

Corrent
Supernne superior
rorrent
VegOns arribats: Nord, 14.
"
Alacant, 7.

69

i 61
toi 1 06
GO

Morí

ver.

e

g ecalote Sevilla
111111

norte

Estranger
Comarca

Titca
Tota atmests pecas ‚In etr 10) etilos
per mercat t erla cobre carro.
Garrofa negra noca
35
"
Matat"ra
33
Portugal
Ibiza
Mal/orza mace,
DESPULLES
Farinea ndmero 4
Segones
7, ccerei
Quar les
Frena per saca de 80 cp/flot.

57
23
20
19

Italt
17

ganes

rf.

es

Rambla del Centre, número e

Teleions 1230-1231 A
•11111.9n111•••111»..

SOLER I TOREA CIERNIANS
Banquera

BITLLETS
Francesos, 4030 per 1GO.
Angtesom, 2050.
Italians, 30 00 per 100.
llagues, 3600 per 100.
Suissoe, 11800 per 100.
l'ortm;lleS03. e 22
Aleman y a, 004 per 100.
AllbtriSCS, 001. per 100.
liolandesoS, 240 pessclea.
SI:Ocia, 1'35' ptaaetes.
rn OrUega, 103 pessetek
Dinamarca. I'll pessetes.
Rumania. 9'75 per 100.
Estala UnIte, 6'30 pessetea.
CanadZ!, 610 pessetes.
Argentina,
¡‚ensotes.
tru g uag e. 510 Pessetes.
atices,. 065 ¡‚casete,.
Peruans, 2000 pessetes.
Brasilcnys, 055 pessetea.
Bollclans, 165 pessetes.
Ptimans, 2000 pessetes.
Paraguayos, 010 pessetes.
Japonesos. 275 pessetes.
Argelins, 3030 per 100.
E g ipte, 2960 pessetes.
577 pesselea.

BANCA
*portal de Gorrei.a, 631

OR

irecció Telegràfica
CATA.LON1ABANK

Albero, 23400 per 100.
Orases, 12350 per 100.
4 1 2 duros, 123'50 per 100.
1 duro, 12350 per 100.
Isabel, 12750 ser 100.
Frenes, 12350 per 100.
',Horca, 31 , 00 peesetes.
>Mara, 640 pesselea
Cubk. 638 pessetes.
Metida non. 12550 per 100.
Venezuela, 12250 per 100.
Marea, 14800 per 100.

GMOMMINRn1•11M1W

BANQUERS

RAMFit A DELS ESTUDIS, 13, i BONSUCC,ES, I

Mercats

triannwranicanS

Alfals d'Urgell Aleta, a 2050.
1/em Ideen aegona, a
l'alla d'Urgell 1 del pala, a 12.
licem curta d'Arag6, a 12.
Iden per embalatge, a 11.
I ,Jem ídem omplir inärfognes, o 12.
Tut per 100 quilos estari0 de Barrelo.

2250.

VALORS - CUPONS G1RS - CAN VI

Negociem tots eis cupons

na .

venciment primer febrer vinent

Mercat regulador d'Inca
(Mallorca)
(Del noetre corresponsal)

Fährica d'impermeables
Marca EL GALL - Primera al

Atmetne9, a 230.
Mongetes blanquea, a 38,
l'esols, a 72.
(terrores notes, a 1350.
Iligues per destiLlerin, a 25.
Ideal per cantina, a 454.11a coila de 10

món

Cuueessionaris exclusius:

Pacareu Serihá i Valls
Balmes, 18, Barcelona
Creadors de les prendes de dos usos, model DOS en UN
Patent núm. soma
Aquestes prenoes són d'alta noveiat, i molt practimics
eeonúmiques; es poden usar, per un costal, coas abric perfecta, i per l'altre com Impernieable.
100 corribinacione dlveraes, 100
nspecialitat en la mida. Es fan tota classe de compostures.
Vendes a l'engras i a la menuda. Balotes, 18, prop a Corta.

1

Ii

230

antegiS, CUPONS, 01178, CA13V1 I

1
1
•nnn

del Hospital. de Parte. Pell I veSaat, Pau, 28, prineipal

ha.

L'Elt

CAPITAL SOCIAL: 32.590.0B3 Pies.

Nagocions tole els cupons venal.
ment 1 dones prdzim.

CENTRAL: Rambla dele Estudie, 4
AGENCIES: Damero 1, Cren Coberta.
2 ,Saat
Andreu, 511.
litkatero
l'innu..t o 3, Saltnerön, 111.

4,2

.,

constituida per escriptura ptiblica autoritzada pel Notad
d'aquesta ciutat senyor Antoni Par a 14 de octubre 1920

75

73 1/3

CHAVES PIGBERT S, en C.

VE CATALUNYA

ií

3

07

Arcommillas,
Coro pele,
Prat orne,
Mallorca,
bit/turre.
Plnet Vale-neta

BARCELONA

Suscripció pública

rp

136
1:11
114

arzatelta Tar11.14

In

n

de 10.000 Obligacions a! 6 per 100 de

160

49

matt

nffln•n••••n

CISO

30710CTCS

del

'ee:14.``.:.;'r 5 31e4". Veee'reigele.'eter-.;,ziele'e

114
103
101
63
08
19

" 10,

6

No s'avisa particularment

25
15 1/2

Mentir,

Falte etun. 514
Jefa;
1,,
•
e
•
6.
•
fe
4.
Patona

Lliures, 7475.
Fi ssetes, 27050.
7460.
ItMa cs, 1614.
Frenes SifiFSOS, 301.
Mares, 00475.
COrOneß, 2150.
- TeNCA
Ventea argentino, 3975.
Exterior, 75.
França, 74075.
Nova York, 46312.
Espanya, 2983.
Snlerne, 2484.
Holanda, 11742.
105 111, 9787.
Suecia, 1737.
Portugal, 2 31.
Ar g enthia, 4350.
Mnntevideo. 4900.
Chile, 3700.
Rer/fo, -154500.
Conenbague 14415.
Yokohama, 2106.
sj•lirica, Ef365.
Noruega, 05095.

a les

31

Pojo

•

ahir

La seva vídua Matilde Jover, fil Josep 011er i Abril, nebots, germana
política, cosins i parents tots preguen a llurs amics i con eguts que el tinguin present en Ilurs oracions i se serveixin concórrer a la casa mortuória, carrer de
la Sèquia, 9, segons, segona, a les deu del matí d'avui, di marts, per acompanyar el
cadàver a la parre:quia de Sant Pere i d'ala al Cementiri Nou, que els en quedaran altament agraits.

PenDoch O.
Selecie,
Nalleat.
%agrias errMatsi Nnrd, 13 de blat.
Alecr.nt, 28 acm.,

SOLER i TORRA GaMA"

D r. Montaiia

EN VICENS
VICENS OLLER 1 FERRER

caetEAUt
Conintat Termo
CE. UD. roo
Blet de Mur,/ Mata crin
•
" not 9025
30'75
Cn Vola Extremadura,
85
" roja
II
0701
80
Fasces
Pral
45
•
Vafencla
47
Facons Mermes,
45
Jerez 110 1
•
4,
Veteo de Sevilla

Bomba Floret.
•
unen. 19,

•

cL•

Menee
Blanca extra

Segonet
tata
Set-4
15
Va g ons arrlbats Fiord, a d'oral.
Alacant: 4 d'ordl, O cfv.

D OSA DE MADRID

idem

"

•
•
e

Cali

Oran fore‘a

nona' ealts

imialutios

130581 1111
Obertura Alt
!torda
9 q.50
atacante 69 .09 N.o°
b6•30
Andelusos 66 .3o

Llorn bardifflot, a 0'50 !den
Ordi, a 33.
Civada, a 35.
Cigruns, a In.
Moresc, a 34.
Tot aiza per 100 quilos.
Polpa albarcoc, de 20 a 21 p essetee la
catea.
l'oree, de 25a 26 la rova.
Saträ, a 3• 30 ruina.

Saibó "LA OCA"
QUALITÄT SUPERIOR
Fabrioant; J. ALE« -MATAR°

Entre eI5 prestigiosos edernents industrials que han subscrit la mejor part
capital-acció, figuran els següents:
Güell i Companyia, S. en C.; Nebots de Joan Balita; J. Bertrand; Filaturas Ca• ratt, Pérez, S. A.; Salvador Casacuberta; Manufactures de Coló Reunidos, S. A.; La Indústria Lonera, S. A.; Aranyö i Cumpanyia, S. en C.; E. Caries Totlrä; Tomàs Rosas; Fills
o de P. Portabella 1 Companyia; Lluis A. Sedó, S. en C.; Jaume Imbern; T. Sala; Antoni
Itoses; Riviere i Conmanyia; Esteve Recolons; Companyia General d'Indústries; Jacint
Rifà; Estapé i Ros. S. en C.; S. A. (beber: Filfa de,Francese Sano; J. Mas Badia; Joan
Valaplana; l'ab de R. Almirall; Fills de J. Maten; Vda. de A. Armengol; Manye i Ordeig; Joan Goda; Permaayer Germans: Bonaventura Pedemante; A. Murtra i Companyia
Pere Anee; Liobet Guri; Noguera i Companyia; Filio de A. Aparicio; Antoni Seva Roca; Arnat 1 Companyia; Salvi Ibarra; Joan Fähregas Sorba; alora i Fabrozas; Successora A. Costa Masana; Fills do Salvador Remadas; Joan Tarrats; J. Ferrer Cornbater; Casanovas Germans; Roman, S. en C.; Felix Trian; E. Puig Carccreny; Joan ViIa Rubira;
Maristany Germano, S. en C.; J. Boyer Vilaseva; Filia de S. Baliu; Manuel Fälaregaa;
Josep Orttnez; A. i F. Sal -lar, S. en C.; Francesc Villumara; Colom i Cornpanyia; VIdua de Lltifs Sandhez; Fills de J. Bassols; Esteve Bartra; J. Mareo Cardona; Vlilla de
Carreras Torrellas; Rasend Peitx; Eduard Tenas; Balitó i Companyia, S. en C.; Vídua i
Fills de J. Sabate; Antoni Barral; Antoni Palmes; Oleguer Godó; J. Parlé. S. en C.; Vicens Fite; Felip Iglesis; Francesa Valls Brufau; J. Delhi Badia; Magf Andreu; Anbni-.
ma Sedera-Cotonera Tous Santamaria; Jubany Germans; Indústries Forb, S. A.; Pere
Santanaeh; Sean Cota; Marcià Prat: Ramon Vives Maxencbs; Garau 1 Pratdepädua; Pan
Baratan- Pere Tolrä; V ídua Joan C. Fontrodona; Filia de Joan Rates; Isidro Valls Disba t ; Josep Borräs; Ramon Company; Vda. de R. Sistare; J. Mas Badaguer; Vidal i Ro-

binat; Rovira, Roca 1 Companyia; Companyia Catalana de Tints: Josep Lamarea; Zenon Nicolau; Joan Novellas; Manuel Blasco; Vda. de Ft. Carrer; Maquinària Textil Rosell, S. A.; Gual Germano, S. en C'.; JeAep Lladó; Guniersind Corló; Angel Romero; VI-.
dua de Jaume Ruca Valles; Viclua J. Castelltor; Felix Feliu.

1

COM1TE ADMINISTRATIU
PRESIDEMr: Lazas. Sr. Comte de Caralt; VICE-PRESIDENT Excm. Sr. Joan Puig
fflaroó; VICE-PRESIDENT Ion.: Sr. Eduard Recasens; VICE-PRES1DENT Ser.: Excett a ntissim Se. Carlee •aristany; TRESORER: Sr'. Tomäs Ros6s; VICE-TRESORER: Sr. Josep Cadla; COMPTADOR: Sr. Joan Bertrand; VICE-COMP'PADOR: Sr. Lluís ramera
a'OCIALS: sr. Ciaudt Arany6; Sr. Ceferf Ballesteros; Sr. Enrio Cabello; Sr. Evarlst Fàbregas; Si'. Ramon Fornändez; Sr. ntont laasso1; Exoro. Sr. bard de Giieti; Sr. Jaume Ir/Ibero; Exoro. Sr. duo del Infantadot Sr. Josep Llobet Oviel;
Vicens Mental; VaxImtHà Millier; Sr. Udo de RUUkay; S c. Franceso Vives Pons
CONSZLLER DELEGAT: Exom. Sr. Joan Pba I Pon
SECRETARI GENERAL; Sr. Eranoesc Ripolt

CAR A CTERISTIQUES
Aquestas obligacions redituaran l'INTERIDS ANUAL DE*. O PER 100, LLIURE
D'IMPOSTOS, PRESENTS I FUTURS, pagador per trimestres venguts el primer dia dels
Mesos de gener, abril, julliol i octubre.
Seran amortitzades dins el plag màxim de 42 anys, a .partir de 1928:
L'import de les obligacions es destinarà exclusivament a l'acabament da les
obres necessàries per a la producció del fluid i adquisició de niaqtanäria i materiale
¡ndiepensabtles, instal.lació de linies i zacates.
o A RANTIES
El pagament d'interessos 1 amortització de les obligacim:s queda garantit amb el
valor de totes les concessions administratives, instal.lacions, xarxes i obres de tolo mena que la Societat t6 realitzades i realitzi en endavant, i d'una manera generica,
feeten tots els Una, finques i drets que a Cactualitat posseeix la Societat, aixf com lambe ele rendiments que produeixin els afers de aubministre de fluid, ja en plena explota,
cid, i els que en endavant produeixin els das bens i drets.
Essent estatutäriament els socis els consumidora del fluid produit, queda use..
.gurat a l'empresa al consum de teta (a producció,

CONDICIONS DE SUSCRIPC10.
Aquestes obligacions són ofertes al públie en subscripció A TrroL IRREDUCT/,
BLE a partir del dia 29 del corrent mes de gener,
AL TIPUS DE 93 PER 100, 0 SIGUI 465 PESSETES PER OBLIGACIO
amb cupd de primer d'abril próxim.
RENCIRIENT LIQUID; 6'45 PER 100
El pagament es flirt/. quant a 50 pessetes, al mornent da subseriure'S, i la resta,
o Sigui 415 pessetes, el O de febrer prbann, contra remesa dels tltols.
Es decdararä tancada la subscripció en el moment que es cregui ope'
Tots els valora de la Cooperativa de Fluld Macelo i, per tant, aquestes obliga
clon, són admeaos a la cotització oficial a les Borses de 1adrid i Barcelona.
LLOCS DE SUBSCRIPCIO
Baile de Catalunya
Llano Espanyol de crèdit
Rano Espanyol del leu de la Plata
Banc UrquiJo
Bano Central
Bano Alemany Transatläntio
Bano da Próeteos I Descomptee
Rano Eapanyol de Xlie
Chavea 1 Pu i pert,
FJile de {Watt Valle
en Q,
Rano Hispano-Arterloä
atoolet6 Candrale de Banqui

~1~
tal.%

r LA PUBLiCITAT

D unars 30 de gener de 1323

ELS TEATRES
ROMEA : Companyla ZacGene — "U Cardinate
LambertIn i ", de Testoni
Aquesta comedia havia ja eslat
representada per la companym
eacconi l'e/tima vegada que nen ir] í amae N orvoeita
leue5.Tacls ttoe tal ti re' e dolla
ble, d'aquel le s de caient històric.
Peda d'una hislória per la galeria,
a la manera dele famosos drames
de Sardou. Vol pintar rambent
Ileueer i corremput de l'ariete«Vea boloneesa del segle XVII!.
En rnig de tots els intrigante
pneasoltes i dames enamoradises,
resepa la fi g ura del cardenal-artembletee. .lo no eonec la vida i
inirectes (Vaguen leen senyar,
però em fa refeete que Testo!"
a I!3!5 aguce/ tipus generic del capen "mon Jan", ple de virtut i
de tendresa. sisaba una ceete ye.
1 or de pagqii, humorista i
de vegades. per?, serepre ntt
ter i recto de enmienda- Es el
eeedle. et cituenge o el bisbe simi bona persona de les noveleee i lee remedies romanti[pies, que deve gade s els matare
feien seriar per dir-ne guatee de
tre,Anes.

La eam'édia no és cap gran obra
eelne rvacee ni cap meravella teatral: pene este construida antb
gräne. no avorreix. i e'empasse
rem unes bresques. El fi principal dc raneor es escriure una
obra perquä peral lluir-s'hi un
gran tome liant i En Zamitee
ene" fer cap estere, sense palle
ni cribe, ni aradegar-se. va pintan/ i dibuixant el personalge del
carderal. d'ena manera frenteanent deliciosa. En sol emploma
tela l'escena i Ld moments en que
'ama d'actor a entran 1 arribo a
emocionar al >l'hile i ha produje
ara dolea corren t de sinipatia.
"La atoe:orada", trareedia
te D'Arenonzlo
Apreste tregailin fon eerrita
per a la Puso, e" t'e:Nora quia
est aba mes te re reee •1 d'annurrti^.niece, ei teaet erliabiseee, iert
esttlitaafies i la el•rosle
dele prerrefaolietee. Era atinen
tenm e de fi e eenemeament dc ccgle. aran el$ ard i ste* havien paet
tan rea'ameet. lee map• ¡ trae nores deedeiuixeu t es 1 les eahelleree ..reicarop d'arme!! pele
tor lee-ovar aromenat
Jn he eserit ir. re melles bares
te ^mesa. mateeee din. cut la reléri`la , luan h•na, és com el
hetd rh ta vide matelxa. enee ee
imeteeb la "411 de !a vida. i vida;
leerte' - e l una !ola rosa. Pere
.11 no cae feo ros me,:
teir e
reterem. ne va (rari teent vestí:, o
set reteriaa, i dee.pres
dirwr eatripat i(les • otdat molta
sedl i 'rot vellut i mollee puntee
jalee et di/Manan, al trans le/
feen eemetee d. !robar-11i la
pill r l a vida /ti troles un maniquí 1 , 1, re. o eua!re filferros ro
r a i zA p ao • ri en la "Ojete:irle" .le 'DAneunzio.
ven trina...arre el primor
• i r ¡i rtIA3 e'he enterat (le que
1,en te fan olol.„ de ene vl cel
eee .
oil. la caen is flaca i
sl F • !,^e
rIel. Sa enberat
dee et e che a .rie (I stetollar llara i rrunts graeiose g i
•-•
s'hi velen. Ilem eist
e. unes dones ene eleeer e enen. ene geleibla que
(.1atan grin9 desee-e/Diere
• ea fan altea cosa sind
•.
lirigrne ensuerat
lían dt errara guisa
e•ec5 ene hi ha picat
'-v•(a e l erimer acle i el
1:• - rer i el quart, i corlee ;luna.
:•(roestri obra de d'In'ealment trobeu guatee
ces are -emocionin; les
- • 7Latate que volen dir,
e'.711 la maVeixa rethrit. e
a per dir COSOS
del primer moment, lee
ies 1 lea para-ales ee silueta
'e el reíestre de la falsedat. De
t,rn en lact, un acudit elegant,
tila bella paraula — perquä
D'A nunzio sap dir belles parearles —perb res mes.
A mida que pasea el temps,
aeltee tes crises ce tornen mortes,
ai ornplen de pela i acaben per fer
lastima. Aquest detecte essential el timbra en gairebé totes les
e,oses de D'Annuneio; jo he estat
SR ap aesionat per le poesia d'a(fuet heme teatral, no vui desenga nyar-ree del tot; encara hi
ha coses d'ell que em se de meillórje• ! qu e per a mi acta momenta int ereseenthisims de la
>ret eje. m ederna. D'Aanunzio no
e s ea adieta deepreciable, per?,
el seu art, a pljeat en una obra
ole La Giomnda', resulta funest } mcdt trist tenir de condemnar
una leude:elida que ha
robat el cor
de molla gent, i les
,i 2>ncies de la qual encara són
tot el inen; per?) jo esd e cert que sis que vindran darrera nostre seran envara mes inetae ables amb
l'obra de D'Intent10.
espero vetare la `Cittä moree* • Fter Orlo bravee llega armella
n
"re fa deu anys. Aleshores
tl'ielteressioub oiTament. PISAS°.
PO 'tened ene en tino, que le
.rallt !maree tie superior a "Le

Gioeonda"; perb em temo de tetes les metieres, que /laurel de
rectificar amb severitat el meu
entusiasme d'adolescent.
En "La Gioconda", ei treball de
Zacconi es insignificant. Va dir,
però, admirablement aquella escena en que l'escultor recorda les
Pedreros de Carrara un dia aseo-i la contemplació dels marbree al costal de la seva estimada. Aquest rnoment de literatura enlluernadora, es potser
mes bell de l'obra. La senyora
Ines Cristina va fer une gema
-meadaf, del paper de Bite-en
"U Ro Lear", do Shattesemare
.nt Rei Lear" is una de !es trae
:tedies de Shakespeare mes descene e rtants. "El Ceuta d'Ubrera',
1 "Maebeth", san de la inatebra
tónica, pedo "El Rei Leer" agafa
unce proporciona mes monstruoses. En -El Bei /mar" hi ha tota
la bona retórica del renaixement,
hi he el venid, i la seda que no
perdert. Pele, a mis a mes d'alle, hi ha agueil esgarip barbee i
aquell plor contingut, aquell
sentimenlalieme dels gratas poemes primit ius. Hom llegint
vejeta "El rei pensa amb
aqu e lls assassinats imprecacions
que hom Ilegoix en les paraules
sagrades del "primer liebre
Reie", per exemple. El to
A,* melles Pistones el to del Dei
Lear. Peda al costat d'aquest element bíblic, que sempre AS assoleiat, ben definit i precie, hl ha
una mena de boira i d'alumna!,
una mona de red desfireirmla 1
exaltada, que s'ha d'anar a 3prear
poesia barbee
en un carril)
primitiva molt diferent do la Bendice. i aleehoees ea pensa ea_
talment amb els noveles gaelice,
amb la figura n le Fingal i amb toles les fantasies ossiäniques.
Però en "El Rei Lear" no s'afináis tot arme. roen a eonepció genial que ea el primitivismo salvat
¡e, i la pompa cslorida dcl renalrame-t, ea leen, es barrerla 1 es
bearallee. per produje un nou ele weit elintre erae. uesta eran obra.
Pa elteeent que !a pinta iota i que
fen traten loe escenes. Aqu e st ele reent nISP hora l'olora, es el que
se li fa mes difícil de Jefe-der.
Pene que par entendre's, i valRu i na la naradoza. es pot (lir que
aquest eleme e t. nasent dels :litros, fa del "Rei Leer' una obra
d'"avantgarde". Una obra mes
moderna. mes atrae:ida i mes inemeeitad a, cree teta els
ele dadaerees i •ts expressio
nismes. Ja poden fer ele devote
de les drogues i les truculències
totesi lea cornedles hei tragèdies
que vulguin, eue a Shakespeare
ne Ii pasearan mai la nee per la
cara! "El Rei Lear" tiene una
eeneaejó de gran sorprasi, da
gran atreviment. El "Faust,", per
'mete:píe, representat per la come
panyia de Max Reinhart, tarribe
dina acuesta mema de sensació;
però l'afecte d'"El rei Leer" de
ire 3 gran i nada insespiths. I
aeli e st efecte meravelles "El rei
Lean" el orodueix malgrat les defiriincias de la presenta:rió es
cenica. malerat les estienrades i
imperfec n ions de la traduceile
De vegades aquesta "medernitat"
de fiLakes peare e'endeeilla en una
situacid i un (m'Arase escenie
però allí on bull i crema amb les
flamee nada raros ¡ mes preveo_
ISOS 4$ en la paraula Iluminada.
Com a fäbirla krägica, "El rei
Leer" es d'un salvatgisme i d'una
hrutelleat fora tea tela mesura.
quart a la successel externa
dele feto. "El rei Loar' s'acesle
a la fantasía ossienica. La tragedia d'"El rei Lear" no seinbia
ben lid una d'aquelles presididee
pe! Destf, ni per la fatalitat deis
esdeveniments. Els herois del res
T.ear no uniera anal 11113 Intime
i una ponderadó helimiques. Mes
que l'obra del Deslf, Ins änirnei
dels herois a situacions monstruoses, sembla l'obra del Deste
(n'Italia Zanjarles Jeta borda per
dur-les a una situació absurda
inhumana. El nom del rei Lear
de un nom de nepe o deetpopbteme. Ea aquest seatit els herois
d'aquesta tragedia tienen un 'ert
pareen* arnb els heroi e dels.-"Nibelungen".
El red Lear de, en el fons, un
temerarl, un desequilibrat. En el l
no hi ha cap grandesa. La &Pea
erande ga noix de la tenia o la
desesperacid Quin este de g eene rat, maleeix d'una manera sublim.
Pera) (luan s rei ainh tole els honora, sembla un incomprensei
eulgarfssim. teman ha perdut
rad se li acuden veritate com un
temple i sentencies agudes, giran
elite ea &mire de la seva rae nomes diu baoalitithe o coses tara de
to. La intencill (l'aquest personatge Ante dintre la literatura, no
sembla pas ben clara. Perb amb
la seva poca solfa, arnb q a seva
despecia i amb la seva follia,
S'Iti berme ja una mana de prestigi nívea una mona de num divina que eidluerna. El rol Lear es
una imitan erequelles 411A fa por
ranalitzar-le g, parque hom
gosa acostar de tanta ma•
gestat rennstruosa i fulminan?
que irredlen. Lee fines del rel
lean paseen d'un egofsme en certa part emn preneiu 1 molt /mute.
a una erneltat 1 una perversa',
ere* de tinti4.. 144 f eileß 0.1- Poi

Lear perteneixen a la ponla

dentellee, a aquella mena d'ad
ene no eoneix cap hei de sentimentalisme. En canvi Cordelia, es
d'una dolçor romänLica. L'anima
de Cordelia sembla una invencie
del segle XIX. Tota aquesta barreja de tendències, de brutalitit i
de dolcesa, de primitivisme i de
modernisme, fa que ens mirem a
"EI rei Lear" com una de les
obres mes inquietanis que hau
produit ola hornee; com el poema més suggrestiu i mes desconcertant de Shakespeare.
Ia interpretació de "El rei
. Leer ", per Zaceoni
Resulta dificilfssim per a Iota
companyia que fa trua passejada
amb ala elements que pot, i arate
un decorat n "viatge" presentar
dignament una obra com "El rei
Lean". En Me?) hem d'aceeptar la
bona voluntat i prou. En Zacconi, amb mate bou enzert, va posar les cortines grises com a bastidor come de lotes des escenes,
i va ateas cauviaet els quadree
enea, el tetó de fona..--Un tetó de
fona cree fein pena, per?) alabat
siga Dául La cosa que ja es mes
lamentable, es la mutilació que
es fa de l'obra. Jo cree que "El
rei Leer" o s'Ire de dir tot, o no
seas da representar. Acceptaríem
la sTrpress:3 d'a l guns mota. perb
mar la supressió de coses essendais. La figura d'"Edmon" tal
eleva la presenta la companyia
Zarcera', resulta tresternent mutilada; el parlament del fin bort,
que vnt per la me ya fora i la seva mala le arribar a la glòria eel
fill leeitim es d'Is moments mes
grandioses de l'obra i això en la
traducció d'En Zataconi s'ho raenjaren tot. Menee eecenes de
"Glaster" 1 ele seus fills restallaren lambe incomprensibles. Els
moments brutals i repugnante de
00/11 per exemple aquella
arreneada d'ulls rbi doegreeiat
"Gloster", ser/ab:avén de titanes
i no (Pian cap efecte. Mes valdria.
caen ala fet en altres escenaris;
amagar a "Gloeter" darrera una
cortina. o de manera que tos pee
vist dell públio i donar Mé3 impedancia a les paraules i ale
eres 41e dolor.
Detectes com aquests n'II' ha
mona a la representació, pere ja
ene en fern càrrec. Muntar "E l rei
Leer" ésnerepresa extraordineria.
La enea important de debó
la interpr+elariei Zacconiana,
rei teme", de Zacconi, te moments
admirables, quin d'ubte bi ha? La
enalerlitteae de "Goneril" petser,
al meu ente:adra, feu l'enema en
que Zaeconi mita y a relee itlentiEcat amb la grandesa d• l'obra.
Tet el prnces de la tedia fon
clut amh molt talent, ande- talen
anälise La tedia de "El rei Leal."
es pot interpretar de diverses
metieres. Zaeconi fa la sera, eare
regant -el n-aturalisme, i orlentant -la cap a la seva eecola. Arriba el moment de la more de Lear.
Aleshores En Zacconi ter una
mora vol fer el "pinyol" pel píablic. I fa una mora de debb , repugnant, amb veritat ile clinien.
Aquesta manera de morir en escena, es discutible tractant-se
d'una obra corn "El Toi Lzar". En
rei Lear" tot de heroic. es
monstruós, i s'escapa de la veritat corrent. Jo vele menee coses
en lebra de Shakespeare, el que
no hi ve l e, es cap influencia de
l'escolla naturalista, no cree que
Shakespeare i Zola tinguin cap
punt da contacte. Dit aixta eres
que in, mort de Lear que fa Zacconi, és ezceseiva. Pot agradar
a la galería peda a mi em sembla de mal guste per molt meret
que tingui estrafer una agonla
de debò.
Josep Clarea de Saga=
*da> •••

CRONICA DE
CULTURA
Els ustudlant de Medicina
Eetb en vies d'organització una agrupació d'estudiants
de medicina, patrocinada pel Sindical de Metges de Catalunya,
:aceche de Barcelona, es prega a
tots els estudiante que simpatitaire amb la sesea actuació, que
reunas per cursos nomenin dos
rep resentante pesqué s'entrevistin arnb el senvor Negre i Balet
(Bruch, 27, de tres a guatee de la
tarda), per entrar a formar part
de Ja COUllabis3 organitzadora.
Un curs 64.13PC el mittode
ttlentesseri
El cure tebrico-practic sobre
el Metode Montessori, organitzat
a l'Escota d'aquest nona, de la
M ancomunitat, consistire en una
serie de Ilieons teòriques que es
donaran els dilluns, dimecres
divendres, a les once del mate. i
en una altea serie de BeSSiCrtla
d'observació de classes en fundó
a tenir lloc els dies parells de la
setmana. En la earrera part del
eure es realitzaran les precie(pies.
Les Iligons tebriques comprendran un grup a) de Teoria general rnetodolbgic.a a carrec del
senyor Alexandre Cale un grup
b) de Psiculegia, i un grup e)
d'Higiene, a eärrere del doctor Alzina i Melle; un grup id) de Metode Alordessore a t.:arree dels
pecare:estere senyoreia Dolors Canals i senyor Eladi lloms, i na
See p .e) de elateriee especials a
carree de mossen Mentes i alees
distingas eepecialisLes.
La eonvocatbria d'aquest cure,
earaeter privat, obeeee, com
s'ea/ dit, a necessiLats de prepanació de personal que lea de professar en les eiscoles maternals
dels establimente d benclicenda
de la Mancomunitat. Amb el desig d'afavorir la renevacia de
preineditnents d'ensenyament .en
he. cates de caritat niantingudes
pal» inunirripig,„ el pertonal que
aquesta Lreurieten al curo, reirgiés o seglar, mereixene les niateixes censideracions que el de
les esmentades Cases de berieficancia.
La matricula-per a Luz nombro
molt editen de places. Regueit
°Inepta a la secretaria de l'Escota
Mentes-sed, Diagonul, 422, posterior, iraportant cine pessetes
el$ drets. Lisa nieta ha estat comeneada pels que deerteen sane:lar-se cene Mente. El Gura comen
(;:its a latiguea el dilluns, cha 5 de
febrer, per continuar-les fins a
filmes d'abril.
soc:ack5 Protectora de
relesenyanea Catalana
L'Associació Protectora tle
l'Ensenyança Catalana ha nomen a t al ~setter senyor Josep
Puig i Estuve delega'. dins del
Patronat dc l'Institut Feininal.
— Ila concedit un iot de llibres perquè fossin repartes als
aluinnes d'una classe nocturna
que el soci de la "Protectora", En
Martí Taulen va donar al Centre
Dernocretic, de Rubí.
— El Cuneen directiu de la
"Protectora- ha acertlat fer una
edició deis dos timas del cateen
de propaganda de Josep Obiols,
quo tant e'exit han (detentan, i
del qual se n'han (el esapreduecenas en segells i postals, que es
vienen a les seves oficiales,
Ares, 1, principal.
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GOVERN
Aneldent terrcvlari
De restad de Sant Vicens de
Castellet comuniquen que, fent
maniobres, van descarrilar tres
vagons de mercaderies, interceptant la linia aseendent. El trae
lec es fa. per la elida del moll.
Aclaracie
En l'edició del divendres pasea"' doniavein °temple quo havien
estat (robas a l'Agüncia de transporto "La Pallaresa" els ()tajentes mis el ella 8 van nacer robat» dele mag,atzerns de l'Associaei 6/Marchamo Comercial.
Aquesta informació en fou donada pel Govern civil.
Avui Plli pilan polar afegir que
si ele objectes eren a "La PaIlaresa" fou perque els hi portà
un carretel' preque ele facturessin cap a Lleida.

Las lecturcs de Passeciaciä Catalana deestudiaate
Jasep NI de Saearra

Lessabte, a l'Associade Catelana d'Estudiarles, Eta Josep el.
de Sagarra liegt. amb aquella
grbc4 que fa sensibles les paraules. i davant d'apreciable condales, el cant segon del sou ¡motea
"El comple Arnau". En revocació
de la figura llegendària i popular i de rabade g sa Adalais, amb
el temple/riera d'un tercer interlocutor i del fons dibuixat en rePe,, que el completa, hora hi velé
csmersada novament la trassi
I II poeta a guarnir els episodis
i les figures arate aquella sabe
tribia i gremial que mies es un
eshorronament lleu damunt la
pell fina i des una rtia rojor de
llavi onces,. La interprelació de
la llegonda i de q lurs actore de
dones ben fidel a la personalitat
de l'autor, constituint. enfront de
Comunicats i avisos la parbfraei tnaragalliana, el
triomf de rerg-ull de la vela
"suplicados"
d'Ameno, brodarla de ses gestee
Havem ribut comunícate i avi- mente n malastrugnme. El p s isos redactats en espauyol, de lee calce. finalment. de posat en ei
vers d'aunella manera tan tendra
entitale segeents:
Soeietat Protectora d'Animals i tan boniea corn forte i dramittiea enserris. qut ha devinigut pai Plantes.
Comilb Pro-Carnaval.
!rimen /. núie d'En Sagarta. i que
Centre de Mestres d'Obres de en la darreria del rail que Iteel
assoleix una meravellosa pedenCatalunya.
Unió Administrativa 1 Lliberal , -rió i on la natura ens llena racOermandat de Sant Cristüfeel
Uva sensaei6 de reptleg nocturn.
Xofers de Barcelona.
Sindicat d'Adietes Teatrals.
Alfred Gallote
Unió Pro-Llogaters.
El vinent discutiste, dia 3. a Jet
Sport Ciclista Badalon..
-et de la arre% i al matees en
Círcel de Gremio.
tatge
de l'entitat (Méndez NúCfrcol Artfstic.
ñez. 3, pral.). ti'Alt en d rle”a•
Junta. Regional de Remeden.
tnnarte teetttra a un recull de proNo ele publiquem per no die. 1 , ¡oArlitori.
(meter de tenlas per te:vede-Ice
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El lector diu... INFORMACIO
DE CORREUS

Sr. Director:
Es quasi segur que en la nova Casassa de Correas que s'edifica a la Reforma, els scrvcis seran permanents, tal
com passa en les intimes oficines de
Correus de les ciutats de terç i quart
ordre d'arreu del 'eón civititzat, i que
per tant no seguiri la rergonya i el fatic dhaver de fer cua perque sols dir•
sant unes curtes hoces del dia se certifiquen canes, o meres, o velera deciarais, o impresos. 1 si usó es fa aleobares, ¿per que no es pot ja fer ara':
iPer que, ultra el servei parmanent, no
sol enes al públic un minina de serenes.
un retalla de paper secare, un escrupolá
de confort que indiqui un xic de respecte pel palie paciectissim? Les Casabree de Cornerç ja s'haurien d'haver bellugat fa anys per a obtenir aixa, i„, al
no íos golafreria, tanUié per ob•enir una miqueta perita„ petita de --udat en el local de Correas.
B. P.

1

PER L'IDIOMA CA TAL.-!

Sr. Director:
Errineti-se'm pasar un afegit a Ics
raonades paredes que aroh l'epígraf
Cartrilonürzrions, i firmarles per En
Juan Merli, aparece:ea-a Cli aquestes pagines fa pocs dies.
L'esmentat autor deia, entre altres ceses:
"Diem que earritre perlesa de Cataltniane sc--5 radical que a Barcelona nopubliquin niés si no els Ilegiriern?"
Jo hi afegeixo que és ridínsI tarbé erue
suentre "partem tam de Caulanisene
es faci el mes elemental del patriotisme, i rnajounait blascrnant tant la cajoria de catalans cralnor al aostre
gioriosissala. o sigui amarar nace eis
ans:res 1:otigurrs i comciants en documenta i lletres adreçades a compara-ir
tes, en els :libres que no tingtrict valor
judicial i rebotar interior 1
en cauta. Quants calalas:st,1
raed ce
el) bi ha que per repatzneria, per asatic:a o be per ter/maca a perdre reze7
ders i cliems no he ion. Cal donar :zapees a les campauyes gire s'exere.-isma
en aguce sertit
A. Farsees
ASPECTE DEL NOSTRE COMERÇ EXTERIOR

UN

DEL MUNICIPI
L'Alcaldia de Barcelona ha
publicat un ban amb tnotiu de
les properes festes de Carnaval,
en el qual recorda les ordenances municipals relacionadesratereveeee
la venda de confetti i Isteittehtmentäria de les disfreseesee
En resmentat ban es recorda
lambe la prohibid(/' de portar careta, eiestir-e su/ indumenteria
del sexe coatrari, venda de confetti multicolor.
Ets ~Mata reerdelpals
1 el nou pressue
Abir va visitar a/ se ' ,,,,i' alcalde la Junta directiva de l'As:ociad() d'Obrers i Empleats municipals per fer-li entrega d'un
projecte de pressupost de des-‘,
peses per l'exercici económie
1923-24 en la part referent al
personal per si la Comissió municipal d'Eltsenda vol tenir-lo en
rompe co la contiende del pites,
supost prenrim.
L'import que es retén en el
projeete de pressupost presentat
per rAsociació exesdeeix de pessetes 1.733.15E a la suena percehuela en l'actual exerniei pel personal de rAjunlament, compresas els sous, suptement de vida
cara i pagament d'hieres extraordineriee,
gacompanya a dit projecte de
pressupost una membria explieatn-a, en la que es tendeix a demostrar que l'augment sol.licitat
es un '95 per lee sobre els haber»
assignats al personal de rAjuntarnent en 191 4.
En la mateixa memòria s'estaMeta una enaparació arnb prossupostos de diferentes ciutats
importante i s'afirma que a Tarragona raugrnent d'habers de
referencia fou el d'un 97 per 100;
a Valencia, el d'un 116 per 1 00;
a Ginetra. el d'un 105 per 100;
a Toulouse, un 250 per' 100; a
Marsella, el d'un te per 100 i
a Manchester el d'un 151 per i00.
El eenyor alcalde els va prometre que recomanaria dit pressupost a menaöria a l ' eS111t1i de
la er t raiSSió d'Ilisenda.

Sr. Director:
dia publicava LA PUBLICIPayament als professors
TAT un jus:issien arteria del syirr
Els senyora professors que
- Linda del ceR. Orees sobre la haga.
merç exterior de Catalunya_ Eernseti, Su. perczben quantitats mensa:ole de
l'Ajuntament poden pasear per
nyor director. que fiqui cullerada ca
la dipositaria municipal els dies
aquest vilal1uemm tema, c¡ue alhora
de suprema dignimt per a Cata/unya. La 30 i 31 del corrent mes per fermesa inferencia es per a dimanar ala ies efectives.
professianals d'aquestes coses que lacia
..-.•-n••-•••11110•11111111.
fins al terme del problema i ens
si la indústria catalana, en refiar-se El Concurs Plaudiura
ma.:roa dels eranz.rts pretsters, no s'elernitza en la palear 'mdirstria
Dissabte la tarda, a les Ga- tare no es reic,rca sulicientraart per
a competir amb altres grane i pe.tits Jerez Laretants, s'inaugurú l'expeales que hau devingetz formidable, i posició de las obres que els pinriquissims expiaradors. Si no és bora ja tors que responent a la crida
que cls industrials dotan forma mo- del senyor inaudiura han portat
derna a Bur arel-hm, deixant la vani- al concurs anuncia' ara fa un
tat cremes i senyors per a esdevenir any. A lacte bi assist1 nonehrosa
par.icipants ea ree,s de grans nuclis in- concurrencia, entre la qual- lit
dustrials. Si per ventura el menear espa- Savia distingides dames i motea
nyol no és un dels m'es miserables, stas as-testes.
mal pagadors i més subjectes a les conAquesta exposició, que ocupa
tir.gi'ncies d'un cisne. d'una pedregada, totes les dependències de les gade la Ilagosta, etc. Si la indústria Cata- leries, és, seguratnent, la Mane,
lina r.o porta a coll-i-hè al crédit de Lit festa mis selecta de pintura
el comerç espanyol, etc.., etc., etc.
catalana de carlee:ter pebete que
celebrat mai a Barcelona..
P. ArnI06
Mee endavant ens en ocupareila
amb l'exteneió que es enereix,
tunt pel valor de les Obres cuan per l'alta significacid arttstica i .
catalana que Ca despeen del con,
junt de l'exposició .
El senyor Plaudiure, segons el
Merts da malattla
ceden anunciador del auncure,
Diumenge ene trebat un Merme destinava la quantitat de 15,000 estes en terra, al carrer
pessetes a adquirir obres, disteipree de l'església de Sant Miguel buint-les en la segiient forma:
del PorL Cunduit al dispensare de una adquisició de 5,000 pesSeteti
la Piarceloneta mor! ad cap de poc. i guatee de+ 2,500, a !hure eleTenia uns 65 anye i era cane- cié de rerganiteador del concurs.
en: per 'El Roig".
Un cop inaugurada l'expeereie
— Els veins de la casa ne- el setiyor Plaudiura ha alephat -mero 9 del carece d'En Roca avi- el mimen) d'adquisicions fine a
saren a un guarda urbe porque dotze, i ha adquila una tiene de
els sernblava que al segon pis cadascun dele artistes emeeents,
de la dita casa havia ocurregut (lestinant a la del senyor Itieard
galdido/1e d'enema). Despees d'ea- Canal» 5.000 pes'-te, t etie a
trae al pis, es trobaren que la lloles dele eenyure Lateada, J.
gatera Anna Sala, de 73 anys— Maltee J. Seteamella. den Caries,
la qual tota temps que patia una J. l'ogores, .f. Pa-mama!. J. Colern,
•
=tenia — havia mort.
F. Vayreda. J. el. Padilla, R. CapEmmaylnament niany i A. Can,
A Biés a mea d'aquestes dotze
Diumenge fou auxiliada al die- obres, el senyor Piaudiura ha fet
pensara de Santa Madrona Ange- preapusicions de compra a anees
la Labao Fuentes, de 18 anys, la concursants, entre els guaba eaqual s'havia empassat una quan- berra que hl ha els senyors M.
Humbert, J. Espinal, J. Merca.
titat d'aced clorhidric.
Fou traelladada a l'Hospital Cli der, 11 Benet, M. Oliver, N. Rau,
nie, car ee li aprecie un dea greee- Meta, Santiago Itusiñol. llaman
Casas, Joaquim Mir, Ganvey 1
tic greu,
algun atare. De lea obres d'aUra portuguès es suloida
quests autors sabeat que ja n'hi
ha algunes d'adquirides en ferm.
Per amor
Diurnenge al vespre, per exFraneesc Ola Fumo, de 30 anys, pontania iniciativa deis artistes
portugués, vives inaritailment andi que han 'eres par( a aquest imun a artista de rnusic- bat, a la portantfssim cunetas. teorganitqual estimava romänticament. eä un banquet d'arnieitifss homeL'Ott sentí una torta gelosia en nalga al senyor Plaudiura, el
assabentar-se que la seva amiga qual tingue Roo a l'Hotel ilitz.
tenia tintero awh ni. alte
Durant reste reglad' gran dara les dues do la tarda, es clave dialitat
i a l'hora dels beinalie
una punyalada al (wat, a el piare pronunciaren afeettuceee permiJeleepanya elevada el teairo del tes el senyer J. Francee i Ets Sanm'alele nona
tiago Rusitiol. el qual provocà
Portal al d1spensari di-tortauna °fuetes maniftegaeld 'pele
frenetis, mori als poca iestants
e eunite en constatar la viva 04.
ullanitat de rhouseueateut..mere, a G OASCAtentia d'ur
A más Jale emocureantm eittale
aesoident del traba!!
assistiren a rapa' . ela eseeeetleel
Treb illant ;O Pato' d'AH Mo- Clarease& Sol, Menegral, .Avreat,
Moseelle. L'encuera*, .C.nnee'lltre
dera, de 3ltiuljuini cii mestre ed,
tases Joan Perra Garvire de le rant1411, Garay, Amero% eganéliiet..
suuNtr.-1 aleienge.
caja, oftigue d'en est-obtrt man,
tres.
ciad al eap de pote
se
EI
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LA CONFERENCIA DE LAUSANA

L'OCUPACIO DE LA RUHR

La vaga ferroviaria és general a !'esquerra del Rhin

Els preparatius bérlics dels turcs
cas de ruptura

Eis obrers municipals es pronuncien contra Iota vaga

Ha estat distribuït l'avant-projecte del tra
Les principals cläusules i estipulacions
tractat militar secret turco-rus : Es conv
amb urgencia PAssemblea d'Angora

,

Enérgiques mesures aliades . 9 . Nens
Nombrosos actes de sabotatge
Noves expulsions
alemanys maltractats per un mestre
Preparatius
bèl'lics? .. Els preparatius d'un cop d'Estat a Baviera
Dusseldorf, 28. — El dia
transcortagssit amb Iota tran q uilitat a la corlee de la Ituhr 1 cc
continua treballant a les mines.
Rl Govern Berlin ha oreasflat la vaga general als ferroviaris i empleats e Corretee ee
lee regions ocupades a la ribera
esquerre del Rhin.
Oontinuen a listes llocs les tripulacions de les barcasses i remolcaders alemanes carbeners
del Rhin. — Hayas.
LA VAGA DELS FESROVAIVS
Duseldorf, 29. — Heu's - sei si -

aparclls es contonea sistemàticament
tea les comunicacions anal) Frarea, i
Bèlgica.
Davant la resistencia dele funcionalis aleraanys, les autoritats aliades haa
decide le detenció i expulsió immediata de tots aquella funcionaria que per.
sisteixin en llur actitud, acordant-se de
mis a mis que l'aplicacie de les esmentales mesures zornealçarti ami maleta.—
Havas.

desea terceres parts deis votante.
---Radio.

EL GOVERN ALEMANY PAGA
ELS SALARIS FINS A FI DE
MIRAR

ELS IbESORDRES
Dusseldor, 29.—El Govern alemany continua alentant, quan no
els fomenta directament, els desentres en el districte industrial.
El president Ebert acaba de Ilanear una crida signada pel cancanee, per a una coLleeta a favor
dels vaguistes de la Ruhr.
A Mannhein una Comissió dels
sindicats obrers estudia la forma
de trametre un subsidi als minaires de la Ruhr. Cada minaire
del Lernten i alemany no ocupat
trametria als -seus cernpanrs
guisles de la Ruhr 1,04e mares
setmanals.•
Els ferroviaria de l'estació d'Obliden van rebre ahir a la bestreta una quantitat equivalent
jornal de dues setmanes, arab
condiciö que obeirien les (retires
precedente d'Alemanya.—Radio.
LES SEGURETATS PER A L'APROVISIONAMENT
Dusseldorf, 29. — El general
Deuvigne ha donat seguretats
per escrit a les autoritats locals
que no es posarais trabes a la
cireutacid dels trens que ponin
articles alimenticia.
El Burgmestre de la ciutat ha
deelarat que respon del nou cap
de policia enrarregat del manteniment de l'entre als carrers, en
ha renparegut la policia alemanya—liavas.
ERUTAL1TAT GE.RWIANICA : LA
CORTESIA CASTIGARA Ateli
CRUDELTAT
Dusseldorf, 29.—Telegrafien
de Botrop que ahir, en tenir noticia un professor d'una institucid d'ensenyança que dos deis
seus alunines, de deis auys d'edat,
havien respost i informat a dos
soldats belgues que el demanarete les senyers del carel que seguien, reuní en el pat.( del rollegi a tots els alumnes i en llur
presencia, despees de dirigir-les
tina arenga, assotà bàrbarament
aquests dos xicots, després de
•
fer-los despullar.
Quan les autoritats alindes tingueren noticia del fet, ordenaren
la clausura del col.legi i la detenció del professor, pene aquest
havia aronseguit fugia—Havas.
LA SAMA DEL MARC
EL COS Dr. LA VIDA AUONIENTA UN 122 PER CENT

París, 29. — Comuniquen de
Cebeenca que la vaga de carrilaires, segueix essent fina ara
parcial.
A la ribera esquerra del Rhin
el moviment de vaga es generae
aleti aquesta tarda.
La població es manifesta vivament contrariada per la interrupció del träfec.
Amb el deliberat propbsit d'alentar el moviment de vaga, incitant elle obrers a abandonar el
tratan, l'administració alernanya
ha pagat els salarie deis obrers
fine a fi de febrea—Haves.

gerne detalle de la vaga de ferroviaris:
A la conca industrial el trisfic
està assegurat per a les neeessie
tate extrictes per equips de ferroviaris franceses.
En el Sur la vaga solament es
parcial i complic quelcom la
tasca dels ferroviaris franceses a
les estaciones on continua el tree
ball, Fuix els alemanes demostren mala eoluntate, els actes de
sabotatge es multipliquen, tended a substituir la vaga ~rae.
Quan es detingut un deis autors
d'aquests sabotatges se l'empresena i si s'escapa el sen Cap de
destituit i expulsat.
Hi ha trens diaris ambColerna,
pero en aquesta regid es on són
Vnés non-ateneos els sabotatges
malgrat de la promesa de la Dir ecció general de ferrocarrils de
Dolerle que no s'alteraria el trefe:3 dele trens internacionals.

NOMBROSOS ACTES DE SAEOTAGE ALS FERROCARRILS I
TELEFONS
Dusseidaef, i29.—La vaga es
bastant general a la part nerd
de la Coima. Els carrilaires franceses asseguren el tràfec ferroviari. Al sud la vaga es parcial,
netant-se nombrosos actas de
sabotage, especialment a l'elidacid de Fuer Darm, on hi ha. cmbotcllats alguns trens que no tenen sortida. eelguns equipe franceses treballen per a normalitzar la s'alache.
Han estat detinguts i eepulsets alguns alemanys, acusats
(Pactes de sabotage.
Els diaris alernanys s'esforcen
en fer centre la inexacta noticia
que els franceses han arepedit
als carrilaires alemanys l'aceres
a les estacione.
Han estat sabotajats els fils
telefónica que uneixen la Ruta'
ande Faanea. Igualment han estat sabotajals els telèfons militare, por la qual causa les autoritats d'ocupació s'han ineautat
d., les línies chale, ieolant la regir!) de la Ruhr de rorlfu i Hannover. — Havas.

MORES EN ELS FEREOCARRILS
Hl HAN y aoues I DE9ORDRES

Dussehlorf, 29. — Les auterilate alemanyes. deeilment solfeases a les erdres del canciller
Orno, ron tinuen prevocant vagues i de s ordres. Llurs
%Te nomes tensa erecta en els
ferretearas. Els minaires editenuen fent pes ras de les proclames del canciller. En eonjunt, la
robla:sal reman tranqui1.11. -• dio.
LA VACA A L'ESQUERRA DEL
n

AMES

RHIN

Magúncia. 29. — Aquesta tar-

da, a Fes quatre, la. vaga era
completa a la ribera esquerra del
Rhin.
El moviment de trens està
.completament paralitzat. —

ELS A LIMEANYS S kEST EG E N
UN CACLE

Coblenza, 29. — Aquesta tarda s'ha generalitzat la vaga ferroviaria que fine ara no s'havia
philejat més que parcialment a
l'esquerra del Rhin.
Ilayae.
ELS FERROVIARIS ES NEGUEN
ß TREIBALLAR SOTA El. CONTROL DELS ALIATS

Dasseldorf, 29.—En contra de lo que
diu el peri6dic Gaseta de Colón:a, referent a què els franceses han tallas
el cal* que uneix Rhenänia amh Berlín i Hannovre, són els alemanys els que
han comes actes de sahotatge a reunen.
tat cable i els funcionaris de Correas
franceses ele qtte els Itat repattat.-1-1avas.

Dusseleorf, 29.—A les set d la tarda el Connte de ferroviaris publicava
aria nota dient que es riuen a treballar sota el centrel dels aliats, aid com
tumbé a efectuar el transpon de carta que vagi ditigit a França i

LA VAGA D'EtEPLLA rs hiUNICIPALS FRAOASSA

Dueseldorf, 29.—La vaga projectada pels empleats municipals
ha fracassat. Sotmesa la deslió
a votad& feu rebutjada per les

A la Direcció de Telegrafs i en eh

29.—S'han reunit els
obrers rnunicipals del gas i de l'ectricitas, per a tractar de si convenía o no
secundar la vaga general.
Posat l'assumpte, es va prendre l'acord de pronunciar-se en contra de qualsevol vaga—Hacas.
DUS3CIdorf,

EL

-GOVERN ALEMANY, QUAN

NO ELS FOMENTA, ALEIVTA

Dusseldorf, ao.—Les autoritats aliades
han declaras que són ahsolutament ¡alees les noticies publicades per la Caseta dc C,téuia, dient que a Dusseldorf
manca carta', des de fa dos dies i també les que publica l'Agencia Wolf, dient
que l'entrada de les trapes aliades ha

fct augmentar el coat de la vida en un
122 per loe.
Tan enorme alça ti solament per motiu la precipitada baixa del marc, feta
pel Gavera de Berlin —Hacas.
NOVES EXPULSIONS

RUS

Coblenz, 29.—L'Alta Comissió
interaliada ha expulsat alguns
funcionaria alemanys per negarse a complir les aoves ordres. Les
autoritats franceses s'han possessionat de Eadministraciú dels
serveis públics.—Havas.
500,000 MILIONS PELS INDUSTRIALS
Parte, 211.—Telegrafien Ideelle al
"Journal" que el Govern aletean' ha concedit una subvenciú de cinc cents mil
milions de mares als iodustrialn de la
Ruhr, deetinats a atendre lea despeg os de
la intlastria ì les perdues que l'ocupació
els ocasiona. Entre atoen« despene, figura en primer tenne l'augment indispensable de saleri dele miaaires, cosa
▪ la qual es refusaven els patrona—Hayas.
M. LE TROCQUER TORNA A LA

RUHR
Parts, 20.—Aait tornaren a la Ruhr
el ministre d'Olmos /t'Obligues', hl. Le
Trocquer 1 el g eneral Wel'larli, ami:n
-i:uvatedM.Glm,irctode
•
i M. Beneint, cap del Gabinet TeeMe. Ele eetnentats personattee entren
a BrunneLlim per posar al (leven belga
al oorrent de la situacie.—Itadio.
UNA

Lausana, 29. — Aquest mate i
a tito' oficiós, fou repartit entre
tots els delegats de la Conferencia el text de l'avant-projecte relatiu al Tractat de pau grecoturc.
Aquest avant-projecte cante
160 adietes i vuit convencions i
declaracions anexes. — llevas.
UN TRAOTAT SEONET TURCO-

coteut.AR

ELS VOLUNTARIS FilEMESOS A
LLUNIS CASES
Berilo, 2:9 .—El ministre de l'Intericr
ha publieet una circular a les autoritats
orcleannt tornar a 'Mis cases el9
veluntaris que es presentaren a les alcaldies da diversas tegions per incorporarse a les files de la Reichswehr. en peevisió d'una nava guerre.—Ilare's.

PREPARATIUS r/ELLICS?
Perla, Z.—Telegriefien de Berlín a
• L'Intraneigent" que el Gran Eetat Major alemany, novament reconntitult,
inareat en dire,i4 a la vall del Main,
greb el propósit d'unieee g von Elude.
El diari assegura que von Kluck 'Aspen actualment d'un exercit de tres
cenes mil soldate, preveits del seta correspenent

CERIZ.E DE LA RUHR PELS
FRANOESOS CISIREIX 200 QUILelLiETRES

París, 29.—Al "Matin" tele-grafien de Belgrad que segons el
diari "La Tribuna", Chicherin
Ismet Paizä han clos a Lausana
una convence() militar secreta
que ha estat ja arroyada pels
Govern respectius. Segens aques
ta convenció, Turquia no pot
prendre cap compromis a Lausana sense autorització del Govern de Moscou. ¡La convenció
estipula, a mes a mes, que en
ras d'un conflicto greao-ture o
anglo-euro, algunes divisions rus.
ses sortirief cap a Messopotämia i TrIecia Occidental a través
de Bulgaria que a l'efecte ha do-

agrupacions feixistes i legitimistes.
Regna angúnia als cercles
obrera, puix es creu que el Goc
vern es veu deminat pels esde-

ELS PREPARATIUS PER AL COP
D'ESTAT A MUNICH
París, 29. — Comuniquen al
"Journal" des de Munich que hui
estat proporcionados armes, municione i granados de mà a tots
els que s'han presentat cene a voluntaria per portar a cap un cop
d'estad.. Es ereu imminent una
to pada entre eonstitueionals i les

L'EXERCIT TURC ECTA DI
SAT A MARXAR SOIRRE
Londres, asta-Al Times 11
d'Angora que en el cas que A
no corlee la seva acititud a darre
en frota de la posició dels tara,
paixà, abatas d'abandonar
blicará una proclama, ce:talla
l'ctitud de Turquía i inonediatsmat
xercit turc Matutera cap a le
Hayas.
EL GEIVERALISSIM PANCA
REP A L.'AGRENIAT
FRANSRS A ATINEi

Aterres. 29—L'agregat relee

Cis a Atenes fou, croin 52 sap,
pel Gavera a anar a la Triza
cidental per convencer's de la '
tud dels rumors de que ruina
preparava un moviment m'ene
erillá del Maritza.
El capite Colombel ha estat tete
Quarter general de les torces vea
Tràcia pel generallaslm Pangsk.
dio.

En canvi continuen pro hibid, h
nifeotacems de proteota oreasteis
soeialistes. Els sindieate coNeo%
tats per aquet motiu I iuoeuz-eaua
clamar la vaga general.—Podo.

veniments—Havaa.

SERAN EXPULSAlt ELS 00NTRA5âWITORS DE LBS ORAR»
DE L'ALT COMANDAMENT
FRANOES
Dusselderf, 29.—En vista de la conotant resistdocia oposada pels funciona.
ris i cupleats alemanys a les ordres de
halt comandament francés, les autoritats militars han decidit que qualsevol
funcionari que desobeerki qualsvulla ordre sigui iminediatament expulsat del
tcrritori.—Radio.
EL GONSELL DE MINISTRES
13C.LSA APROVA LA GESTIO
DEL SENYOR THEUNVI3 EN POLITICA EXTERIOR

Bruseetles, 29. — El Candi
de ministras s'ha reunit aquest
mati sota la presidencia del rei
Albert.
El ministre d'Aren estrangers
exposä als seus col.legues el programa reortizat per BAlg:ea a les
qüestions de pelftica exterior.
La geste.) ' del senyor Thaunis
fou aprevada per ananimitat.

EL

Berlín, 29,—Eis petietecs alemanys
diuen que el cercle de la Rothr per les
trepes franceses ha tertaidat, cobriut
aquestes una líala de ato quilimitres.
L'avenç de les trepes es realitza molt
ientatnent a causa de la completa immobilització ferroviaria.
Tals els transports tener) de fer-se
per carretera —Radio.

nat ja el consentiment
de les trepes verrnelh's

LA SITUAC I O A BAVIERA

CONTINUEN LES IMANIFESTAOSSMIS NACIONALISTES
Munich, se celehrä la lene.
dicei6 de la bandera dels nacionalistessocialistes.
Aigunes bandee,'" portaven el lema:
"Aletnaaya despena!". Els portn-setan&tris vestien uniforme de triaxern, amb
case prussiä, d'altres mol> gorra Rosetaea i quasi tes els assiatents osti ataren
la creo de ferro.
14 manifestad(' desfilä pels priucipals
estrene de la viutat, sense tucidents.-11avas.
ELS SOCIALISTES AMENACEN
AM S LA VEGA GENERAL
Munich, 29.—S 'hau celebrat diverso'
reunions nacionalistes-socialistes. sedjlea
de manifestacions, que s'llan desenrotllat
cense incidente.

GERA EN ETAT DE /E

Berlín, 29.—Aale inoeu
incidents Tenista-ate a
aquesta debut i e pddes
cenlrada han eatat em4ret
estat de setge. —&1.a-va,
I. FRAIISOFORIA Di U
PITE313A
1/041ENIS.
GLOPOSIA
Dei un_ 29.—La note dea
de la Prensa es uta laza
de l'odi mis encele coalla
Qa i do I;t seva irritada
contra laastaterra per
abateitci,", en l'as sampte
liuhr. —Ilavas.

PREd•NS 1 mote
Duserederf, 29. — Algurr
eones tiarearament deli
per haver eres par t ea n
tecleas, han 'Retal •endaz
per les auleritats Mesure
penes variant entre vea i
ze dios de preeki i a inno,
multes.—klavaa.
LES DIGNA:31010ES SE e
COMISSARI ' RITMO A LI
VA ZONA
:s te'.egn
Londres, 2.9.—AI Ti..,
Coltänie que l'alt comiscan bn
notificas a lee autoritate al
Colónia que no tolerará (me
britinica es cotiverteixi en retil
aleznanys expulsats per les
franceses.
L'ait cemi:sari ha invitat
mis als ferroviaris de la asea e
lónia a qui prestin servei Per
tir el transport normal del e:171i
Ruhr destinat a França, que trz
zona erigirsas.
faenan:, a mis bit cartriezi
prernt4 que cessi la campanya
cesa.—}lavas.

1.

Diada de la Llengua Catalana a Manresa
Diumenge darrer tingué Roe
a Manresa la Diada de la Llenßua Catalana, organitzada per
'Nostra Parla", ara la coleaboradó de les dantas dr Manresa següents; Ajuntament, Casal Regionallista, Centre de Dependents, Joventut Nacionallsta,
eterupació Feminal de la Joventut Nacionalista, Joventut Carlista, Centre Republice. Nacionae
lista, etesociació de la Prernsa,
Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana, Orfee Manee• Fornent de la Sardana, Crup
•
Pomells de Joventut
Centre Excursionista.
ARRIBADA DELS ORADORS
A quarts d'onze del mate una
cornissiö de representants de les
entitats susditee relee a l'e:nació
ele oradors de "Nostra Parla",
senyors R. Negre-Balet, J. Civera i Sormani i Madi Esteve. Ac.
te seguit, la comitiva anä al Pase
seig de Pere III, on es bailaren
eardanes.
A les dotze comenelt l'ene patrietic d'homenatge a la limpia
catalana, el mine se celebris al
bahre Note, Pestelen mAs espaies
de la destete su- s'empleidi de
güín a gane.

EN J. PARES
I

El senyor Pares, en nom de la
comissló organitzadora, Itere(
unes <martilles glossant la significad() de la festa, reniareant
la importäneia de l'idioma nacional per a la purificad() de l'esperit col.lectiu del poble catete
lloant l'exceLlencia del nostree
verb. (Aplaudiments.)
EN It. NEGRE BALET
El secretan die Nostra Parla" contenga saludant el poble
Manresa, espill de catalanitat.
Remareä el contrast entre les
restes patriòtiques dels catalans,
plenas d'idealitat, cola aquella
que aplegava bornes de tata als
perrita palltics que davant
l'apel.lació al Ilur patriotisme,
s'acablaven per retro homenatge a queleont d'immaterial i subtil coro es el verb, i lea festes
patrietiques que celebren Mi espanyols. Aquests, va dir, que
sempre duen el patriotismo als
llenes fent-ne Montarse% vana,
celebren la Vestía de la Raen, la'
qual dóna !loe a que les t'emites
dele Preesupest sie despeses
detprinya raain exuberante, o hte
aommeinoren lea matanoes de
(rearmes, o bé la presa d'un ea-

nd alle moros que aeans els moros els Isavien pres a elle (Malles), o bé contienen el patriotisme an;b l'interee personal, ami)
el desig d'obtettir uns galons o
unes medall e s, o be amb el d'obtenir un càrrec
Honorem la llengua, contintiä.
no pas per la seva glòria paseada, no pas pel sen renaixement
actual, no fas pequé en ella
començà d'eserinnes, en idioma vulgar, le filosofia noble i
humana de Ramon Llull; no gas
per esser ande aquesta 'lengua
que brollaven mota deis Ilavis de les p ostres. princeses
regales a l'edat majaste; no pas
per essen la 'lengua amb que ene
ha parlat sempre la nostra nace
i amb la qual ltem comerteat a
din els nostres primers mote, ni
per estimen el nutteix idioma arras
qué 'enfilen lee cangons d'amor, saló que, principalment,
per asee l'arista de Combe atto
ene ha de dur a l'all'berament.
Cita l'exemple dele altree poIlles que han assoilit la 'libértele
gràcies tal Jeu Idiome.
Diu que si nosaltree matelxna
no ens adonéssim de la lamertäncia de la Ilenine, les grolleries comeses pel dominador contra ella 1 ele atacs i irmults que
lt són Intente, bandejant-la de
fest silla en poden, ens ho pallesarien.
Acaba dient que aquell eepera
que n'acaree-a el te tate els rnanreeans bevla de perdurar agmp_r3

i recomariant la constitució d'una delegue') de "Noatra Parla"
que es captingui de l'expaneiú
enaltiment del catalä.
(Forte aplaudiments.)
EN J. CIVERA SORMANI
Comença el viee-preeident de
"Nostra Paras" dient que eón
emite els catalana que doten
valor rt, les coses accidentals
anedbetiques i, en canvi, tan s enutgen quan els enemics de la
riostra espiritualitat esarimeee
contra la [lengua l'arma feridora de l'ultratge. Una Ilengua,
diu, es un tresor espiritual Muna valor immense. !Estimar la
Ilertgua de el mateix que estimar
ha Pätria, car la natura tandas
lis intervinien-direetament en !a
eilasmacid del nostre verle La
'lengua arriba a modificar el
nostre organisme. Alee dones, la
!lengua es sagrada, car es carn
de la riostra carn i sang de la
nostra sang. Unan Ole ilustres
adversaris
ferir-nus,
voten
menyspreen la nostra !lengua.
ver sahen que llengua i esperit
eón unn mateixa cosa. Encare :hl
'ha gent que creo que la tests%
!parla ea una invernare reiretaa
dele catalanistes per tal de airerendar-se de la resta irEeettnya. Com hom deixat , callas:1e%
exclama engasen-ir la matra Ilen
gua!, aquella lltingua gloriosa
que seaone Mantener era le mea
parlada. Catalunya ea tenir unta
cultura nadonel abens que Pean
ea, Itälia i Caotella. ¡Benamiel
•

Pelayo afirmeteme la nostra Ile.ngrua havia assolit un gens, de
perfecció tan gran que els catalans es befaven de la imperfeccie de la llengua castellana. 1
ara, ja ho veien: es Iluminada i
empobrida. Fes nutres ellellliCS
esgriaseizen diverses armes contra el /sestee idioma. Als obrero
els diuen que el eatalit es la llengua exclusiva dels catalanistes.
Allguns directors del sindicaliame, que rieguen el concepte d'Estat, empren en Hura propagandes, no la 'lengua del poble, `1'.—
nó la de l'Estat que no recomexen. La !lengua es patrimoni de
Iota els catalans. Catalä, penas
com ipensis, escriu en la Leva
Ilengua. Demostra que les II nlgtics na són ordinäries ni finen,
sind que són tal cena sis el (we
les parla. Parla extensanteat de
l'escota catalana i acaba nscenebnant a la joventut que traban)
artlidament en la depurad() del
Ilenguatge. ( Fe rt 3 aya wats mente.)
EN MART! ESTEVE
Apaivagada
amb que
de saludat, din;
Catalans de efunriaa 1 le! pea
de Bages: Ilens vingut a la vos -a
tris chsLat a realitear un lacte fera de Vertida estríe:1 deis partete politice. lionienat g ein avue,
entre vorialtree, la Vengue catalana; honorem aqueet
tan impoelant i tan natunal en 1',1.9 polsles qua fan Ilur
yida normal, en» 'a reepiració i

el bategar ritmic del cor
organistues sanament
tuits.
Parlar de la Ilengua
invocar ränitea matean ee
lalunya PcI eme. v.rb Pe
avui el nostre poble. Ja ei
ee • ns ha fet retret que ale'
sim a ies altes manifee
de l'eeperit mota eereeats d
nitat; ja sé que com un
mento" ha estat dit, precie
en parlar de Catalunye,
coses exalçades con] eterre
la yeb4 tenderos i ertmern
un eagaard avesat als gris
ritione. Je 118 site, ?ere
l'exemple dele grane i
leerte i dele leableS catea
la Hur extereeite va seofee
do roble! de Hur verh 1 ea
lela lambe que es un clnr
ple vetee cera els primal
dietintins de les Ilen-iies
enlate anuncien la n'ea,
pohles nous, ja batea:sets.
roan t oil imperase de ilaniä
Per Urce ante on un Pe!.
dominar-rus creares. POI
que per ree. per llevar-li
tila. Per alee ele PeMes•
:tenle laboren per rehíla
teiemfar. Testes les
'latiente suara 111E1)e/ele/re
impon« ineposiclons dar
nadors i toles havien p
1a defen e a dat Ilur 1,.ar'3
millar dr, l'esfore de re
Lite ha te es mes rete
el amiline.ror 1 ele ratee
ag
U" te 2Pb"igg lliurat a

Abbri ars
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CONFERENCIES
D'ESPANYA,

LA QUESTIO DEL MARROS

El

reseat dels presoners

Manifestacions d'En Garcia Prieto : Impressions
de l'Echevarrieta- Es sotmetrà Abd-el-Krim?
El cap del Goteen ha manifestat ale

periodistes:
—Vom costas rabean, ha guaba feliçment liquidat rassuarate des premuere
Els captius rematara arribaren a Melilla ahir a lee vuit del retan.
fi llagad la fatalitat qse durant el
trajeete morís a boel un dele soldats.
Dels ex-captius alguna enea greument
malalts.
Ces eent reeratats haameren d'iegetesar a l'hospital, une per catar maueute
de recursos i altres per maleas.
La rebuJa s'efectua amb graa serena
tat, per parte de tots.
Ahir mereja al metí es ea cantar el
"Te beata", pagat per les (mutiles les
premuere.
A l'acte assisal molla gent.
—Visaran almas deis rescatats a Madrid?
—2ae.

—De moment no, pule quedarä si :Melilla, pereza ka declarar en el proeee
de les rtsperaabllistit.

tLS ALLMIEMIT8 A MELILLA
zuLudis. —
el vapor correa de
Maleza anabarea nonikreses passeatgare.
mera ea la ama n'ajena fainflies dele
eaptins mie ele acabe a relere.
Estrv les beagles dele peasoaers que
deseadamarea ki ba y a la barones." de
Casa Dental/ea i el sea till, el capitä
Navarro, la mara i el gerrná del tin int
Ayuson, l'espesa i filie del capit Aguirrre i malte periedistes.
— El iissalate, a lea set de la alele,

el eeraminaant general de Melilla, renyor
Losada, va rebre an rediograma
rAntoni Lapez", en el gura se li doneva remete d'haver acabat les operarios!
d'embarram ent dele pregonera
lambe e Ii comunicara que el tole]
da. t ' I r as rescatats era 'le .5 eare
ofetiale. 217 clanes i inda-idee de trama
38 pnisane. entre homes, doma i neme
La mnititrd que slevin erre eant
vr.nt de le comandancia ges' 11
la noticia on,h gran en aelerete, emerut
r tot Melaba
ll mat estaca profnsament enllumenat,
preeentant fautästie aspa-te.
Quan entra al part re Antonio l'Apee"
ea predul un moment d'enlacie intensa.
Els meras d e persones eseacienades al
tl prorromperen arnb riamos i aplauIntente, doneet-se viapiee.
Per enero del eonlansleint gen-ml. lee
hetaira dele prmenene es coLlocarea a

tarar:ale del malt.
Quin aneor l'Antoni,, l'Alt

r,staiss.sei istert, se nVor TAUez Ehr,"*,
I el corstralsnt revela!, anime Losada.
p e a ren a borii dol vapor, salndlant el

gema-al Navarro i haisitent per
obtimatt el 5.-n er Ealtevarrieta, en ovni
ta l r'coi 1 del Cayera.
Aleen e dedesembarear el. pregones, fosen ectrneeree a una minuciosa decente,

prez eren pujades en volatdea a l'"Antonio Leva".
S'assegura que astil maten els
caos i oficials començaran u prestar declarada en rexpedient de les respeasabitheta
Pm el que es refereixa rnb la rendirla
de lloat Ammit interné en funcione de
jutge instructor el general Ayala.
El viatge del general Picasso a apuesta
plaça no es per fer un nou expedient,
cam s'ha sine per acabar l'anterior,
que deixa n'eme acabar, per trobar-se pre%onces alguna del, que bullen de prestar
declaració.
— Es diu que en el rescat deis presonera el Raisuni ha tingut tina interven.
ció molt interessant
Es diu que va escriure una carta a ,11,dEl-Nrim, en la qual Ii deia que si no tramet i a els capeas formarla una liarla a
Punta Pescadores, que ea unid dels
panyols el combatria.

ÇO QUE DIU L'ECHEVARRIETA
MALAGA.—Ahir, diumenge, a lee dot-

ze del vespre ,arriba arab l'eximas el
senior lachevarrieta.
Iatenmgat ;pela repórter, digue que
Abel-El-Krim ea mostea disposat a tete
metre'e al lfahgzern, sempre que s'implanti et protectorat cava! i que lee persones que negociin la seva aubmissi6
siguin
Es tal el propasa del cap rebel -le no
traetar amb ele militars—digue el eeayor
Echevarrieta--que moments abans sle començar aerabareament deis presonere s'.cesta a nosaltrea un dele marinera da
r"Attonio Lema" i els delegats d'A fee-

El-Krim eessaren en la conversa fin, que
es retira el marinen
Es probable que ae,uesta nit mame en
l'exprés a Madrid.

PER A LA SUSMISSIO D'ABD.EL-KRIM
La Voz publica aquesta autoritzada

inf ormació

"Noticies de cert origen ene confita
men que hi han negociacions per la subrnissió del cap rebel.
Esta en tractes amb Abd- el rlarim el
secrelari de l'Alta Comissaria.
Sembla que es colla que el senyor
Echavarrieta les valer també la seva
iniluancia en aquestes gestiono de pacificació, per6 va creme aquest senyor
complert el seu ¿cure un co, hacia tornat a Espanya ola captius, i s'ha opesat
a intervenir en Meres afers de la Mies-

tió merroguina.
Segons els nostres informes, les gestione que porta En López Ferrer seacaminen a aconseguir per a la cena
oriental una situada, semblant a l'acota
seguida a l'occidental darrerament Es
a ¿ir, a qua Aixl-el-Krim atilitzi el aCtI
aecerident sobre ele cabilenys que el segroeixen i fos, respecte de nosaltres, garantia de pata itnitant els compremisos poctats amb el Reisuni.
Si s'acooseguis tal propósit, amb lacte i prudencia la política marroquina
oferiria de seguida marge de tranquiLlitat necessari va' a implantar el
nau procediment de Protectorat amb

sari en propicie, ja que la salut d'En
Villanueva aseara que fa mior, Ii obnga a llegar de manera indefinida la
presa de posaessió."
ES DONAREN PENES DE MORT

Aquesta tarda, i

orase que pegue=

respondre de la seva ausenticitat, ha
circulat el roznar que en els processos
seguita amb matar dels eadeveniments
que determinaren l'esfondraraent de la
Comandancia de Melilla

s'havien dema-

nat cinc penes da mort.
UN ACCIDENT A AXDIR . •
Els telegrames de Málaga, i amh referencia a manifestacions de l'Echavar-neta, donen compte d'un corles detall
del rescat dels presoners.
Prop de dos quarts de sis sorgí un
incident
Els rifenys varen dir que de més a
mis den guatee milions vallen dues centes mil pessetes mes per a les despenes
de viatge que havien fet a l'interior de
le cabiles per a aconseguir la conformitat dels caps de les mateixes en ta

rescat
Echevarrieta es va indignar, manifestant que no podia tolerar la nova
exigencia_
El "Pajarito" i Mehalani respongue-

ren:
—Dones ens quedarem amb els capa
i ofician.
Comprengué rEchevarrieta que eren
capaeos de fer-ho, dissirierlä el seu
enuig i va trametre tm missatge a l'Antonio López, a buscar mes diner.

Foren tramesos els 4o.000

duros en

bitllets i els moros en robaren cinc mts,
i despees digueren que faltaven, amenaanet en emportar-se a l'interior el coronel Araujo i el general Navarro.
L'Echavarrieta va treure'e la cartera

i es trobi que solament tenia zinoo pessetes ; va dir que les trametria, i el "Pajarito" va negar-se a admetre-les.
Aleshores rEchavarrieta va dir: —Esta
permeteu que embarquin
ara l'Araujo i En Navarro i jo em quedaré a Ayclir fins que trametin aquesta
quantitat de Melilla.
Avergoeyit el Mehalani exclama:
— No cal, jo poso les ven pessetes
per tu i tu despees me les trametras.
El. QUE CONIPTEN ELS EXOAPTIUS
MELILLA.—E1 desembala dels darren expedicionaria dona o r igen a dolomees escenes.
Els presonera abra7aven a Ilurs famines. Una de les noies reseatades is
una javeneta anomenada Carme Ubeda, de la quid la premsa va parlar-ne.
Es filla del que era administrador de

la mina "Alicantina" (pan esdevingueren els fets de l'any reza Carme, que
és molt bella, era molt admirada i volguda a Melilla, on ocepava el arreo
de dependenta d'una rellotgeria.
Els esdeveniments de juliel la varen
sorprendre en el camp, en }savia anot
per a visitar eh scus pares. En esclatar la rebel.li , en m o ro de la cona
irane-sa la va raptar, Den': Abel-el-Taran
la reclama i primer a Arsenal i despeas a Aydir, ha passat divuit meses de

captiveri.

s del mal; saorgenite una impenent
tranierataci6. la glea tes rlirieet a regleeis. on ea alela un "Te Dorn', emtetat
per- la leereneeee de Caea-Davelillee.
- ean mermar del , qm. intereineara
ta n a les °prenden. d'embereament deis
pra anere al Peral d'Alhueemas,
d:t
gne la reine ton mea p e netre, me, ene
Pe r l'esta t de la mar, p e r la peetreei6
que es trabasen ele eaptine Molts !mar e
-en
tieeer traelladate en e a:talles í

Comisaria fos nomenat comissari interi, cartee per al retal va estar proposat
el ministre de Marina, senyor
el nomenament del qual no arriba a fer.
se, í fins sembla segur que si mercas a
la tasca d'En López Ferrer arribes a
pacificar-se la zona Oriental, l'actual secretari de l'Alta Comissaria i alt remis.

Altres (toree, durs nenes de 11
nou nens han estat també
reseatats.
Les dones. fina la de menas
edat, l'oren •bjerte objecte per
part dels moros de grane ultratg e- e.
EI coronel Araujo es troba
greu estat, per patir una paräliel
aguda a corseqüenria d'un atac
de reuma. Ha estat hospitalitzat.
Ouon acabà la cerimònia a l'esglaeia. els rescatats foren presentats a la Comandencia general
on t'oren sotmesos a resoneixemi-int per les auloritata
per a decidir la situacid en que
han de quedar segons stisruin o
no comptirais judicialment.
A la poblada regna gran ale,
gria i molts balcons estan endomo "ata.
E9 diu que el coronel Arana)
te un document, signat per Caps
i ofirials que Pacompanygen

lea La imposició d'una llenita
esfranya Be l'estigma anea fort
•clavittid. La prohibida d'user la llengua prbpia dš irla de
leo ermes emprades per a l'assir-falacia).
Veieu e4 mateix Estat espanyol, tan manicat de tota previadhuc do les més ciernentele, Com es capté d'ofegar la
Hiere expressió deis catalana. No
ii wat' d'envair el nostre pais
amb un exarch d'oeupaeió; no
vol que sentar' les nostres caros
ilagailades, ni que arribin en
terina directa les vexacions materials; no considera oportú que
en els camps de Catalunya, sota
el sa l llueixin les baionetes dele
s oklats, perb fa ocupar Catalunya per un exèrcit de funcionario i carea tots els avantatges de
la situació legal per si pot aconSegu ir en determinados jerarq uies que hi hagi Inés atenció
cale per dirigir les animes al Col,
per servir eis senyors de la tere
re. (Ovació.)
ha una eiutat'a Catalunya
q ue te la raledral convertida en
oa
serna. L'Estat no vol que els
ene tinguin cura d'Itnimes vetlial per impedir que dintre des
n ata, del temple reseonin les petjadie profanadores deis cavalls.
pogués, ele plenaria, en
ca ma, que deerelessiri la votabiel a d'entrar dins l'Esselesia nova les senyeres de les joventuts
Pal riotes. (Oran! aplandimentsa
• L'ollera augusta del doctor

Torres i Bages, patriarca de Cepiscopat català, acompanyi els
Pastors de Catalunya ara i semprel
Si volem, amie g , una pàtria
redimida, hem de redimir l'esperit i recuperar plenament el
verb. Orte el parlar tat-alb no sigui el dislintiu d'una classe, sine la dignificada, de totes.
La Ilengua catalana marca les
fronteres de la pätria Ideal. NO
sale jo qui ho dio. Eseolteu ele
mots d'un baso espanyoliteat,
impugnador de nacionalismes,
ojo els mots de l'Unan:uno:
"Sangre de mi espíritu es la lengua, y mi patria esta alll donde
resuena". Tinguem present d'exemple d'aquest horno, el qual
ha afirinat que contra totes les
adversitats polítiques, ell usaria
la !lengua de Castella i que mea-.
Ire aquesta llengua eixfs de nasas d'home, Espanya existiria.
Prenem, amies, l'ex e mple per a
la noetra Catalunya. Marga
ovació.)
ara, acaba dient En Martí
Eateve, sres mós no tis curia, si no
llagues de cumplir 4a comanda
que m'ha fet el meu ear afilio
Rolara i Viisaihl (aplaudiments)
de Itag ir-vos aquestes rentes sesee; que ens porten arma mane
cate d et la seva persona, l'expressió de la seva ment clara I
de la sera pa ginó paf/alinea. F6t1
atenció a aquests
MOrl D'EN ROVIRA 1 VIROTE!
' natala de botes les coinarg

ques i de tetes les regions ca-'
talanes: atea la nostra llengua
national com si fos una bandera! Ella ha salvat la nació. Ella
ha portat la renaixença de la
Pätria. Molts altres pobles conservaren, duraras els temps foscos de l'esclavatge, la consciencia de la pròpia personalitat t la
voluntat decidida de reivindicar
la Ilibertat perduda. A Ca f alunya, no. A Catalunya hi va !Mor
un tenme en qua els catalans
ho havien perdut tot: consciencia, voluntat, sentiment de ilignitat coLlectiva. Tot, menes el
Ilenguatge. 1 pel Ilenguatge ala
fet el gran miractle de la resurrecrió nacional de Catalunya.
te riostra llengua ens ha tora
nat bd per mal. Els catalans l'havien menyspreada, l'huelen treta dele mes alta lloes d'honor,
l'havien erillotgida 1 carrompuila
amb una multitud de mota torasters i de formes eintächques
exatiques. 1 ella, a despit de tetes llet lletjors postisses I de toa
tes les corrupcions lamentables
fine nafrada com era 1 vestida
de parrales, ha desvatIlat la consciencia catalana I ha tomad a.
posar en mane deba catalana
aque3ta (brea invencible, rae: a
l'espera naelonal.
Si un dia en la Illiire Ca f filiinya un tron s'haguas d'altear, jo
demanaria als eatalans que hl
porfessin la nostra Punta, senyeTa i reina Ineftima del nostre
reialine naaionall"

r emo ele loes ara, ele eeptine arribaren e/ mcal, ee dmetirotaaren amb les
fa aa le. man ee italeeeriptlblas.
illtersos merme mareen remmixent el.
Dremnera a megura cene tleemmlarearen.
Molta pel ven estat de defalliment, temieren d'E.e., traelladat, en camilla, a
FI

u,tpital.
Demnt Ig travessia mart el eeldat Arr -

ti

condicions moit ventatjoses.
Com que per a portar aquestes gestione necessita En López Ferrer un matean dacutoritat, no mis sorprendria la
noticia, que igualment rebem d'autorarada persona, que el secretara de l'Alta

el qual els signants asseguren
que l'Araujo va veure's pretisat
a evacuar •ontra la Bes% voluntat
la posició que ecepava per l'estat
d'indisciplina de les trepes que
tenia a les seves ordres.
Els captaus conten horrore.
Tots vestien d'istiu sense roba
interior. Han pasast un fred
efssim.
El soldats dormito en una habitació estreta, havent d'estar
arrupits uns sobre els anees. Per
a canviar de postura tots es movien alhora.
En ele tres darrers mrsos s'alimentaven do tulles de figuera de
moro, ratee I gossosTots ele caparan sedriren sovint eastisra

de einquanta vergareacles.

EI general Navarro 1 el sergent Vasaestigueren des del M de desembre de
rany 21 Ens el 9 de gener de l'any paseat amarrete amb (edenes al cells, que els
Impedien tot moviment.
Els centinelles moroe, que estaven a
l'interior del es
- al, no els deixaven acostar a rúnica finestra per la p ral entrev a
la poca Ilum.
Daten els soldats personero que estirieren dividits en dos grups, un a Aydir
1 altre a Aid-Camera, el darrer d'aquests
compost sola per dones i criaturas.
Al principi ra 1 eaptiveri rebien tat el
que s'enviaba als presoners des de la Petilneula o dar de Melilla; fins el e gire Pas
dels presoners. -teasribnm
Durant els divuit mesas de prese, lograllo

ren rugir vuitanta presoners.
En eert moment s'escaparen 14, que
eres prectsament els que formasen regule de tornera. per motiu del qual no
torna a menjar- se pa.
Despees, en mesoa encessius, maneen

tias 152

ldats.

els darrers tempa socumbiren de
fam catorm intlivalus 1 altres guatee de
En

diversos inalalties.
Dels t'umbrosos <s'acolo que des de Melilla s'enviaren als presoners, eren malt
poca ele que arribaven al tren ¿metí El
darme nota port aalgtmee butifarra+.
Alaunen negndee rolen el pa par menjar
queleom de valent.
Eta moros e l e o bl igaren a construir
casen.
Un dele eapthie d'Anual, En Manuel
Gratia es nege • remetee una petita
quantitat de mere que tenia, ; aer ço tau
anemeinat pels meros.
A .aydir morí també assassinat soldat

Didac Los-atia
Davant el mentlao en construcció ea (lit
pena, mataren els moros als soldais Je‚da G i ménez i Fraocesc Malo. hielt so-

rbe els presemers creta pega's pele moros, ose utilitzaven /es corles de les
tena e s ele campanya i garrets revestits
de fil-ferro,
Al' darrers dies eras-le-aten tires gresres, a conseqfiancia del qual diversos
sokiate sofrirrn fractures d'ostras.
Parlen arnb odi del gerrnä (Amad,
dit també Alxl-el-Krim, al qual consideren tina fera, i que en les pallises obrava amb brutalitat.
— En el captiveri mernen, a roes dels
eoklats ja dits, deu paisans, guatee d'elle
dones.
— El c5jous passat ea sepa-ara al carne
pe.,ment la nova del rescat, 1 free tal ralegria, que aquella nit ranga dormí.
Aquella matemos nit veieren el va i xell que anava a rescatar-los, produint
go una itnmensa alegria.

La faro arriba a sser tan gran
que decidiren menjar-se den gossos que aprecias-en molt per ha-,
ver eetat amb ells tot el captie
ver i.
Sub es va salvar un anomea
nat "Companyero", caseta el primer que embarcà a Alhiacemas i
el primer que desembarcà a Mea
Diuen ele soldats may d'un moa
ro que es dita llamad, al qua/
deuen la rnstjoria de les parases
rebueles i fou el que matà al soldat Casiano, infligint-li horrorosos tormenta.
Les palieres es donaven per
qualsevol moho. En una ocasió
donaren vint-i-cinc garrotades

PREMSA ASSOCIADA
: CORRESPONSALS:
DE CATALUNYA
• PALMA DE MALLORCA Un banevet.--Per a les elecolens
legIslatIves.—A la memòria d'En
Costa I Llebera :-: El Fiasen de
Raixa.—L'ambalxador de EE. UU.
PALMA.— Al Gran Hotel se cele' lora ahir el banquet organitzat pel parfit l'ibera' en honor del nou alcalde regionalista, En Guillem Pina Forteza,
regidors lliberals i reformistes.

Assistiren a racte zoo comeneals, pronunciant fogosos diteursos els advocats
Antoni Pata Jaume Suau, Enric Sara-

da, Ferran Pou i Lluís Alemany, atacant durament els maurins i conservadors.
Després l'alcalde, senyor Forteza, en
català de Mallorca, agraí l'homenatge.

Els conservadors disidents, Enric Sureda i Jamare Suau, i regidora Frau'
cese Barceló, Just Sola i Antoni Moragues, ingressaren al partit lliberal,
assistint a Vade.
S'acorda telegrafiar al Govern, feliclientela pel rescat dels presoners i Iluitar en les próximes eleccions de diputats a Corts, presentant-se per majories i deixant dos Ron per a les mlnories.
Regni gran entusiasme.
— Es diu que la candidatura ministerial la formaran el rnillonari En Joan
March, N'Alexandre Rosselló i En Lluís
Alemany, i que les dretes presentaran
En Mauna, Socias, Sallent o un 1111 d'En

Weyler.

Com que solament han d'elegir-se cinc
diputats, un candidat quedara derroten.
Es difícil preveme el resultat per tal
mil la circunscripció de la illa de Mallorca es compon de 5o pobles. Entranthi Palma, es presenta la lluita molt
dura.
— Al teatre Principal sin celebrat
la sessió necrológica. organitzada Per
la Congregada de Maria ImmaculZ,
a honor del difunt congregant, mossèn
Miguel Costa i Llobera.
Va presidir l'alcalde de Palma, tenint al seu costal totes les autoritata,
portes, escriptors i literats.
Es llegiren poesies de mossèn Costa.
El poeta García Robert va llegir el "Pi
Je formantor". En Tous i Marotn, mestre en gai saber, va pronunciar un discurs. i finalment 1 . 11.1ustre Joan Aleover !leal la inspirada paesia d'En Costa i Llobera. titulada l'"Arpa", que el
noenbrós públic escolta ami., dcvoció.
— L'Ajuntament ha acordat adquirir
el abren/ Rann.
— 1-la arribat l'ambaixador dels Estats Units. doctor Ciras Woods.

Jeohs Floral:3 orflan i tiale Per
l'Assoolaoló de senyores de la
Oren Roja
Aquesta Aimmeaeie, desitjosa d'oferte
als sentiments humanitaria agernsanaes
arde la eultura, nova ectuáé de maaitace
lar-sa, 1 animada pel boa record deis erre
tamem literam; celebnits a Mallaren, ha
ergaaitzet a bendita de la Creo Roja

!oletee Ferran Santos Lapez per
haver ranviat amb un hebreo una
correaje per un tros de pa. Santos escapà, pecó fou de nou agafat.
A l'hoepital es troba greument
malea el soldat llamen Jaan, al
qual per a reanimar-lo se li han
ateministrat injeccions d'oli encantoral.
Els nficials aquí arribats diuen
que Ahd-el-Krim Es un horno despreciable, dur de cor. que ara fa
poc es féu proclamar Soldä entre
els setas. El seu germä, que estudia a Madrid, te grans simpaties entre els ex-presoners.
En melles ocasione evita aquest
mis mate tractos dels moros guardians i en monas calmà fa fam
dels captius. En certa ocasió envià tres mas a cada presoner.
En el camp el germä d'Abd-elKrim te mona p artidaris

Jocs Florals de Sant

EL REPRESENTANT DEL BATLLE DE MAaRESA
El represenaant del baffle excusa la seva assistencia i expoDiumenge tingueren Iloc els JOri Flosä com l'Ajuntament de Manrerals del Casal Católic de Saut Andreu,
des
de
feia
anys
ernprava
sa
mil notable solenuatat
catalä en tole aquells actes
La festa se celebra a l'espaiós teatre
qua lao podia fer, dolent-se que
de l'entitat organitzadora, bellament
els que es dirigeixen a l'Ajunageneat Ocuparen la presidincia efitament ho facin a cops en cascial el centellee doctor Faura, acompaLeiht, ainb la qual cosa palesen
nyat del reverend Ester, director del
que encara no tenen l'esperit pus
Casal, i altres clergues i persorialitats.
rificat i que viuen vergonyosaLa presidencia literaria estava constiment endarrerits i al marge de
tuida per monsenyor Pere Lisbona i els
Pertinente desIliuradora que mou
senyors Melcior Font, Alfons F. Burla majoria dels catailans. (Aplaugas, Joan Planes, Vicents Anchas, E.
dintents.)
Graells i Doménec Juncadella.
FINAL
Obert lacte pel doctor l'aura, mossin
Lisbona passi a Ilegir el seu discurs
Una orquestra tocà "Eis Sepresidencial, en el qual, per la suggesgadors", el 3 guate foren chorea
tió de la testa, parre de la nccessitat
jale pel públie amb gran canalde qua l'espiritualitat cristiana infongui
eassme, donant-se vieques a la
Lt vida deis pobles, priacipalment aquella
Ilibertat de Catalunya.
que, con] el nostre, veuen opresa i IteAPAT D'AMISTAT
rada la besa llibertat per un Eetat enEls represcntants de lea enfredorit.
Wats i els oradora es reuniren
En Domen« juncadella completa la
en amicall äpat a l'Hotel de Sant
introducció a la festa 211 1 tuses talles
Dornanee, luxosament ornat amb
paraules de galanía.
profusió de senyeres, flors
Resulta guanyador de la Plor Natudraps barrats.
ral En Sixte Vila, qui designa reina Je
LA NOVA DELEGACJO DE NOSla Festa la gentil iciolescent Merca
TRA PARLA
Guardia, la qual arta a ocupar el sea
Sha constitult a Manrcsa una
lloc d'honor, acompanyada de gràcils
delegació de "Nostra Parla", sodamisel.les, en mig deis aplaudinteras del
ta el govern del següent Colasen
directiu; Joan SO lernre, presaLa Viola fou obtinguda per N'Odadent; Vicens Vilarasau, secreta- -vi Saltar, i rEnglantina per En Jume
ra 1 Arnadeu Cornee Dentellee
llago/ce.
Martí, Francesc Senyal, Jnee.p
Els premie extriennlinarls corresponRiu 1 llamen Vilajoana, vocal s.
gutem als mentora següents:

Andreu

eta Jora Florida que se celebraran el die
2d'abril d'ea guane, rggi atise pol 44"

gaent

-

I.—Flor

CARTEL!.
Prelnit ordinaria
%atarea Ponia de tema i me.

tre flirtee.
El que obtilegui aquest prim Idesignan la danta que ha d'ésser reina de la
fasta.
11.—Englantina d'or. Premi de l'eacaLlentlesim Ajuntammt de Pahua. PoeaM d'assurupte regional ,
dar i argent Premi de l'UlnetrIssim senyor bisbe de Mallorca. Pose
ida de tema religies o moral.
Premie extraordinaria
De S. M. la Reina danya
"Oda a la pan"
De rexcelentIssim mayor capita Km
neral: Biografie popular del general Bar.

ee16.

De l'exml.lentarsim senior mermados
de la provincia: Poeeia inspirada en la
histeria de Mallorca.
De rerrealentIssiroa Diputacie provincial de Raleare: Paeeia en memeria de
Maria de Montpeller, maro de Jaunie
De rexcaLlenteesim seneor Alexandra
Rosselló, diputat a Corta; Anide sobre
"Joyellanos a Mallorca".
Del senyor Llufa- Alemany, diputat a
Corta: Poesia inspirada en la vida de
llamen Lull.
Del .enyor Lluls l'asquea senador del
reme: Poesia amb Ilibertat de tema.
Del eenyor presiaent de la Comiss16
provincial balear de la Crea Roja: Amtide sobre l'organiael6 i vicissitute de
Creu Troje.
Condicione

Primera.—Les cemposicione seran
dites, original, i sense firma.
Segons. —Els trebalLe kan d'eeeez envista a la presidenta (Sant Jaume, ara
atiene del dia 1 ade mara linera, acortapanyate d'un plec tancat que amainad
el nom i domieili de l'autor i en al cabrea.
erit el tito l i el lema.
Tercena—El jurat, a mas de roncera t
cada premi a la millor de les compasan
cisne reerpectives, podrà atorgar els acebo
sits que tingui per convenient
Querta.—aL trata del ceder/ten le ce,
lebrara a la present efutat.
Ciuquena.—Si (es oferte algun gel
premi rema anuncia! opertunameat
Feruneeen el ioret

N'Antoei Itub16 i T,1m4, president:
Jean Alienes i bfarepova. n Joan Unís
Eetelrieb, En Dnalal Martínez Ferraudo,
En GuillemOel.as. otelitsreari.
Palma, le de gema de 19 23 . .`"
La pa-debata lamia Antenia de Va
llalenea de aneal de Torreta.
La secretada, Isabel Feral.

PERPINYA
El Cesa,. Cal.aiä
El Casal Cata! ie Peamineya °multe
ea. e l d'u:mace, 21 del earreat ans extraorainaria audieia de ~darles. a earree
de la cola "Remaamels", de Ceetell4
d'Ara:Aries Sal «visitaren eemposealons
d'En llorera, Manea. Vieras, Seden'',
P.eu, Juncal, Me.
Amb mati 'd'arrumas walkie. el Cesa!
Ce tala ha penada« unobilla tieulade "La
mediana", en la cruel fa relllogi de noetra
dalle a nacional. lii tan @rieles d'En MiIlet, P. Fraude i premies d'En Maragala
Lleaguieras i Carlee Grande. En Ilee prea
"Ele Segadora'
feerat hom pot
la "Marsellesa catalana".
VILAFRANCA DEL PENEDES

Dairrienge apset el F C. Vilafranan
venee a l'Ibirie. de Termal, en wat de
sampienat Per 4 r s a O.
F2 dra 28 ha de jugar amb regula lo.
d

cal el la C. Tarragona.
— Ale malree >Mica locals ha estat
malt comentada l'actitud dele diputara I
regidora adberite a Aceite
Ilom ha pera constatar un corrent de
simpatia erevers els bwaes del novell
agrupament de patrioteen.
— Lea ballades do /11111.1i arl OS que dínmenee ainent tinclren lime al Caeino Unió
Comercial, •rgauiteades pel Fement San

danieta, eeran amenaxades pel quintet
"Patria", de Barcelona.
Camençaran a les cinc de la tarda.

Joan Ramón Pascual, Pere Casas,
mossén Eugeni Flora Felip Grauges i

Camprondon, Caries Gili Pol, Pere Queraltó, Josep Granger, sassaln Lluís
• Josep Marta Retira Artigas, Au tut
J. Palau Ximenes, mossen Alitoni Maleta Josep Granit, Joan Ruyra Rovira.
Pere Salom i Morera i mossen Nareis
Jof ré.
Els mots de eomiát form dits per En

Mdcior Font, arab una admirable fervor lírica i una fragant suavitat, talment una deis viva i 'luminosa o un deirol ruixim, que encisa les imanes com
el millor present de l'a cte. i ea fou un
superior epilitg.
La consuetud no fan', i els que intersingueren en la l'esta foren obsequian
atril) un Iluneh digne, que excitä mis o
menys oportunament el flameie oratori
d'alguns dels presenta

pgreumiumnirerzwitenso
S'ESTA ACOTANT
el lijare

VINT CANÇONS
PER TOMAS GARCES

Preu: 3 peesetes
Do venda a LA PUBLIale
TAT. a la Llihrerta Nacional Catalana (Curts, 619) 1
a les Ildireries raes imparas. lente
—

( ilsidanneelegm

30 de genar de 1 lies

LA MUSICA

CRONICA SOCIAL

Gaseta

loca

A la sorbida va passar-se una
PROXIMA SOLUCIO DEL
Prosseguint els trcballs d'orgeüt,4
OPSERVAieR1 rETEOROLOGiC DE LA
CONFLICT8 DEL METRO- estala, recaptant-se unes 540
de la Ilur ieita inaugural, els Amici
ves mans. En la Gioconda de
OftIVERBITAT Dr. eapcat.orsa
pessetera
lean Litúrgic, d'acord amb la
Lleonard de Vinci dóna mas enPOLITA
Dia M de gener de 1023.
panyia de Ferrocarrils de Cataluna,
eis a la figura de la bella "Mona
Vaguea soluclonadea
Dissabte l'empresa del MetroSchilling
7,
El,
18
8'1:m'evade,:
han organittat- uns trens adicioaals
.01-1146ree
Lisa" la senzillesa del seu abi- politä lloga a sis esquirols perAl Govern civil s'ha rebut la
L'estrena d'aquesia apera ha Ilament, en el qual no es veu ni qua continuessin les obres interBarömetre a cero i al nivel' de la
tal de descongestionar la multi tud ot
noticia d'haver estat solucionavingut a revelar entre nosaltres el brill d'una sola gamma.
el dia 4 de labrar acudira a Sant Cutit
rompudes. Pub al cap de poc, res da la vaga que hi lluvia a la fa- mar, 7098; 7694; 7684.
Termdroctre ser, 4'2; 100; 82.
la personalitat d'un compositor
dcl Valla.
El senyor Roda (Francesco del esquirols tingueren por que als brica de paper i cartró de la viTernadmetre humit, 11); ni
En aquest fi, des de demà, Clon
elemany modern notabillssim. Giocondo), que debutava també estigmas al damunt un %mita i
dua
de
Quirze
Casanovea
(Can
Ilumitat (eentesinses de saturcciG), 63; posaran a la venda uns tiquets, al pie,
Poca cosa coneixtem a Baraelo- en aquesta obra, si ve el seu trequatre ahandoriaren el treball i Tunis), tornant al treball tot el
00; 63.
de 175 pessetes: (anada i tornada).
na de Max Schilling; nosaltres ball d'actor fou excel.lent, la veu, s'anexen a ajuntar als vagaiates.
personal, el qual ha obtingut alDireceib del vent, NWar, E.: W.
A l'estacia de la placa de Catith%
sola recordara haver sentit a l'or- en canvi, no responia del tot a les
— Diumenga, a la tarda, Cl ones concessions.
Veloeitat del veut en meneo per ce- hi hauró una taquilla especial, ce
questra deis Amics de la Mú- exigències de la part a ell confia- governador civil cridä al seu desha
estat
soluciona—
També
goa, 3: 2; 1.
sedan! el tiquet seis donará el Netin
sica un fragment de la seva obra da. El senyor Laubenkalt es depatx al Comité de vaga, amb el
Letat del cel, ulasi serè ; serè ; sere.
del tren; aleshores, presentan aquek
"Edip". "Mona Lisa" ens presea- fensa discretament. Un visible qual celebra una llarga confe- da la vaga de la fabrica de Odre
de
Josep
Oriol
i
Rafe!
Martiquets
als empleats de la C011ep,Ñ
Ten p erItare. extremes u P:-..mine
(a a Max Schilling com un nula
estora en els aguts treia brillan- rancia. Hi assistí Lambe l'alcalde,
ganada, situada al carrer de la
es podrá passar al tren adicionaL
sin, si bé influenciat evidenment
Máxima,
12'4.
tors al seu treball.
senyor marqués d'Alella.
lndústria, i que afectava uns 130
Es recomana, especialment als e.1.10,4
per Wagner i Strauss, no obsMinima, 35.
Les senyores Guerrieri, MarEs va mirar d'arreglar el conque es proveeixin d'aquests
tant, portant en en foro interior rher 1 Lud i i senyors Gallofre, flicte i es redactaren unes bases, obrers.
Mtnima arran de terra,
suficient per imposar un salad! Antonoff, Giralt i Fran contri- les quals (oren aceptadas ami) la
Ostal.la46 termornetricm, 82. Tempera- tal que un quart abans dc la juncia
Obrera acomladats, a Coll tura mitja, 72.
puguia estar col.locats al clos que
propi a la seva producció.
buiren a un acceptable conjunt; condició que havien d'ésser aproplano
dran destioat
L'opera "Mona Lisa" ve a haurtem desitjat, no obstant, deis vades en assemblea general pels
Precipitaci6 aquosa, des de les 7 hores
Els llocs de venda d'aquests tiquet
augmentar la literatura entera a atriles del "Gioeondo" un xic mas vaguistes. Davant d'aqueala acDijous de la setmana passada del dia anterior a les 7 hores del dia
sin : Circol Artístic dt Sant Lluc, keela famosa Giuconda de Lleonard d'animad& d'ar t. escènic, en llur titud del Gomita de vaga, el se- van tasen acomiadats els obrers de la data, 00 milfmetres.
Recorregut del vent en igual temps, 90 temió, 3 bis ; Editorial Poliglota, p.,
de Vinci i. especialment, entera presencia a escena al primer nyor Raventós cridis als represen- de la fundició de ferro quo el
tritxol, 13; Llibreria Subirana, pc.m.
quilómetres
del magia i misteriós somriure de acta.
tants da l'empresa del Metropo- senyor Padró ta a Con Blanc.
ferrissa, 14; Llibreria dels lis. di
Observacions partieulars, boira.
la bella dama florentina que el
El decorat, de l'escenògraf re- lita, 'la qual no posa cap objecció
El Sindicat Metalargic ha fet
la Vda. Pla, Fontanella, 13 ,
pintor sabe eternitzar admirablenyor Vilomara, bastant bé... ex- a i5ß bases.
circular un manifest, avisant a
ment en la seva tela.
capte el retrat de "Mona Lisa" i
— Ahir a la tarda, a les tres, Lots els fonedors perquè no va- LA
Beatriu Devsky ha escrit un la manera de resoldre la saya es reuniren els obrers di Metro- gin a treballar a la dita casa.
CORDILLEF-A
P'rtnIS DE SUBSCRIPZIO
drama que hauria despertat en- coLlocació.
Vi blanc. 0'75 amp. liL
palita, al teatre Espanya, prestBarcelona: Dues pessetes cada
veja al propi Sanan'. Mona Lisa
Max Schilling dirigí l'orques- dint J senyor Mira, amb el fi de
Mitin d'afirmaolO sindioal mes. Catalunya, Espanya i Por- Callara ARAO & MARISTA
ds la protagonista d'una paoro- tra personalment, donant-se a presentar 138 bases re.tactades
El 6indicat únic del Ram de tugal, 750 pessetes tres mesos;
sa tragedia que es desenrotlla a conèixer com excel.lent director. abans d'ahir al Govern civil.
El rector de Ia Universitat ha ski>
Treballar Vidre ha convocat un 15 els sis idem; 30 un any.
Florència, aquella Florancia del Autor de l'obra, posa tot el seu
get, per a atendre les necessitats
En resum les bases contener]: raiting d'afirmació sindical que
Unió
Postal:
25
pessetes
tres
Renaixement, forn de passions, interas en favor d'ella, i no cal els paletas guanyaran 12 pessel'Hospital Chnic, els següents elmatis;
dominada per una veritable ticp- dir que aconseguí vancer les va- tes diàries; els encarregats d3 la se celebrara dama, dimecres, a mesos; 50 els sis; 90 un any.
De M. G. G., amo pessetes; de xa
la
nit,
al
teatro
Boheme,
de
la
aarquia dals set pecats capitals. cil.lacions d'una prmlera audició, paret d'aora, 12; el peona, 9; sea
Francesca Palart, vidas Baró, acto
Plaça
d'Espanya.
CARTUJANO pessetes ; de N'Elvira Pire; {-km Fe.
Els lectora ja coneixen Finte- logrant iruposar-se al públic per estibadors, 1050; els manobres,
Parlaran els companys AssenVi blanc. 085 arias. lit.
ressant argument de l'obra, pu- la seguretat- del seu art.
lip, 2.0e0 pessetes; de N'Edmond tebin,
0; ele ajudants, 950; els dedalci,
Peronae,
Botella,
Roger
i
SalCellers
ARNO ad 91ARISTANY
blicat en aquestes columnas an-Mona Lisa" agradé al nom- cistes, 950, i eits maquinistas,
2.000 pessetes; de Na Manuela G. a
teriorment a la nit de l'estrena, braos públic que acudí la nit de 10'50. S'aboliré el treball a preu vador Seguí.
rOlma, 1.70o pessetes; d'En Raza
La Cooperativa de Periodistes per a Godó, 83o pessetes; de Godó i Cxspa.
hauran pogut veure que la di- l'estrena. En ei primer acte el fet. En treballar arate nigua o fana
e Ce.
la Construcció de Cases Barates cele- nyia, 83o pessetes; d'"El Siglo', Top
vina Gioconda no surt molt ben cansanci vena sobre la emoció sels augmentaré un 50 per 100,
braré una junta general el diumenge pasIlinrada en aquest drama. El seu artística, perd al segon la bella havent de facilitar l'empresa els
pessetes; de N. N., uno pessetes.
somriure enigmàtic que tantas i interessant partitura de Max trajos impermeables. Cal que es Noves religioses sat, presidint el senyor Pou de Barros.
Fou aprovat l'estat de cometes i rePARAIGBES
interpretaciens ha inspirat—la
Schilling fon reconeguda, a la fi, respecti la llei d'acchlants
prevere i märAvui: Santa
elegida la matebta Justa directiva. Es
Ferrara 1 4, casa CLt_PES
-mora"Liendo”,sganelro- anib tota la sa y a valor musical. treball. Per treballar en dies fes- tir, i
IV, papa i confefflor.
antics; Petera fament, sepas'
Quaranta bares: Avtd, a la Retal Dad- sortejà un terreny a la barriada de la
tius es cobrara un 50 per 100
E. M. F,
els que pateixen la dèria de cerd'augment. 1 en quant al reconei- liea de Nostra Dona de la Maree. Hore a Salut, el qual fou adjudicat al soci Purgada i Julia, director de LI Diario de
car simbolismes per :Isst, etcétexement del Sindical els obrers es d'exposiei6: De dos quarts de vuit del
Barcelona.
Gran Resburant Vi13
ra eLeatera—en l'obra • de la senula a dos quarts de sis de la tari.
sotmetran al que acordin els
Foren admesos corn a sncis els senyors
nyora Deasky sembla ésser la
Cort de Maria: Aval, Nootra Dona
Parsatge Crèdit, 5 i 7
Puders pública.
Estere Baffle, Joan Carranra, Lluis Barperfidia i sols la perfidia qui l'aConferanda d'En Lissis
tou presentada una proposició de la Saleta, a Sant Jaime, o Nostra tran
i
Pijoan,
Alfons
BusNadal,
Emili
nima, tot ilatuninant els Ilavis
DE PROPIETil l
CANVI
demanant que no s'entri al.tre- Dona de QueralL al» Agonibants.
PiLIit amb collahoració
i Carles del Rivero. Es doné
la dama.
Vetilea cn trutragi de les äninr,is del
ball
(las
que
sien
expuLsats
els
COBERTS
11F,CLANI A 2,
vot de grades a la Contissió nrIniciful
de l'CrfeS Nenalxement
En l'Apera "Mona Lisa" es reesquiroils. Després d'una llarga Purgatori: Arel, a la sera mn ella. Es de Emana
,eix una pral./aupada per le3'75, 4'50 l 5 pessetes.
Torn de la Passid-corial,15(G).
Ei Ilibre "De la caneó popular" discussió es presenta, una conctisme, para per l'afactiame fa- que signa l'eminent alinea no cal tra-proposició. S'acceda qu 3 s'aMort de Nostre Senyor Jesumist.
3ervei a la carta. Aborta.
011, per veritable tapia, i d'això
pas destriar-lo per trovar -hi con- niria a la represa del treball menMOBLES
pa resaent la sinceritat ara:alma
mants mensual, I quil.: ocisió i bellesa; la capacitat mu- tre no 3s prevés que els esquirols
A l'esglesia de Noétra Dona del Rosarl SON ELS
50
;Se bata l'obra. El drama manta sical i àdhuc literaria d'En Mi - fossin pistolers.
P
se celeior 2:amena passat la testa que
nzas. Saló per a banqueta
r
a
ELLoft
s
el seu alteré, a capia d'un cenallet ens en relleven.
—.—
També es digné que calla, anualment liLluatre CoLlegi d'Advocats
'eant cuntraet; ara són lis remors
Feu dones d'aquest Ilibre preEl vaixell "Inocencio Figarealsans, la llibertat del tres corn- ml die, al Fea patri) Sant llamen de
?alegres de earaaval anal) els cants cies, que el director de l'Orfe6 panys del Sindicat de la Diatri- Penyafert Mi assistircu, ocupant els l'oca do" porta cap a aquesta plaça
Prosseguint els treballs d'orc-anita:
religiosos. ara san eis sentiments Catalä extragué, de`cap bució presos. La presidancin ha de preferucia, el eanunge doctor Miguel carregament d carbó mineral
angenus de Dianora manifestant- a cap, remeció franca i senzilla contestat que això cl a penia d'un Hospital, en represeutaci3 del reenyor bia- procedent de les mines dels se- ció de l'Assernblea nacional contra
Be entre l'impudor d'una orgia, que transporta a l'anima deis tramit itarnediat i que loen segur ba de la Dieexal: el timad alcalde senyor reiors Orueta e Iban, i se'n tor- trusisrne, que tindré Hm a la ciatat
Saragossa a últims de mar; i primas
gra és l'amor /listada del Gioconcurrents a la fasta cultural
aviat alliberats, per taut Junyent, ami la de l'alcalde de la ciutat; nara de seguida directe i cap a
propvinents, el senyor N'.
,eondo abraçant ia seva balsa es... que organitza el Centre Calina: senats
no vatio la pena de donar impor- el president d l'Audincia provincial, FA Mustel-Gijon, admetent-se cär - Pedra, president de l'esmentada
posa anguniada mentre l'amant de Sana.
en
represenPernändes
Argqielies;
'Seren
a
preus
Molt
•
reraga
general
.
tancia a aquest punt.
sernblea i del -Gircol-dd&iiólógic
laqu€, sta mar dintre el tràgic arEn Llufs Millet, per a la sera
laassemblaa acabé a les set, tació del rector de la Universitat 'el ea. duils. Donarä informes el seu
talunsa,* ba realitzat un viatge de p
para Tal constancia en el con- conterancia, _ coseptava ara)) la havent-hi rarnat una gran con- terIrdtle sensor Contó:lea del Castillo; pel consignatari, R. Delgado Alvarez.
trust sembla careada pel campo- col.laboració de l'Orfeó Renaixe- cordia i un desig d'acabar el con- Coldeji de Proeurndors, el seu degä, Merca, 8, entresol. Telaf. 5555 A. paganda a Valèneia, on ha donn,
local de la Societat Odontológica Ve
'Olor expressament, can: un in- mena resident a aquella bmsaada.
sonyor l'ere Vergts; pel de Notaria, el
flicte.
'anciana, una conferència expacsuss
a la sa y a inspiració.
A l'estudi que En Millet té • fe!.
pentiu
Es eren que aquest matt l'em- snyer Doltnau; el dieron Bar:temen, pel
respecte la finalitat de l'esmaltada N
Pera, malgrat Max de la cana() popular, des dels presa aprovarä i signar à les ba- de Metges; eh, ez-degans del CeLlegi,
semblea.
Scbining vena per la seva pede- bellíssims temps de Clemencia ses quo els seus representantes soityors Maluquer i Viladot, Vilaseca i
La disertació del senyor Pedro del
tosa ciencia musical i per la fera
mara a 'EL CALLO"
lsaura fina a la pèrdua de la Y aren trobar absolutament acep- Magnne i la Junta de Govern en pes.
interès entre la classe odcrateir
pertà
pa indiscutible del seu tempera- n'ostra consciència nacional, cal tables. Den segur %lamia es rePacareu,
Serifiä
I
Valla
sagrada
el
doctor
Ideätedra
a
Ocu pé
gica de la ciutat del Túria, essen ja el
peal artistie, decantat als gus- reconèixer-hi un valer immens;
Balines,
18,
Barcelona
ilre
Goma,
canonge
de
la
Metrihioli
gran nombre els dentistes de la rlar4a
tos d'aquesta Alemanya de la lea cançons del Llengua d'Oe, preudrä al treball.
Ultimes creacions
Tarragona.
que es proposen assistir a rexanasalo
post-guerra.
Actuaren
de
eetelirants
els
caneares
fideltnent reproduides en la IlePRO-PRESOS
EL rfirrixa
La partitura de "Mona Lisa"
La Corni ssió organitzadora de l'As- Assemblea.
senyora Roctulta, Gasiä i lloren. La miltre i cantadas amb un accent ben
DEL DIUMENGE
Sis d'un balaras vivissim, segueix
vengan d'Esquerra Catalana ens assarica estign) a canee del mestre Millet.
just i concia, ja per solistas, adés
emb tot detall l'aeció del (trabeata que aquesta Mala lloc al Centre
per chotis, resultaren admirables,
Diumenge al wat( va celebrarpa i és atenta sempre a la psi- esdevenint dares i sonores a men- se al teatre Cbmie l'anunciat míAutonomista de Dependents del Comerç
cologia i a la huila de passions tre la canaa popular prenia peu tina organitzat pal Comité pro.
i de la Indtistria, començant en la vetbeis personatges. L'ambient flo- en els caients MIStiCS, amoro- presos.
Ila del dia 3 i continuant al matí i tarFer.enErd ALS P.I OSTRES
genti de l'obra no sabein trobarda del dia 4.
sos, irónica i vibeants, que queQUE Erade
nonibrós
CORRESPONSALS
Amb
assistanda
L'entussiasme per a assistir a l'Assemlo en la música, cona samposm, daren segellats anal el cant de públia va començar l'acte preslper exemple, el de Nuremberg en "Els Segadors" que el palie des/Dei LLURS CORRESPDalIdea va en augment no dubtant que de
dit
pel
company
lbaúez,
del
Copis "Mestred cantaires". La mú- manis amb insistencia.
la tnateixa sorgirau acords afalagadors
DEhiCIE3 SICIMACES I AM3
PER A PISOS
mité, organitzador.
•ica ale "Mana Lisa" as alemanya
per als esperits lliberals de Catalunya.
Acabada la conferaneia, el
Van llegir-se unes quartilles
LA DATA CORRESPONE:2T.
purament i petser ens doni, a /a mestre Millat felicità efussivaGrau assortit en dibuimi
del senyor Barriobero, excusanter2iM3CHNE78721;1
%- ,31,311
fi, la suggeati. de Florancia parment el maestre Carbone!), direcse d'assistir a l'acta per haver
.tint del cruel i tenebrós drama
ample, 1'83 m.
CAM ISEIRIA
tor-fundador d'a l'Orfe6 Renal.. d'atendre a deures professlonals.
passional que es demarcan/la,
el matra lineal, 15 ptes.
aduana adruirant la tasca d'aVa parlar després Eta Roigé, en
millor a Porquestra que a quest modest Orfeú, que tot i
al dIpósit mes
nom de la Federada Regional,
(escena.
passant una aguda crisi amh modient que cal emprendre una
IMPORTANT D'ESPANYA
' Com vasera dir en el riostra tiu de les obres de aeconstruc.
2, Portal da l'Angal, 2
ràpid consantari anterior sobre cha del sea local, sap conservar campanya per aconseguir la Ilibertat deis presos, Can una cril'obra, l'acta primer adoleix d'és- plenament la fe en l'ideal.
Ptas.
da a les familias dels detinguts,
aer massa llarg i l'atenció de
La data del diurnenge passat perqua cooperin en aquella obra.
rauditori, del nostre auditori
. .9
Camisas plqua.
es una fita gloriosa per a la proUN COM E NCIANT DE
En Botella, per la Confederaruenys, es deixa vèncer per la fa - filosa tasca del mestre
. . 12
Camlaes popal:a
da Nacional del Traban: va amin
MAL CENIT fA r‘.7 .1. )114
diga, malgrat l'interes dramatic limrfeó Itenaixernent i el benemaCamisas tennis. . . . 12
ronda St. Pare, 7
18 da febreemomenciar
que
el
POM.Stant t..• l'apera. En aquest
frase
.
. 12
Candsca
JOVE
rit Centre Gatillo de Sans.
Plaça Sta. Arsrt a, 9
paria definitivament icanipaacta es desenrellla la part prinCamisa
Anit paseada, a dos quarts
nya pro-presos.
Tispintsria. 33
cipal de la tragedia, d'una mad'onza, passaven cantata pel carpopclin, 2 calla
aser raen exceso precipitada. Ili
Emili Mira, del ram de Cona- rer del Consell de Cent, uns jog
BARCELONA
disfresse trucció i en nom de la Federa- ves soldats de 'l'actual reeniplaa
'en di matarla per a dos actas, i Els bars
12 pessetes
si l'autor as decidla a seccionarció Local, va atacar duranSent que han d'éeeer embarcats un
El
segon
ball
de
disfresses
. lo l'obra guanyaria inca mas,
els autors de la refiressi4; damaperfeocionaut-se en proporcions. rigernma-Cañadó, "Ball Rosa", nant el coneurs deis intel.lec- d'aquests dies cap al Marroc.
En passar pel davant del núEl secretari de la Colnissii5 Pro-moEl segun asta as portarte. I.a celebrat dissabte passat al Leal re tuals.
Als aparadors deis Mag.:zerne de S-"'
mero 30, on hi ha la fäbrica do nument Pi i Margall, sensor Pou i Sade Novetats, es vejé rnolt coninspiració del rnúsic da Inés franEn Sebastia Clara, represen- cataré del senyor Josep Comes hater, convoca als merahres de la ma- ta Euléria hi ha exposat un 'narria
ca, mas aensible. L'escena pri- corregut. El pata eslava adornat
pergami.
obra del notable artista Ea .1"
tant els grups anarquistas, va
divendres, dia 2, a les onze
pera és d'un dolç ancla lirio que amb • gust, i profussia de Ilums, combatre 01 ragim actual, preco- Martínez, de vint-i-vuit anys, teixa per alal Centre Tarragoni, Ronda srp Triadó, que rAgrupacia de Veas
mati,
casat,
aquest
els
prensa
de
no
fer
del
contrasta anal) la impressió que ço que donava a la sala un be- nitzant la implantació desudes
del narrar de la Boqueria i Traum"'
abalot, pera coas sia quo aquells de Sant Pau, 44.
el tenebr64 final de l'acta ante- Ilissim aspecto.
salo" en fa drena al digne titnnt rrd'
quo subetitueixin l'organització no van obeir-lo, el Comes engelii
assistiren
molas
distreases,
rior ha deixat en l'auditori. Perb
calde En Maul Matons, cera a 'Mg'
de presons, en les quals el de- gis un tret contra ells, resultant
alguns
de
molt
bon
entra
elle
el moment älgid de l'obra As l'esca de gratitut pels boas serveis 17"
ligiannt pugui regenerar-se i digAMPLIACIMru
y
mort
un
Mis
jo
as,
anernenat
SAniZTOIC
premia
anuagust,
optant
als
entre
Mona
Licena que segueix
tats per dit senyer en benefici re,
nificar-se.
Rodríguez,
de
vintAlfred
Garcia
data.
CASELLAS,
Santa
Anna,
4
CASA
escena
d'una
fraFrancisco,
osa i
mental ciaren.
Finaba/mis el diputat provin- i-un anys, domiciliat al carrer
Restallaren premiarles Emma
pant intensitat dramätica que
cial, senyor Joan Casanovas, de Corte, número 443, baixos, el
arriba a produir la sensació quo Kleien, bellfssimu liongarPSa que tau història de les doportacions
JOIES VILANOVA UNID
qual tenia el pit travessat per
Els millors tmlls
vestia un trajo do caucassiana i
el rnúsio desitja. Esplandid
i estranyament s exaeutats en una bala.
senoritat erguestral la visió del quo va emportar-se el primer front del poder judicial!. Va proPer
ordre
ale
l'oficial
ele
la
//ludid Final, en que, just ando premi. Foren pramiadas lamba nunciar algunas ponentes en ajo_
guardia civil que fa el servei
Els minan isatis da mascara
el crescendo de l'orquestra, van Elisa Pomar (mora), Roseta Sogi d'En Layret, dient que fou
la barriada d'Ilostarrancs, dos 26/1, sin oap duda, ala quo es doeneenent-se totes les Ilums de la ler (gitana), Papeta Gómez (arassassinat per haver posat la
guérdies
d'aquell
nos,
i
ei
guarda
gentina);
Carmela
Puig
(pimBombona, Xaoolata, caca*
sala, suggeaaionant el públic amb
nen a l'aristocratic cabaret del
sa y a toga al servei dele obrera. liaba de la seccid armada núme- Prtno)pai
Pal
ana; aixf ho han reuna seusacii de severitat i mag- pam-pum), Aida Martin (andalusa), Pepeta Bielso (mantón), Te. Acaba demanant que es fan i una ro 512, Jasa'? Valls Ginesta, van conagut l'enorme nombre de baraificioncia divina.
Ea notifica a Y.Uelle
recetaPi (dama Llufs XIV), Do- intensa campanya par Catalunya detenir l'agressor.
La interpretació de "Mona Licelonins que hi asisteixen.
de persones qeu havien anal
I l'estranger, per tal TaconeeEl mora per ordre del jutgeo.
lors Pallare (valenciana).
•.
e
s
p a" fou un xie desigual. SobreAvui,
dimana,
celebrara
e4
tau trasnadat al dipasit judicial drupa di la g arle. Segun les nosDurant tota la nit va haver-hi guir la llibertat dels presos.
maní entre el conjura l'eminent
teke dr
°.
El president va resumir Ole do l'Hospital Clínico.
sopran senyora liagfreu, que gran artilnaciá'i batalla de "conWes noticies, es veurä animal i llata 1 que no el, havien
parlamenta,
apeLlant
els
bons
LA VAGA DE LA CA RA uoncorregut °out els anteriors.
canta de manera admirable la ao- fetti", essant tan gran Paglomaart
aa,U.s
senl irisa& s dele horneo, per casova part de protagonista. 'note re- nació de bailadora que en alísala
QUIR2E CASANOVES 4 110
tue ja se n'han rebut. lomeas
ir el fi que es proposen.
cordara la seas iaterpretació ma- moments no podia pisa entrar-se
0ARDU1
S'HA
SOLUCIONAT
P
g
Ral•urs
d'aigua
a 10 postule» d00"
Va acordar-se adrovar un tegistral de "Brani.da" en el "Sig- a la sala.
PortahwrIsa, 10
eta, a van pessetes els do ea
asabentem que, malgrat
Ene
'agrama
de
/adatadas
a
tola
eta
acabar
a
primeres
va
Ml
ball
trid" de la temporada anterior i
d'U) els de zares 1 a 550 e» 7
¡os ntanifestacions del aouyor
aresos i un altre all ministre de
horas del mata.
en l'obra Mi ~re Schillings
timar, a lea cristalleries de la°
i
tilTatendiarT » l' A L
Ilmientós, la vaga de 4a Labre s
Gracia
i
Juatlaia
d'Ileipanya,
dees
celebrara
el
Dissabte
vInent
consolida
el
aleinanya
l'artista
iNglada, de la Rambla (14'
04,14 de 'T.
de vida° dio la viside Quietas Ca
reenaeL una , ampla tunnistia.
seu prestigi. La p ayara Ragfren "Ball //San", el qual promet valo?lora,
i Rauda de baot AM('
Vade va amaban proa de 148 fialuovaa, (18 ,Geg Thrusi ft• sise '-ean cha t i danesa& tie it/4
no aogua t'amistar a la vanitat de re', tan animat com el "Rusa",
.•
ni.
e • ;
4wer a punta /aman U*3 a t
solucion4
datze, sauna cae laaident.
poitar V2U0801 alhaje» a Lea se- ja que aula a» pot pea ilviber.
LICEU. — "Mona lisa",
òpera del mestre Max
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FUTBOL
La seleoció francesa bat uda per 3 a O

se raleulen en unes 20,000 persenes les
pe han presenciar el match d'aquesta
havent resultat guanyador regula
dsspanya per, 2 a 0, desprée ¿un
qn¿ remedó ha sol,reeureit ene'e,si t; sels en alguns enements de la
Ine
part q ue Per manea de coleeen fada espanyolista, re'ha vist una
eapen:da impetuesitat dels trame:roa
ir (eran reneentre ha tingut interese. Pe.
,6 asare: es ocasiono bes e/dar roques 1
roal que el maten ao hagi respost a
manta deapettert.
gebreea en tenir compre que ea Teae j e, una enesti6 d'amor propi ne ,er que
emul e n, hem compren tot el deameant
ve ha erran la multitud eepanyola.
fa s'espera re, en resaliera enema/ mes
rupenaior pele a-al/ceros que el de Pany
¡me a itualeus.
Euroa, 3--5ans,
beividoel ment dha pesar de rallen La
'atener:m e dele equipiers espenyelistes,
si té en (orejee han fet prova d'una teto: intel.lieenent; equest defecte
• eneRra mes proporeinn.e a la rae.
earent e re. que ha fet una evhibiriO
reir dedlukte. 1Yedls hasebreenrrit
es Pera. o e e ha agradar molt. 'rolaba
llen;e rden , aml, tot i el sen exceeslu
ehriereeliem e . fet reina pre etien. So
eal es in'erS ere. thesent de remarrat el
desearen' i'lek Talonee a la primera, pare,
kra a la menifeeta hostilitat del talliJo
re te'rja s ven els que millor heu toa.
Nat .! renit. reenereentem En 31 . ene,
mo tambo. Fee ltnitier. En Pela be
ege m,ste de ter. Ele dedeo," ben
velenrie que ene. e?, 12105.
tira • alts
tea". A !aranera, terca des.,,,eeriats.
ri en 7a-ora ei 1.1f oe ha mar per ell
h ,e i le a!•'cia.
L'esee:p errnes ha fet preve. eh tilo«,
!re tia . ••• n•• • '" • dit entee v o. Por leee e n;sanee prietic; mea
t'e si dl eso .-mil
..aa ...crees w • bnal.t
!r,
•
Manid-id que la
• •••
tue aefreadst ea
ad tensa del ami ha dinar ele
rit'.'r a t ...aserradas. Narahlin ret¡ in
Watt. M'u OC eorep •en que ara . rack ..." • oes. Tumbe me nita;ae Veteen
•
perl qn/a • rrnrea den part:r 1
hv: 3^, • r.s
deee.9:s'es
mame cona, molt en
le des
ehrvers escapen fortenamt.
g'cll'r"- rö. C2 ela acorapanyä mas in

ts rq •—•cr aere.. 1-e, Broman= va emes.
Ea rreem. el reseinat
Seis
va.ur real dele dnh vqul,-ete
Wyral.>/71,11t
futbol iber.e, (Pea
hi....1.,2-Ree ~eles, fa mol ., maneta seca, es lacaetien r.r..A.
'lene:u -A. Muerte, arrua.
donant
Par necia sat i rfacció al públi,).
1.v.tane cenes a entusiasmar-se ! m i, de.
hIt sereAtat tetes les ocasiona r er
reesaneixer, pera, que su ala
SiDec

p tart MR,Sretl

E'r rol, Nema abra J'En Maujardin 1
hl*. a la primera part; el re:dent.
ami A ! . Menjarclia, poe abans de terIka-llonet
• . •
1.41 d e, ese per sine ronduete tenim
(sisee ;mena erdaeideixen en &lamine
ik ¡alai/1,1,9S que donen mesa asume:
lea Ce aniven .. n en apretar
que En
Pez tener llamee del d'a 1 el raies te-; l'eme guaayador,
equiire eres:
rrasea: Chayrieuee, GamMin, Mon',
•rIant. Eoenerdel. Dele-u:un,
limara Nienla'e, tara i Dubly.
tl,ar e dne r: Zamora, Villana, Cao- aSta.tjr ll ors. Pea*,
Pie" , Zatglale eaDeril t , Carmelo i Acodo.
Els p artlts dcl Cairiplonat

aa Catalunya
Latia ,aaliaam, e: Campionat du Ceo

taz," eta entre l'Europa 1 el Berolez. ei r en:edor en tU41: . '14 part?.
frile
YeePa. ;rodea adjudleur-se senee enea.
la el mal tle remoje, el
qual, Per us.s4/6" el Ina, pecuat.
17-41 /s Pte esa avul cuas la n'alta a rar•a
• naba en an estat de maduresa
11,1 pertarh, inevitablement, a rsait
vitiaaaatiis o a la calguda mes robla,.
/ 8 ;adors eurepeLstes no re enerbmaaar per llar exceseive
el e e 're transporta al nado agut en(MMetiell) o a un aleadment
hea hat,,rsahle (primer
parta ande el
es a dir. al eatasein con:raen ,11m moral en un terme neiz,
fadrle•re ¿es d'ara
ttraar tez a ella atacap difieultat en
diada esaten.10'ex Des si eus limitem solament al seu
kr•• • n aseb el Seres (la primera Part
,
t21 ttl tet turent favorable i agneeb
""al l la tite woralitzaelti comeneaea ja
4"41t/e • ee en e:s europeiates.
laueseu-s del partit rearerä, fidel‘4°„,,t , tata la da i g ualtat dele jugador!
en benefici
mate-laos
bite4
balo,' •. •retret d equest detecte, del
a“,ment peden corregir-en.
gabttflpe4
upa primera part fe;ir'
dese/malla un inc fores en carrera 1
v'Aleenit per En Feliu fou net i
"3. Ea
ennet, mel podem eonformare
far tranya &cuele,
.4h t el peaal deturat pardeItll'àrbitre en
i n l'edret, a
Is
hht que aeueat d'hada avaiaat.
re rebulla
1
Fe-t oi un retare: ltoriPr na co
en
Pt12.I
ratev, dc picar
la bala re '
L'otr
deepns vacil.la, la falle - " O ra, en
fer-ho tot seault
-.AL El r• rI .11 !I
aesenyala que
4 1.q1n. te ava
neera fiare que la bala
Dere ea que el reglan,'"
‚ei
it mi " Pecial que fon aquest
el hhn criteri de I . SYs4,,,_ luvia de prevenee-ho
eele
eas f.
on . reiten deleutIn°
kaea.

Ir4sItall a al guna seyrtadadaa

costant reina reme:amigar el match, el
qual, finalment, prosseguf.
A la segona part, l'Europa actnä amb
raes ganes i aprofitä dos moments s tl'evident deeconcert alee rengles unionistes per
marear altres dos gola; el primer d'un
bell remat d'En Cros a una passada d'En
Julia 1 el segon un mit de l'Ale-kan., que
dona al noticia caire; els mitjos-ales i la
defensa sansista, mes serena, fon ja ienpoesible a l'Europa mercar nos-amere: 1 en
canvi, els Sane n'aconseeuf un nitre,
anulat per of-cielo.
Del Sano, be Pedrea. Sancho 1 Franzl/
dels europeistes, una bona tarda per En
Jul ia: bastant dolenta pela defecles.
L'arbitre en En Cruella i ela equis
pieza:
Bortloy, g ema, Vidal, Javier, Pelea,
Artiens, Pellicer, Julia, Cros, Olivella
Ahelear per l'Europa.
l'edret, Sola, ltiokttl, Heilbi;. Sancho,
Barraehina, Rini, Costa, Feliu, Fran,1 i
Anadeo per la Unió Eeportiva.

RUGBY
Ela partits

de

CampIonat

Pel resultat ja es pot ve-ore com fou
renyit aqueo( partit.
Eta de Sant Bol no <Tejen paz trobar
la resistencia q ue els reposaren els de
Sant Andrea, si be la Unid Migué de prepentar-ee amb diversos jugadors suplente,
que els desafavoria mon. El domini de la
II .E. S., pers, ton absolut, fent algunes
<wa lhalla magnifiques, en una de les
quals neonseguiren un esmai, mareat r,er
En Delarnella, que no ea transforma.
El Sant Andreu t'Irgue una bona tarda,
el resultat es un triomf per a ells, pel
difícil que feren la vieteria als de la U.
E. S. Els da-vantera ele la Unió taren
una actuad ódolenta, rom mai ele hartem
visa Aquest partit fea Friltim de la paste
R, eineelfeat definitivament la U. E. S. finalista d'aquest eampionat.
El resultar obtingut pel Cataltinya a
Ellitaldrom no es gens d'estranyar, degut a la qualitat de neófits dels del Ceratre.
Fi Catalemya no dominf, pan sempre,
amb tot i el resultat obringue; si els del
Centre bagueesin posan presentar l'equip
eomplert, ei-eiern que hauria vadea el resultat.
Pel Centre ten el millar partit jugat
fine era, acre rolde-tone feo-loa-hl ana
advertencia; Es poc scriós per a una en.
litat con/ el Centre presentar un I quip
on Id manearen 1103 jugueteen, ç a I no toa
una de les causes que els manquesain
eis egaaie
Els aludes del Centre no per aquart Pes'han de dexanimar; al cenefa:1-i, el
partit jugat per ella diurnenge fe ereludi de victoriosos actuar inne a l'avenir.
El Catainnya, guanyant netreet partir,
queda finalieta i haura de jugar hs tinals arub la Unió E.sportiva Samboiana.
Ele benits d'agneets partits, senynrs
Cuyas 1 Camino, rerectivarnent, oeti;rcc-

Sabadell, 2--Espanyo1, O

El partit ja del començament ton favorable els rabadellenes; una torta trompada que mire N'llairs, el portee croanyoliata, rolsliga a retirar-se, essent reemplesat per Alvarez. L'Espanyol hague
de jugar, per eun,,erüent, amb deu jugadore aimitant-se durant la partida a un
baca jne defeasiu.
Els gols doren obra d'En Mar-ti, Bertren i Castellet, note-arrase en tOt23 els ERIffldelleUre el decidir propeeit de guanter.
EIs equ1ps slatvieu arrenglerat per
che seg0ent
Sabadell: Estere, Cavede. Muntane,
Morera, Lluma. Deaveus, Mollee, Ber•
trand. Martí, Teua i Castellet
Eleaateyol lba es, CanaCo, Mea teeinos,
Trabal. Eliten, Sanehnja, Mairiut, TonL
juma Peidre. Ventura i Alvarez.
Arbitra Fue Carnorera, reune difieultals.
Eapanya, 3 —Terrassa, 2
set les o-ses Jet futtol; l'eqralt.
rel-; thirset rota la temporada ríen:me
en
d'eme 1151igne forimelatelc, ee des-perra en
el .
Els cinem e a 1 la Naturadolorosos momean peas terrasener,
Telera., deis gneis ha de vean allí fulli!esa "Lcs bel/esas do la
dee tea 14glnees nperanere que abrigava.
muntanya"
d'arribar a fivalista en el muelen del
Organitzades per la sació ¿'Esporo
grep A.
ne kluntanya del Centre Excursienista
Ne lerdera merays de celebrar la vicia:ne Catalunya van celebrar-sr els dics
ele de ; • I?nmanya: pene ca aqueet ras ceni ay al vespre, i 2.8 a la tarda, al Pae-ret ',s'atenten que minina dublement l'en.
lau de la Alsica Catabre:te, les projecreamar:de del Terraom , q ue a rel) la Pr9n
rions de la interessant ¡n'Ala*/ Les be.
tir es r.ra artilarib ene leatria fet
II:scs de la muneartya.
eepe ranear en un gran i definitiu partir
Totes les seseions es veieren concorb e! Martinenc.
regudes per un públic mclt distingit, que
Les muga del Peer ultat advere estan
ten un elogi tf.m'unen
'
d'aquesta interesprecisament en aquesta manca de 'consant prodecció.
fiesen arnb que preeenta a la llana.
Les Mieses de la menfaeya co un
No brin d'oblidar quo si un erre, irep.
film d'un alt tecnicismo alpi i de gran
timistre pot dieser fatal, un deeandiment
välua artística; té per esc, • nari la mes
per tenle igualment con ceeq0aci ess denloreblee. l'e nte:ami ho eentina, tent per ello bella regid suisaa, el Zerraat, al qual
hi
velem a dos intri:pits alpinistes en
eoin per l'esport en general. La :a g uantat o la dngrada bsn vielgut privar-noe forta lluita per a la conquista dl Lyskarma, el tina nevat mea formidable dels
d'un match que huuria eatat de vera entoAlps. Airró denla lloc a una ascensió
da.
equi25 ea pe-sentaren per l'orare interessantissima a través dele grandiosos glaciers creuats d'esqui-des i
aegiient:
"scracs", poguent admirar les bzEspanya ; Bota, Perelló, Veda], Vierl'eses naturals d'aquel:es regiertes al efecmea, Blanco, CorrAra, Orriole, Alfaro, Paltuar el pas de les Zermat, Seishorn,
man. Ossorio 1 Planas.
Castor, Breithorn, Moret Rosa Chelo,
Terrasaa
Massagne, Torrelle,
cims
tots ello de més de a.000 menea,
Secrerra,
FernanPdaz, Relea ¡leels quals es presenten arab tota la soya
dio, Canal., Torrella, Sentolaria.
magnificencia, revelant-se en aquest filen
El primer rol Pacouseguiren els ferrase-..ere, a comaqiiencia d'un bat-i-ball
la vida en Ira altores com un me faba.
La Casa Cuyas, exclussivista d'aqreeseunsltierable; ele, roles tiraren un peal la en viita de l'èxit obtin(y, soase cunseqUenciea I alai s'arriba
gut i de la bona acceptació que ha tiaal &deanes.
A 1,-, pegona part es nota una forra
gut enzre el nostre palie, té el propósit de projectar dintre de poc temps alesemna deis roiga, ealvent Ea, Mernill
en diverses °cadena. Eua bala perluda t, es penicules d'aquesta concede', tan
la remata En Dalmau, aenb enoert, empa- artística com interessant.
tant.
Malgral el fort abre terraasene, el segon gol era de nnu fet per l'Espanya,
.
Casabe' Per Intt já ¿Ida EI SPIMAU. Nerviosi-521-3 Pittils
tat ale tereassenes, contra els guate es
tira un penalty, que es el tercer ea contra

1

set/.

Poe abano d'acabar, palien, peda eeeea
:ir el oegen gol; els minora d'ella toreen
Poig i Moren. Per l'Eepanya: llora,
úrriola i Alfaro.

Martineno, 2--Júpiter, 1
- ullat sus diu en que va eseer
ti. rolla dele martillean; prima, molt prima. El Júpiter juga com en els seas mi.
llora dies, multe-al l'abeearia de boas el,mente que atui gen !mira dele metes rergles; ¿emito d'aise, el Martinene es resaeutl entube d'un exce'o d'impressie, seus
doble perque es tractava d'un partit
a ell decissiu.
Tet aix6 na ebstant, la victeria
fina:rae:1C a favor seu i ei mes
probable es que el Me.rtinenc see't el
eaunno del seu grup... st no li amarguen
la treta a darrera hora.
El partit jugat sota l'arbitratee d'En
Baonza tiagué moments de gran interee,
pulo pelamen mane-aves uns quinas m inata que encaro no s y lervie. denfet l'empat. Un penalty redemptor referma la
vieteria martinenea.
Ela gola estat obra d'En Teas i
Caanpuig, respective/mena Val a fer CIMAter que el Nlartinene jugä lambe' que/roen dele:Wat nmb la manea del sen porter, al qual bague de substituir el vel?ra
31arine.
Eler equipa eren:
Martinene: Marine, colom, Caen,
forera, Monfert; Beeas, Saneó, Vileet,
t'arapuig, Barrad:in:a Ralrfgeirs.
Júpiter: Castro. :lene, Campo., Pe-ra,
Cantee, Gamban tr, Gil, Gamban 1, Tena, Naval 1 Gimeno.

Badalona, 5--Atletio, O
TI„ d'En Eormä ero lene] aguantar "..1
pabelló de la brillent faisó amb qt18 !Javier' començat el Campionat. Es eert que
el Badalona aorU diumenge eta gasea,
puix la derrota sotreta !lavara de la mi
mera rolla a Sabadell donä tina aroma
empenta ales seta; jugadora i ele "atlética",
enm 'chatee a sobre la pedreeada, puebla que no /tienen fadigar-rebi; per
demee, el resulte ja enis he diu tot.
Molt aai
rattä. 1 Maarlet, dala biadebata&

I
de Viena, capdavanter del
Campionat d'Austria,
contra el

f. E.
Campió dc Catalunya
d'Espanya

ÐI 2 i 4 fi fetrur
Camp de Las Corta
A LES 315 DE LA TARDA
Localitats: Avui eslaran

ohertes les taquilles c aca u
sivament per als senyors
socia del Club i, des del
diniecres, per al tiblie.—
12abonament pot éster
tirat des d'aval, a les onze
del mati.
ealleeeleMellealIMMESAMMIeeadean111.1111.e.mare

FUTBOL
EfiE
Olas 2 I 4 do l'obrer, a lea
tres do la tarda

UJ T,

E,

capdavanter del Campionat
dilongria
contra

C, D, Europa

Exposició Internacional del Moble i Decolució d'Interiors
...REUNIO DEL COMITE
Sota la presidencia del Comissari de
l'Exposide de Barcelona, Eu Joan ¡'jets
i Pon, es reuní darrerament el Carne
Executiu de l'Exposieiti Internacional del
Moble u Decoració d'Interiors per ocupar-se detingudament dele treballs d'organitzaehe que es porten a cap perquè
l'estnentada Exposiei6 presenti al pabilo,
des del mateix moment que sigui inaugurada, tata l'extraardinaria importan,
eia que indubtablement haura de tenle,
a jutjar per les nombroses i interessants
inscripcions que s'han rebut fine ara.
Ele reunits escoltarea amb molla cota
-plaen¿icosqu yerPd
pronuncia en maneta reunió, recomanant
la necessitat d'emprendre tete els treballs
q ue eal gui per assegurar principalment la
concurrencia de visitants foresten a l'Ex
posicie.
A aquest afecte es (liaren els termes
pprincipals d'un ampliseim pla de propaganda, que començara de realitz:v.se
immediatament, no euls a la resta d'E.spanya, sine tanibe a l'estranger, pel maja de loto els Organs de p ublicitat rnes
adequats i altres procadiments originals
de propaganda, que cridaran sena alubte
l'atenció del pnblia
Atenent lea indicacions formulados pel
propi Coneissari, senyor Pich, el Comite
aeurela instal.lar en el recinto del Parc
de ltIontjuble, diera del qual estora compres l'espei destinat a nmeesta Expoeida, una Ferie de serveis i instaLlacions
destinats a fer mes agrados-a l'estada del
peblie en el dit recint durant els elles
que estIgui obrera, que, com se aale, aeran ele deis meso, de maig i juny.
A fi de procedir inmediata:m .1st als Ire.
baile, a q le es refereixen aquests acorde,
d'equf a breve dice es comenearä n ranear, pel maja d'artfetiques dedes, la Superffrie del Pare de Mentjuich detstinat
te pe rtmetre de l'ExposieiG, peró ele forma que no Impideixi
CtreillaCitl ‘1,1
blie pele nitres indrets de la muntanya.

Barcelona S. Conaignatarl, Mag
Andrew.
Vapor espanyol "Cabo Roca",
de Bilbao i escales, amb càrrega
generad. Amarrat moll del Rebaix. Consignatari, Ibarra i COMpanyia.

càrrega general, cau a Gandla.1
escales.
Vapor anglas "Pizarro", de
tränsit, cap a Valencia.
Vapor noruec "Ryvarden", amb
eärrega general, cap a Sant Fe
liu.

vaixell. despatxate

Llagut espanyol "Carmencita
F3arer", amb càrrega general cap
a Valencia.
Pailebot francas "Guillarde",
en Hast, cap a Marsella.
Vaixella sortits
Vapor espanyol "Cabo Blanco",
amb càrrega general, cap a Marsella i Sant Feliu.
Vapor espanyoll "Cabo Cervera", amb cärrega general, cap a
Bilbao 1 escales,
Vapor espanyol "Tintaré", amb
cärrega g3neral, cap a Cartagena
i escales.
Vapor espanyol "Canalejas",
amb cärrega general, cap a Valencia.
Vapor espanyol "Collera", amb

Vapor espanyoil "Maria", amb
el seu equip, cap a la mar.
Vapor frene& "Anatolie", amb
cärrega general i tränsit, cap a
Vapor espanyol "Modesto raen
tes', amb càrrega general, cap a
Avilés.
Vapor espanyol "Ordunte M g ndi", en hast, cap a Garrucha.
Vapor alemany "Ayamonle", en
hast, cap a Wanda.
Vapor espanyol 'Mercedes",
amb el seu equip, cap a la mar.
Vapor eepanyol "Ramón de Vie
cuña", en llast, cap a Huelva.
Vapor espanyol "Rey Jaime II"
amb càrrega vilera!, cap a Malló.

Vapor espanyol "Rey Jaime ri
ami) eärrega generad, cap a Pala
ma,

Interessant!
Les existències de calçat de la fabrica

,SIMON

i C.n

les vendrem al DETALL i als baixos
preus amb que han estat valorades
en fer l'inventar i
abans de la guerra havia veaut mal nIngú
a tan baixos preus
LLULL, 21
(Darrera el Parc)
Ni

1
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Secció Nizgítima
Mwiment

maritim

Vaixells entras
Vapor espanyul "siabina", de
Glasgow, ami) carba. Amaarat
moll de Ponen!. N.
Vapor espailyol "Rey Jaime II"
duì Malió, amb càrrega general i
47 passa!gers. Amarrat moll
Muralla. Consignatari, Amena
gual.
Paitabot espanyol "Ramón Frei
las". de , Ciuladella. anib cärrega
general.
Vapor .aspanyol "Napolran", de
Seta Esteve de Previa, amb cara& Amarrat Vitoll de Costa Nora.
Consignatari, Gilabert.
Vapor espanyol "Ampurdanisr
de Sant Feliu, amb càrrega genera!. Amarrat moll d'Espanya
NE. Consignatari, Freixas.
osergantí gracia italiä "Michele
G.", de Terranova, amb carbó.
Goleta italiana "San lapopo",
d.) Cagliari, amb fosfat.
Goleta italiana 'Carolina", de
Viarregio, amb carbdo.
Goleta italiazia "aligliarino", de
Buna, amb carbó.
Vapor italiä "San!. Agustino",
de Génova, amb càrrega general.
Amarrat mol' de Barcelona S.
Vapor anglas "Mirzapore",
Bombay, amb càrrega genera!.
Amarrat moll de Sant Bertrau.
Consignatari, Carbonell.
Vapor espanyol "Aragón", de
Cädiz i aiscades, amb càrrega general i 201 'passatgers. Amarrat
moll d'Espanya . NE. Consignatari, Companyia Transmediterränia.
Vapor espanyol "Almazora", de
Caslelló, amb carrega generad.
Amarrat mli d'Espanya NE. Con,
signalari, La Comercial Casteltonense.
Vapor alemany "Ayamonte", de
Les Palmes, arnb fruita. Atnarrat
rnoll de Muralla. Consignalari,
Torrabadella.
Vapor espanyni "Itey Jaime I"
'la P alma , acule càrrega general i
55 passatgers. Amarrat moll
les Drassanes. Consignatari, Cura
panyia Transme,diterränia.
Vapor espanyol "Cabo Carboetro", de Rosas i Marsella, anib
eärrega general i 8 passatgers.
Amarrat moll del Rebaix. Consigtallan, Ibarra i Companyia.
Pailebot espanyol "Pauilita", de
Valencia, amb càrrega general.
Vapor americio "Jomar",
Mabita i Galveston, amb cotó.
Amarrat moll d'Espanya E. Consignatari, A ganciaiMaritima Hispano Americà.
Vapor francas "Anatolie", de
/t'amigan, atril) càrrega gen-3e-al.
Amarrat mol! de Sant Bertran ,
Consignatari,
Pailehot espanyol "Flor del
Mar", de Ciutadella, amb cärrea
ga generad.
Balandra espanyola "Poquita",
de Vinaroe, ami) garrotes.
Vapor espanyol "Albarto", do
amb carburo. Amarrat
d'Espanya %V. Consignatari,

Ve,2479n4s a 3000 husks
Curacia ràpida i segura de, la blenorrägia crónica. Las recents, en dues o tres cures, mita
Aflora aparell especial. Aribau, 5, d'11 a 1 i de 3 a 6. Dieil
festius, de 10 a 12. Económica: Unió, 20, de 7 a 9.

G. ALOMAR

LÇAT:
higiènic amb SOLA DE GOMA marca FORD, Box— 1.1
calf, tan anglés, doble sola de culto

n'U)
ra

VENDES AL DETALL
C8rr2r ANSELM CLAVÉ,

(Final da les Ramblas)
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Ya,

PIANOS 1

CATAkildt

aatlepsea y recientes

TOSES, BRONQUITIS

radkalmense por la

391tick Pantaubei

que peccure PULMONES SioeueTOSy
OresereadeieTUURCULOSIto
4'44ERGE,10,R. de Coesslanti"P

DE CUERDAS CRUZADAS
CON MARCO

DE HIERRO

Sublime marca
', MARISTAMÏ

Es la reina de les aigtles de taula

la de la Van de
Depositan: JOSLP

San: Daniel

PAGANO, Ponen,

28

Casa funeada en 187r,

AL CONTADO

Peía C(RIERQ,Le-

PLAZOSYALQUILER

ni—MECA, I IDIOMAS, ostudil, senyor
ssnyorea, a la

18,PiaidCgaluk.18
xffiersz=ime

Mí] [

8

H

CatrEr Aros, 18
To!bton 50414
la roes important de
[moya

Ramos.
Balandra espanynia "Gloria",

d'Agallas amb marbre.
Vapor espanyol "Serafin Ballesteros", de Calan, arnb carbó.
Aanarrat moll de Sant Bertran.
Consignatari, Ceferf Ballesteros.
Vapor fintandas "Suomen Neito", de Liverpool i aseales, amb
cärrega general. Amarrat mol/ de

Ftes. paren

1 Lt" 1
1 0
•

Al minuto. Ciija.liirdi
Asaito-28 Fanriaua I

• veo a utomovil
Branter 130/ad HP en molt
bou camt, ',loe:el taaO/li 1,
hgt. !rano. o alem. carroeerie torpedo, ea ¡garlen. ellP da clat, duo, i ces. Informarais; Pujados
Exel. ref. Pl. Cate 133-1..-1.1117, aesaatz.

Clínica Vies

=Urinaries
del Dr. Ohnis0, Ranibla
Pla laloquerla, 6, 1,er
(entre lioepleal I sant
Pau)
Peedalti, traPoYsewlE,
SUMAS
Espacial,/ traetaments per
al guarimene rapta de lea
MALALTIES SECRETEO
MATRIU, PELL, CUPE.
TE, PROSTATA
*Maulla, de a a 12 1 da
1 a 8 económica per •
empleata I obrera

idaidtfratit de time
d. LLAM Ull
De s a 7
Montarme, 5$, praaei

Candil% 10 de ganar da 1 tant

LA PUBLICITAT
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Tallen i Salons de vendi

a
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Barcelona-Sans

de

Telefon H 475

els models
VENDA A

FIX

TAPISSERIES

SABATX
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D'HABITACIONS

EXPOSICIO

tots

PREU

L1

FM

R

S DE

SUCURSAL

Parchada, núm. 19

que tabriquem

L'ENGROS 1

Vilafranca del Per/Mes
Telèfon 1025

AL DETALL

R

Irro•••••••••••••••••n•

tenim cap sucursal en punt amarle d3 la eiutat, per a beneficiar els nostres compradera, puix que el que estalviem, tenint en compte el que permet la imporlancia
quo puguem veudre amb un 30 por 100 d'eeonomla

e

la casa,

fa

EXEMPLE: Tots els mobles per a un pis, de pessetes 5.000,10.000 i 20.000
podeu adquirir-los per pessetes 3.400, 7.000 i 14.000

Disponible: 150 habitacions en les quals combinem piso. des de 2.500 pessetes, composlas de Dormitori, Menjador, Sal* i Bebedor

huportants descomptes durant el corrent mes per efectes de Balanç
CiatiLIWEirriZIMZML212FJRUISiele4M32203NME320211ME5fatinE1911.21E1111EIEML113111CialilidElliinallIMEIL113 25113331111:1Z
.
Triomf i
33

ti

Gt an cerIto. 1, Las vívoras. 2. Los
dientes del perro. 1, Monedeg pel
senyor Mulíto, Firmeza can' çons, pericen, gran festa
Nit, a les del:, especial, el mateix
oartell do la tarda. Neta: Demà,
Avui, d•marts, tarda, a les cinc,
mecres, est reno : Pompas do Jai nit, a les deu
bSn. Molt aviat 9

CZ:°,,Z-V

S

Li

-•TEATR

i:ar
li, prohibició

i

a do beliissirna música.
Grans imitables
Sesteen grandiós dadt
d'operetes cinematogrhfiques. —
Domä i tots. els dies, La prohltdchi del petó. Preus de costuin
•;omptaduria.

Ro1119

eaue
ii

Telèfon, 3,500 A.
Avui, dimarts, nit, a les 9'4r•
V .SCSS16 d'Art, pel genial
actor
Ermete Zacconl
conii•dia en quatre
arnb
artes, de Shalzespeare,
La blebdtlea &mata
—
Dernk. dirnecres, scrata d'e_
flore i comiat del gran
trägic Errnate Zacconl, ami)
una de les seves més genial;
creacions
41.
Dijous. 1 de febrer, estrena per la Companyia Catalana que dirigeix el primer
actor Enric Giinénez.
La riquesa de Limonides

GRAN TEATIZE VEL LICEU
Temporada de Cuaresma. Cuatre grans concerts pel genial pianista Emil Sauer. Dies 22, nit;
25, tarda i 28 nit de febrer i 3
cle març, nit. Queda obert l'abonament. Als senyors abonats a
la present temporada d'òpera
seis reservaran les seves localitats fins al dia 4 de febrer.

esswooparucinsawarain
2 tirar; Iestre Espanyol
•
A

Companyia as vodevil I grans
espoctacics

.

Pi3c

Lt

511,.
:

GRAN TEATRE DEL LICEU
Avui, no hi ha funció.—Demä,
nit de la
última representació
. aova bpera, del mestre
IINanon, pel
Merina
cè/ebre tenor Carlo Hacket
• l'aplaudida sopran Baldassarre.

2
E

GRANDIOS ESPECTACLE

1'
- PALMER
Espantaste IR18 ---er
I 1. 1Itais (Be s del mundial e oectacM lia
BALLET SOBRE GEL
II
Aval, dirimas, tarda, a la cinc, la
pecas popular_.e. Butaca amb entra- kg
• da, 2 pesseles. a nutridIssirnes •
parts de prLc rama beis re :5 del •
Patl-ganivela U

1la
•

CRARLOTTE 1 ItRECEOW u
amb la sera asu anyia, er. el Se: a
maravellös Balist sobre gel. Nit. a a
le. &a, pretil; eamOnnes. llu rma w

r

bb arI n 1, aneada, 350. Novfssirris ri.,1- pt

e

NI meros de 1;vert1sSentsnia.
il

gleurs

•

E
PI

1

s r c

p35:CCil

CARNAVAL

.

III

del nte tre i atumann. Sran proe.m ca
d. Decrete I v rl arl esordles• O
t'ad.
sos per a mies! ballst. Es desparta F2

1 a compuiutia.

att

1
idilallIZSIN312639211121111allitl

s

narra

LEOPOLD FREGOLI

Marra Fregoli, Fregoli atub el sea

xrastiernizaAttantuainsr,
ei
Teatre CötnIc

bi

•

Aval, dimarts, nit, a dos quarts
de des. Ultimes representaclons
irremissiblement le La tornada d'En 3
Nandu 1 PI-Pl. 1. L'aplauda drama
en f ales, Felipa Derblay o El he- 31
rrero de las Tul:alas. 2. CR:rna repra r.tac16
l'apropósit de gran 3

e

broma, La tornada d'En Nandu. a.
reprezent3ct6 de la popular u
Ll reV;(da PI-Pl. DiJou.si Loe malos

`011n10/ININIM

Tcalre da Novela%
Ultimas funclons do la temporada

y

Efpectacles Empresa Fraga S. A.
Compan la argentina

MUINO - ALIPP1

Avui, dirnarts, tarda, a les cine.

IN

GRAN SALO DE MODA
Arietocratiquee sassiona art.:Miau*, 111
•
Programes estraordinards
Aval, (tiras -tu, tarda I alt. I.a
pel.ilcula Instructiva La cava de l'be
blanc, la c6m1ca Triguitrae, la c0- •
Mamad, «m'Atar/4 pel ce.le- •
• media
bre art.äta EL de les ulieres, l'in• •
tereSant
Cavaller d'indgatria
per «port., primera tornada de la
U colossal pet.acida airmanya de 5(1.ríe, de la casa U. r. A.

•

Cl

NSINSId

a111

que han oblingut immens
exit p. tot Europa i America
Molt aviat detallo

n

"

1 33

L'HOSIE sEnse ROM

asassaassanasuaaans'i

i
I

Denla, Cluecas, tarda t n1t, fus-

1111

LEOPOLD FRECOLI

Aviat,

g
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1

Cl
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SALAMINA

eructó de Fragon.

d

1
Saló Cataiunya
- ------- elsi

a Notable luintel 3Ordit 1 terat .1
E Torrents. Ara! (1!Marts, exIt gran- i
dids. L'aicantrIo (Art1Stea Asso si
clats), ultima creaeló do !magias •
Eal-binlis. co? aalVatige (Para- is
a staunt), per Chic FergUM-11 Tno- Ni
1111 di." le an. Tritquitrak erilginiree, 3
IN cöinlca Vacancia d'Ambrie. nema, 91
Ill grandiósa estrena &I PrOgrama la
la
Aidt13: Enamorada del bou soler, a
.,. per Ethel Clayton, una voritable mi
so preciasItat. Aval, preus carrada.
u
•NI

.

y

g lg
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DIVERSOS
CAU SALO
BOHEMIA MODERNISTA
OARNAVAL 1923
Avui, dimarts, a dos geartg
d'onza de la nit,
ORAN BALL DE MASCARES

organdzat per la Germandat
Gambrers 'l, a Alianza', de Baßt
eelona, fundadora de la Quia)/
de Salut "La Alianza", a profg
de les sayas caixes de Vellesa
Invalidesa. S'atorgaran vutt va i
luosos presenta a les màscares
que més es distingeixin per la
seva disfressa i origínalltat.

ONLIiii KM ligi1191111111i1N.911
•

Monumental -Padró-ViaIkyria
Aval,

a

(timatis, Ele parias de l'a- e

mor 1 5 JOrnada). La Innocent asen- "
,.
tura, Forea contra torea. Viatga del "'
I princep de Gales a Australia, Trir quitrao vertiginee, La ceca de l'Pe
• blanO. Nota: En el Cinema Padró, 3
al en Pele de la serie Ele parte* de l'a- a
• mor es projectartt la primera Jor- 3

•

nada de

L'enigma d'un procaz ea- !

ii labre. — Dilous, estrena d'Ele pä- 1"
O rim de l'amor 1 6 Jornada), Del ala
Ill al pintat, per Panelas Falrbanks,
N La venJanea de l'homo !Aun, per ,...
Il•
• Antoni Moreno, 1 atlas.
äzisaiimeauerarialutaa
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CONCERTS : :

Assoclacii intima Concerts

gincilanailinsiammBactim7.;

GRAN PISCINA

I<L.) RSAAL.

contenint 50,000 litres
d'aigua, instal.lada ezpressament a la

uIu

m u SIC-HALLS

ARISTOCRAT1C SALO

me nahnnin

II

c

rulitud

Cocal, Lee apariencias enganyen,
_
preciosa C011a(,110 amb emoclonsits re
NI

gentil alary Prevost. — DIssabte,

rl

estrena

La tempeata. — Arlat El U

Avui, dimarts, tarda, a les

Fle.00RI12•1133111O•121ZOLUS2
3
i...,
Gran Teatre Cotntal i 2

cinc, matinée popular:

3 : Gran Cinema Bohemia 3

fiii19
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Tdy e

rzt COMPAÑERO

O
iii

U
•

Aval, dimana, tarda I MI.. Pro- a
grama extraordraar.s. Crans Mis'.
La crea as l'iM blanc. La edmict a
Tr1qmtrao, la sensacional L'av16 de in

la Mort, l'emocionant peLlieuia EI III
caer« del prIneep sin ga, t segona a
•
jornada del celtbrat film

LA ORO

•

a
u

733KA

u

ainiannamaaaanawanza aitaaaureatuutaziaaarsii

pels 30 ossos nedadors

CONCERT

PISTA CENTRAL
A totes les representa
cions tot el programa
complot

RESTAURANTS

Diumenge, 3 de febrer

DE TEATRE a casa SOPI.
TEMPS. Restaurant especial,
lela. ristres 1 Mariscos. Quintana, 7.

SORTIOA

.1.-=fflonaiesziras.
DARRER DIA

ADED a Barcelona
• .6 :t'ir,-

a

O

Gran

ESCENA AQUAT1CA
Original TOBOGÁN

Asalto, 12.—Exil, Rita Ibäriez,
Olivares, Troupe Rolando i altres importants números. Tots
els dies, aperitif, dancing i gran
tabarin america. Grans baile de
mascares.

doctor Mabusa (1 Jornades).

n BiliBAiirálaBiazairsziamainciti

le.'

a

EDEN

rl

carreres rEantornObils, creació de 11 9

Companyla de i..ornbclia
CUELA. - TUDELA - AS- re
ti
QUERINO - CORTES
¡a

FI

equilrigE

ii

COLME° POMPLIA, Travesera, g
,Avui dimarts, dia 30, a dos
quarts de deu de la vetlia. Presentació del notable Quartet Casals. Aquest concert corresponia
al dia 29.

• PALAU DE LA CINEMATOGRAFIA

4131 .1,,

CIRC

3

dar.

(Teli..fun

Cada dia
Mal i rode a dos quarts de 5
Nit, a les deu

2, Ziska, L'avió do la
mort, El secret del princap ohlno Importa.
vestit
n;..s, El

utsilsaaaaciamenarsazia

al

Preus barattssinas
GENERAL, 1 pesseta
PREFERENCIA, 2 Pies.
SEIENTS, de pista, 3 Pies.

Diana-Argentina•Excelsior

•

u

arana

DARRERS DIES

118

gran: (11,1,1:3 el eran ea) -

Nit, a les deu:

Teatre Nou

Projec ció de les eMebres

Cl
LI

La pared/13 de carlea (perca, en
guarro lailadrol

N pastores. — Dissable, el colossal •
drm.a Magdalena, la muizr adül-

I! tara.
trmoulaniiI3011111B11$11111112111zi

".•

repertori Presentació de umbroid
sos Upas en Eapropós,t
FREGOLI EMPRE8AR1

Ti

rd
,..;

i MAY (Jan
re
Vena, tarda, preus populars Ni,
preus eccindrales. Dijera, nit, pu- D
mera auclac1d eb 1 Bellet do gran c-e- g
TATO

que c,tä cridant actuabnent
Potenció prefereni do) públic. Debut an ä e: dissabte, 3
del corrent.
L'Empresa

11

CCHEHERAZADE
•
a 1 el r l de la broma

Collseu de varietats
Aval, Gimarts, 'arda. a t cut..
nrandids programa crairaecrons. —
Projecció de notables pei.buitcs.
Ele Thedus, gimnastes, Sotedat M i
( les, bailarina; Ruin) Lela Ti.,
o -ra
Hawai:.
balls i densa de l s
La gentil eangonellsta
PAQUITA ARROYO
toll, a tes den. Funrtö extraordl-

a

il cid

71 1

riVOLI
1
,
1
p

ELDORADO

N

ii

PaIace Cine

11213CZNOCCl2EGEILECIONlitrt

basarnienientesinevaas)
•

IIMPICEMBURISMOMMISIEGIaMil

.-7nnnn.•

i condecorad,. Deinu, dimerrcs, lar •
ea. A rombra de MontIule. Nit, gl
Corneta i condeeorate. — Dissabte,
estrena del vodevil en 3 aCtes Aprs-•
ta currutaco:—

Victòria

a

Quintana I i Arrarte. Sesea,
cistelln. Santi i Salsamendl
tra Vicente i Palau.

Avui, La verga de les roses
Ziska, La faldilla curta, Grapat
de patona, Els pàries de l'amor.

GRO

a les cinc. :511ft/1e/a vermut popuEntrada 1 butaca una posseta.
tampteelont de Sant
!Versa I
Pera. Nit. a les 10. A hure. Cornuts

llene pogut aconseguir a
favor riostra la contracta
d'un

LA

Vuit elegante liana de diarreases, Aurigemma - Caeac16.—Dissable, 3 de lebrer,
BALL ISLA!!
El dia 8 de febrer, a das quarts
de quatre de la larda: Gran Certamen Infantil do Vestis
Localitats: Casa flurigemma,
Fernando ; .53, i a la taquIlla del
teatro

nzsum?cm CASALS
AVui,d Irnarts, CO gener, Tarda, gg

Tea!re

brer

Grandiós escLeveniment deportiu
ne1.11eules

!,4

elairellkeal-zmuianrimaiis211122
al 1
OI
le
a

• Dies 4, 5, 5, 7, 11 i 14 de fe-

St
a

Marina

1 CINEMA NOU

Teatre Novetats •

TEATRE NOVETATS

ti

LANTPERE

a

n11.3•

•nn••••nnnnnn

emM.1.11.

141ammarimnmmae....11.

.

del notó

T'entres

marstino

ESPORTS —
Erontó Principal Palace
Avui, dimarts, tarda, a un
quart de cinc. Dos interessants
parta a cistella. Nit, a un quart
d'onze. Dos extraordinaria partils de pilota. Primer, a pa/a.
Araquistain i Aguirre contra

Ferrüi

y

112tOlitij

EMi11 :5 dr1 tal!, 4-TeL

orm ezis, ROTtiLs, FAÇANES I
OBRES
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TAEBALLS

111131; 4'1:11'll. I

ELS MONJOS DE MONTSERRAT i la casa J. FONOLLED1 SERRA de Barcelona
ian avinent que l'únic licor elaborat en oquell Monestir és el que es ven per tot arreu amb el nom de
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CAMISERIA, - CORBATERIA - GENERES DE PUNT - MITJERIA
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1911tJons llana olasse torta a nessetes
Vestits
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Bulandet ss

24-26, Portaierrissa, 24-26. Teldon, 1574
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