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UN PETIT GRAN POBLE
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CATALANA./ AL DIST'RICTE PE
Per avui, dijous, a lea deu de /a milla,
da casi-erecta la reunid de/s socia d'Ande,
Catalana residenti al diatricta nov¡ drapeara Lista&
Aquesta reunió tindra llar a reatatge
de rentiter (n'afelpar, 11) ; perreiny a la
at>rie que rdnen celebruni-se pis. a Cargafui:acial dele día-creas mielas paree'onint
i de lea guata liem anta parlan! aviada
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a Holanda

Notes per a una antología

Holanda da una terra que des- per tota hei de matriculat,. Els
J. 8. PONS
La capital es, gota torna a ocupar-se del problema de Cataconeja la passió. Toas ele movi- gran teòlegs holandesos són cea MaHeu's ad un poeta que tacuil en ele
Des prés del cicle d'articles periodística, s'ha obert
ments de vehemencia, de violen- lebres a tot el balan protestant; seus versos tot el Rosselló. Sent la tade la conferencia
ta; el cicle de les conferencies. A continuació El nostre procia, de frisança 1 neguit que la els Kuenen, Amorie van den Hoe- ra arnb una gran força. Ha arrimat els
Domingo.
alarcell
Eles,
ve
la
d'En
Fabra
passió comunica als meridionals ven, A. Cuiper, etc. eón tradulas seus versos, declara ell mateix, "amb el
naciona l es comentat a la Casa del Poble i a l'Ateneu de
g ue angle- doble ale dels rento de muntanya i de
semblen incomprensibles o all me- constantment en den
baria
doaat
aquestes
primere3
han
els
qui
nys desvariejants als bornes se- sa i admirats, tant per Iler art mar". Es aquella pocsia que tant ons
'atairid. Sta' dos catalana
es,
que
el
llur
públic
és
espanyol.
Tant
ho
ecrm per llur pensament. Un dels plan: tota amarada de Perfurns silvesrena i reflexius de les terres
adireneie s. Paró
diques, partieularment als ho- millors teòlegs católica d'avui, tres, regalimant de sala, pecó contingulatea dEn Domingo, a despit d'ésser molt moderat des del
madrilenya
passen
arreu
van
Noor, és també holandés.
laritiesos,
ola -vals
da, cenyida, com la vinya que es retapaa de mira eatalä, ha promogut en la docta casa
Semtaarä excessiva l'afirmada Ila en feixes paralleles. Es una poesia
LA CONTESTA DE CATA- per hornos extraordinäriament
ireclents
tempeetuesos.
oras
que
l'Holanda
tota
es
un
país
do
flemätios,
per
gent
insensible
que té la puresa dels cims i el misteri
LDNY A
No haviern comentat la conferencia d'En l'abra Ribes a la
freda. No obstant l'Holanda ha misticisme, pela) ja no ho sena- sonor del caragol mart.
Dos altres periódien catalana
case del Feble, perquè fou la repetida d'una altra conferencia
blarä
tant
si
fern
la
distinció
que
reveproduït
un
que
art
pictòric
J. S. Pons ha gustat la seva terra paivingut darrerament a wats:Mar el
que en el mateix lloc donà el mateix conferenciant ara fa uns han
la potser ml Inés alltament lirio convä fas• aquf entre misticisme ral rossellonesa amb una amor profunL'Aramprunyä,
L'un
do
dilema
d'A
B
C.
ha
hi
idèntiques.
Només
sentiment de da vida, de la vida pessimista, a respanyola d'avui, da. L'ha vista amb els sena ulls clars.
sa oye'. Les idees i les afirmacions eón
de liara; l'altre, Sempre avaut!, de Bornormal i quotidiana i un lirisme i misticisme optimista, a l'holan- Nita estat Iluny unes guantes anyades,
ategjt aaones anècdotes remita. I es que En l'albea, català, r.adiu
ges
Blanquee.
el Catalanisme. En
alevadíssim i profund de ço que desa, això es; misticismo dense- endut per la dissort a les temes del fang
de Rala encara no ha arribat a comprendre
Diu L'irarnprunyä sota el PUM de Las
pudriera anomenar la sensualitat qüäncia del terror de damnació i de la boira, presoner de guerra» Per6 la
la forma que ells entonen lo de...ger•anas,
a un concepte completament espanyol, encara que ell es cregui
del viure. Aquesta intensa capta- eterna 1 misticisme conseqüen- visió és la mateixa ara que abano. Hi
socialista és un model preferim lo de extranjeros.
,oe un concepte europeo. El distingit
ció de la vida, els holandesos cia de conteraplaciö admirativa. una mica mes denternitnent. La joia
immobilique
arriba
a
la
71losaltres
g
!
aiancia
pelitica
erta,
¡Hermana/
O
CZtranjei
a'aguale • e. .—
Iban demostrada també en Ilur Aquest es el mietieisme holan- espurnejada d'una melangia acida.
La
és
iramalia
que
els
espauyola
a'haa
equivocat
creiem
conseatienta
mas
que
Iza e as un home
literatura. en llur filosofia, so- dés, producte de fruició, resultat
Els sonets de Curlandia que inicien
dir
en
Ilanear-nos
aquest
dilema.
Voleo
i
aeseqataiej a, en el sen ver sorda, es una cosa dala/inca,
bretot la detnostren continua- d'una actitud espectacular de "L'Estel de l'Escamot" eón com un lisa
per
esclavos/
hermane,'
que
no
heu
emitas
segueixi
el narval-wat lógic, seaons una corba natural que
ment en Hur sorialitzacia en llur l'esperit davant del món, pur rea- tèrbol en la poesia d'En Pons. El fred,
El dilema sostre hacia ¿ l esear aquest
arquitectura, en llur manera de lisme; en aquest mistar:jame es- la mort i la ruta incerta, entenebreixen
aextern tiescabdellament dele fets i l'intern procaz del pensament esetavos o egetrankros.
tedia l'exaltació mistica i la ins- els versos. Pegó, ha bala, dainunt la
>una Pensa avui En Fabra de la qüestió catalana el mateix que
Per la seca part, Sempre aviut!, emb llevar-se i de ficar-se al Iliyen
piració artística s'equiparen, un tristesa i el neguit, s'endevina la Ilum
er ;ensaya den, quinze i vint anys enrera. I seaurament seguirà
el tftral no mena e:preveía de ¿Germans? Ilur manera d'aprofitar i de fruir
les horca que 'van del despertar dia ecioent en franciscanisme, al- pura d'un estel, que és cona la Ilum del
Mai 1, die:
'pereaer igual d'ai a den, quince o viat anys.
tre dia en spinozisme, o be en la Rosselló. Després de la gran miseria de
Nosaltres, que en el plet cateli hem a l'adormir-se, en llur viure
Pel q.te fa a la conferencia d'En alarceli Domingo, direm
morir ben mastegats i ben paila priapia pintura holandesa, en rexili, el mas abandoeat i el romaní salsempre a l'avantguarda de leo ase:ele aque3t eloqüent orador també ens sentirla una ralea n'asea anat
vatge tenen un prestigi no-a, agafen
raciono 1 actuaeicus, no podern per merlys en la confiança i la bandea No rernbrandisme. Aquest estat d'esearreelia . t . Va aprendre la terralologia federaliata aplicada a que emetre la nostra modesta avui hi hauria neeessitat de parlar de perit no és pat aliè a la idiosin- aquella frescor miraereasa que la pluja
en
la
estudiava,
i
segueaa
usant-la
teme
a
en
que
els
en
ds
tal
vegada
cràsia
catalana,
dóna al cel i a la terra:
j
Laznea
tot això per convänoer la gent
que tothom gol 68 ratala ve obrat a
"Una trova frescor—removia la rama.
raataxa f ama. Per a ell, la Nació és Espanya. I essent Espanya
fer-ho. Entre el dil e ma de germans o ne.rviosa, cantelluda i empolsada per aquesta ra6 que. el noslre
laNacia, e Maje el creure que Catalunya és una regia espanyola.
esuaagers, seno dubtar una ‘1,eitua de se- d e l Merialió si podessirn presen- art, com MI/ abans l'ara francas, Ni Italia una remor—ti ja fina pe! brancom feren al segle XV En Llubs calgr on la pin-.,a sespirava el
Ter aquest earni s'arriba a una conclusió regionalista, molt acos- son ens queden] per la ss ,g0ne, e sigui tar la tela .d'En Nieoläs Maas que Dalmau
i nitres pintors catalana, moig." ("L'Estel de l'Escamot", pagiel Rijksmuseum d'Arastad a h d'En Camba). El fons del discers d'En alarcelí Domingo e gtrangers; no entera ni tau solamvut el guarda
na 57.)
tractat de prite5s, que es el grau mes terciara i que representa una ve- s'hauria d'inclinar un xie riada al
malt aprop del fons del discurs d'En Camba a la Earceloneta.
Aleshcrcs, al retorn, s'adona de la imd'una famtlia, nina que V01,20,1 ha, la vella d'En Maes, tantes ve- coneixement eTa l'art holandes.
eits de l'ex-diputat per Tortosa posa de relleu una vegada apartat
Ja deia el doctor Torras i Ba- mortal bellesa de la terra. Los" angúnies
éseer p otreen, ro per sempre trine, pida que gades pintada, resma el 'Benedlel
'
q
ue
davant
radicals
i
revolucionaris
de
mol.;
raredoxa
tia la
han passat, i tot és lis on era: "El t.:11
v e r g on y a rus fa que germano Cito puguin cite" davant del seu dinaret amo- ga que "l'Ad és com ama creagalerna nacional de Catalunya se eenten conservadora i mo- dir
riprer dret com un fui, "Jaran ee" Momogent que soto la causa de la menea es- dest i suculent. Ah, aquella un- cié humana... una resplendor
daltabaix
bolxevista
ció, aquell recolliment, aquell la Ilum divina que la naturalesa Ja.—Com mitre lemPs m'inste/aí eollit cola
aras. Ei ha eui admetria tot seguit un
clavitud i opreselia.
anorreament de l'ànima agraIda i la revelada comuniquen a ¡alo- piola Con allre lemps ni7uturé aco!al
amndial i que na cap avenir-se a la idea de la màxima llibertat
EL CE:VTRE CATALINES
me", I tambe que l'artista veu sobre 1.131a1,—per bcurc un glop. Hi roja
a Nostre Senyor pel benifet
Catalunya, petita terra del mara
DE Gi DONA
salme i del pa i formatge damunt "alta que no es pot veure als ob- Palana "sor:pro" igual", etc. ("L'Estel
Una part de l'auditori madrileny d'En Domingo s'ha mostrat
('cm a resuttat de /a reuni.4
da la hurnil taulona tan ben pa- jectes materials, les essénekas de da l'Escamot", pag. 551 Es aquella male31.I a les idees atenuadament catalanistes que exposà el confe- últimament celebrada, /a sienta Directiva radetal El saleta el pa i lar- les coses", idees perfectament teixa sensacié d'etcrnitat de paiaatge que
i
eaarl. Aquest fet es ja una demostaae:5 da la ineficacia deis
da Centre Catclanista
Oirci n a ce que- rnatge ploguts del oel, darrera un
tomistique.s, llei incontroverti- presídela Chors d'En Segarra.
dineuts transacciorale. Es tanló una demostrada) de l'error dar constituida de le gePfient aranera:
La font, la ciureda, çt pan. el xiprer,
esearrag que pdtien'bi dé, amb ble del pur realismo.
.d'éasar
el propamtiou, la Cenia, reeditada per En Domingo,
sontimoni, eristiä dale ho- el pedrfs, coito eh protadanistes del: verAgusti Ríe, a i
tan bolaprovidenefe, i un'slitt
Vasca:a:a una simple manifestada localitzada del general des- dar Gisp ert Sauels, eireltre gid .mt; Al- darrera l'altre, al migdia i al landeses, per?), es el reformat: sos d'En Pons. D'ells braneix l'amor
weatespanyol. Els qui interromperen En Domingo amb crits fose Teiridar, tensor es. : Agustí Galioatra, vespre, i d'ençä de setanta o Alii- la gran majoria de la poblaciö la pietat. Seta Galdrie, Sara Silvestre,
comptader; Jaume š1'seof ralentí, belio- tantä anys... Es el ,palictor agrait
segueix essent protestant, fer- Sant Roc, Sant Ferriol, tate:, los fi,airny veuen segurament en el Catalanisme alauna cosa mas
gures del católic rossellones, s'aguante-ari; 1:ansan .1afra i Riera, earretari; que rosa tumbé, el paidor que és vida i passionalment protestant
queei dsccntent que contra l'Estat hi pugui haya a Sevilla o
ten rimel:ni una peanya feta de paisatRemen Santhala, AiLert da Nostre.Senyor com bo sin les si aeäs es pot concebre entre
a Serävla.
de Quintana i Seres, roen! primer, i costelles i ei cor, i els colzes,
nosaltres res de passional ea el ge. 1 la duna d'ulls brillants gaita enMtie elarivideat es !rastra En Manea', Darninao quan preveu Frattürse Cali i Turban, roca ,,egon,
el cervell. A Holanda .sezribla que protestantismo. El catolicismo 1 verniAlida, perdria tant sense !a "dolnetitial çt.e lote e'-s bona catalana enfroat de l'eventual campanya
2E7..11.1 NA
no hi hagui categories entre els el judaisme són tanate practicaba ea verneda" i el "fons nevat de muna
DE,ru..vci
de pasccecia contra els grupa del Catalanisme integral. Na ens
tanyes" I
fiaca! ha denumiat, prr supngadea òrgans corporis: tots hl san a m'ab gran uncid a Holanda. Din_
Els
J. S. Pons fa, dones, del paisatge el
ebtrar.ya' Iit gens que eis Sets porteesin una nova Solidaritat catamenge, entre els protestants
es a la forma de G n eerie. 0405 c,;i4le l'hora d'e la intel.ligència, del feri
i
e
ldr
lina. la.6 la nova seiidaritat tindria un programa molt mas publ•rat pel getruargri 1,,ä,r;li NaJonaiia- vor o de l'estola; tots hi san sen- católica; disaable entre els jueus, len! tema essencial. Aiya el fa acolorit,
se jerarquies al aervei d'aquella sön veramPut el dia (131 Senyur. amable, eapontärti, desinteressat. S'atura
coratjós auts aquel' modestiesirn programa del Tívoli, arreconat ta, del Poble Non.
a beure a tetes les Lento dcl seu país,
la eambra dels mals endreços on jauen Obsauranlant le.-i nomLa patria, ron, de (-oteas, s'ha incas- sensualitat que , pot tranacendir El culte religiös és .practical amb i tu plau flairar herbes i flors. Assegut
bl'723 a vr:IUIC3 sac »ess 'n.. da Sablei5 transaedenal del prob/e- Set itrio esa•p'3 .-s que hi hacia riaats al misticiaine; tela bi sba al ser- molt d'escrúpol i solemnitat, amb a! bou" pedris" gusta en stlenci Veamolta mas solta i serietat que
vei de l'anima.
aa
a la renda.
pectade que s'obre al sea davant. I
A aquesta terca on la Intetli- I a pietat extralitargica que tant aquest espectacle Yornple tant, que ja no
NO VA JUNtA
mils tiumanistieament des- abunda a Espanya; no td cem- gasa demanar res mes.
gélida
..7;revrv.eArTe-...7-eveztc.2.-eirve
D'aquí li ve tina
En ¡unta celebrada el dia 25 Ida earenroUlada ts eclas en fruiciet pareció només . que amb la ma- snau embriagucsa ronsardiana que el fa
rente ran brear nemena ls per ennaitnir
nera franoesa de practicar la reinexhaurible,
un
l'evolueiö
de
l'en
exclamar:
el Cenad/ Dir...etiu "al:testa en'itat. daligué catòlica.
ten:mal, on les conquestes
rata /*crup en rare,
Minyona, acota-t: de genolls en 18
El cena religiös d'Holanda dal
ecneixmpant
semblen
mee
avanPreside et honoraria N'rl Maní Deliras;
[mola.';
na un poreentatge de seixanta
ça
des
en
profundilat
I
on
tot
n
pregialnt, En Jo,'" 17,1 -XitJ; rier-;aresiprotestants per trenta catòlics i Cali rieles, que encara 1:s pros, lema el
1
senosembla
equilibri,
mesura
r
edent primer, 11"Emili Paunoe; ei pre[singlar.
Ia vo'.untat dels Faraons
nitat, heu'a ad que en aquesta dcu judaico. ,No obstant, els parsident e . 9on, N'inidre Cablneria; S'AY&
Les violes mateixes, estels monta, seHolanda, tot d'una /lay en de tito politice, que són principal•:
1 enalits del talón sallorera;
tere-seEn
Feaneese
d'A.
hui,
En cinalit tenim el substantiu pla, coy
meat perlita reflexe ran la defensa de la doncella. No hi hela, .nla les atortunedes excaeretari. En Josep 1/rria Ferres Cort,ts; Oonstatar que la passió tanibe hi de la pugna religiosa, dönen amb
ra singlar que valgui.
• nt a l'espartana' llano. Pia ve de-rcipam:.
y.
- -..alitzen a EgInte eeta ele ganan!, i la forma anterior a ea ion frenarme. E,i Lluag Giben; eomptsdor En ('éva... i amb teta els germene el
El dolç paisatge rossellonès defensa
sufragi universal i sense emrernavon. aaimeals ene plan.
Jovaiim Ribera; bibliotecari, Ranuns Pa- verinosos. I la causa de passió és
En Pons de tots els perills.
bra de tupinada, una majoria
religió. La religió poLser
la
▪
.'ais ni enlate, alma snnreen;
gv,eala:
Runieu.
Felaxen
ala,
tenim
en
el
eatala
corAl costal de
Die motor de pasaba en torres diputats catalics Cl Parlament.
Ship - Boy
ae rart i do la Itiat6r!a, reta el mol plan; peró (Ora ni error de lip i Jeerp Aulet.
bobees. Sa sent mas la rp000i6 I és justament aquesta paradosa
setv.:ri
eagarrifança en Ueglr las treure qUe aquest plan es aquella for—
1.
Alsinelles
i
Pellicer
acaba da
LA. TE.0 DEL l'IRESEU religiosa, la veritable liuda re- la que enelou el passional proPrive, , , , intas de la tomba dl tuma primitiva de ¡Si: no és sinó el mot
Un roo prriddio nall ionalista O, arri.
lOO
ligiosa, que el patriotismo. Si el blema Teligies d'Hdlanda. Ja en pcblicar tul pera ¡libre (arca M'eresi &le trscri t,;:7e espanyol plan. Mitjançant els dos nioto
sosa.
Es
Ulula
'Tres
cantes"
1 és una
aea
bol a la palestra por la ilib.rtut de b'a- patriotisme haguds sobrepassat parlarena.
pi° i plan, fent ero catalh la mateixa dinJ. Saca bella pro/u:tenga.
tclungia.
o igualat la passiö religiosa, AnNo en sre pEr a:s exultante de la Ilte- tinciií que fa res sAnyol entre eLs seus
.E, titula La Ven del Lireneu i ole dr- glaterra patser no hauria vençut
trata fair,stii a "She" o Ce "L'At- llana i plan. La 'lengua no perd, peró,
Itadde" n , r rcper'w. r.tstr una rerpr a- gran tusa renunciant a für aquesta dis- yen del Casal Catala de Sant Jean de a Holanda. Alai ,mateix podrfem
leg Abadegges,
dir que Falip II hauria triomfat
etluovt6 davant annesta mena de Mis- tinció, que ja no leía en el plural, on
llalla orlas ele ruda!
probablement dele holandesas si
ter, a tranla deis seglis que acabem de raso volia dir llanos i planes; per qué
LA SITUACIO A EUROPA
en ramment tancat en una nacre- creiem que no han de vacil.lar gens a t _LL-dlnaLTZMale'rnM5C-Mtvitiiirill no haguds desenrotHat les guerres de Flandes coni a guerree
IM re gia. Pera e:e, ele; egipcio, compta- acceptar la substitueid sistematice de
de religh% si no s'hagues entesarel) fluor tres?
ras per ¡la, ja practicada per malta.
Ahir el Govcrn mamara, havia de pagar ele cinc canta mlsudit a imposar per força el eas-tanesta b0/13 egipcio que, per precienPeró no Es solatecia plan que cal rellene
de mares or corr psponents al pagament do 31 do desembre,
tdljeisme
als
holandeses
apaasioa
Ate'.5 s eligicsa, es [el:u rnornifirar, pw . es butjar, sittó plano, i el substitut natuCORArGE, nadament !luterana.
per haver estat rebutjada la racrateria, perb no s'ha fot efeotl19.' "fl a ne d espréa de Bailen d'atlas \in- ral de plano eo lambe pta. Subslituits
La gent una mica informada no
den' a terbttr Ilur solana une bornes
Molt sovint, els domadors de besplan i rano per aquest mot es trova la quantltat.
es pot pas sorprendre d'aquest
ene e-ario:11ton insaciable. El tel
ba reunir lea significacions dels tres Cea ¡eres realitzen un trae de gran ríceCom a conseqatncta d'aquesta negativa, ha estat oomunla
/anea s'haila ist enhenur i embelramar mota espanyols llano, plan i plano; Es el le. Inviten a entrar dins la gàbia deis foges espiritualisme en un poble
que correntment passa per exMara en I l iternitat. No pas en lord mateix cas del mas francès plan. Aie.6 Ileons o deis tigres a una senyoreta del
ce.t al reprosentant d'Alemanya a Paris, que avet seré dootarat
Varn aren. Tono aquestea red i ma, Ilits, té un inconvenient, que el nostre estat públic. La senyoreta no falla mai. Na- 13essivarnent positivista, en un
el tancamont de la Ruhr, establint-se el cardó duancr.
entre eh gratis pea2 wa, el, g erros I rnbes qu e v a n c"1- de supeditaci6 a l'espanyol ens fa sem- turaimentl Com ipte forma oart del se- poble célebre
bles pe) seu art, cli qual es neta
use.l r el sen voltant ola semi parents
Govern alemany ha declarat que establiria al voltant de
blar greu, i és que, e-sent p!,2 un m,,4 guid del domador:
té n11011 eren deetiants a fer-II una eter•
Petó, ei cal creare les naves que ens i exclusivament realista, de vegaque ocorre en la toponimia catalana do!a Ruhr un contra-cardó. El general Weyand ha estat nonio.
tL remp anyla. No a ettretenir eln
realista,
i
fins
grollerament
des
arriben de Copenhaguen un domador
hadenominacions com Pla de Barcello, de eta noucenta vint-i-tres d, a de nant
grollera del qual ha repereunat comlasarl de la regla.
lona, Pla d'UrgeU, etc., la traducció de va fer-hi el truc sense trampa, de debó. la
v iteaes d'un Musca
bit tan malèvolament en l'estiplano de Barcelona, per exemple, coin- Responent a la seca invitació, que aquest
Eis fcerovIarls de la ribera del latan han reprès el treball
ma
universal;
la
gent
un
xic
inPl cs aquest guant Infantivol que boro cideix amb la denominació de la regid cap anava acompanyada d'una oferta de
per?,
contInuen els actos do sabotatge, essent Incendiaba tres diformada'
sap
que,
alhora
que
un
$1,,k.oc0 d'atsibuir a la reina ( una ra'sse anamenada Pla de Barcelona. Peró, en 2o.0 corones, van manear-se quince
t, datze anea) ; fine armen
noies. Quise miles dispostes a entrar pobla realista, l'Holanda fou i sepòsits
do màquines a Pilagencla, Binger I Kassel. Han estat feo
inconvenient
no
es
de
tal
realitat,
saliese
guant
(
gusta essent un poble intensaOO aljadunat vera la ra6mia 112 magnitud, que justifiqui en cap manera dins la gàbia dels Ileons? No. Scuita qu,2
tos
efectisus
34 novas expulaians do funolonarla.
tilarit en un moment de tendresa, h,rh la conservacid del castellanisme plano ni en arribar el moment critie d'obrir la rei- rient espiritualista. Alif es forMde raiiat a desfer - ne nota Ire nairanes tan solo, pollee, la invenció del mot
xa i acarar-se amb les feces brama- maron els grane mística que eomp
Els ccmunIstea han Ilangat un manIfest, en oplr.en que los
t 'a Pabilo la l l fetent 1 poca - nelta.
amb que alguno han cereal de subs- lacto, una nornis va mantenir el punt. ten en la mística universal. 1.;!s
reparaolons
han d'essor pecadzis por totes los classes socialg 1
I va eminitxecar les zanco corones-- Kerripis, Ruysbreeck l'Admirable,
egs cal uoneixer el testament de tituir-lo.
no solamont pols obrero.
corones dinamarqueses, no nustriaques. Joan 131a. i Mercurius Van He iP. Fabril
aut-sain-kmen per conéixer la 82Ta
L'edquisici6 d'un capital canvia acuita el mont, Geert de Groote, etc.
volantat faranica.
Avut dia, encara, si led no es
remb d'una existencia.
A Orient la sitnacló e i e.-ili squelx. Una nota do 111.
I n° aha tant, ninge voldrä tenir-la en
donen mIsties a Holanda, com no
La nota va esdevenir domadora.
prtJuit gran disqust a Anglaterra, quo erstä
a Ismet ralxit
803, NACIONALISTA,
Un extmale cona aquest de coratge no se'n donen enlloc aquesta (erra,
Tot,
disposada a obrar looladamcnt. La Cloniarénola de Laumina,
met petit tina a quo es /ice lamentat de la paca
matan
heseantada
de
baixament
és
pas
comú.
No
obatant,
un
examen
14,matel, a nidada del reí, tot sera gin.,
guint if.ne inspiracluns cid dulzzat francés, ha opncedlt un ter.
premsa catalana, quo heu enyorat imparcial de l'afer ens incluirla a multi- terialista, ea una de les que mas
ral rat 1 remirat, eatalegat,
plicar els premia. Per guies sets Iota fervida 1 IntelAlgontment con - re
mlnl, tino dlumenge, a Ismet raixts, per contestar definulea.
▪
riamato nrafiat, analitzat anab anís seguid un diarl integraldelaarlesn d'oferir - ne a la noia que en- sen la teologia. D'aquesta ciencia
snent nacionalista,
Mal
cap
dende
de
profanamea.
'. le to
tra en la vida, ea el mitrimoni, en te- religiosa so'n troben càtedres
JA 80(1 SUEISCRIT A
mbe balara estat perpetuat amb
drets que tindrä ofíciala a totes les Universgate,
tilat e retIlIaraeZt 1 de publieltatt
"LA PUBLICITAT” mor sense toneixer ela
Do la respasi.a del delegat turc depèn, donco, la pa y o la
els seas cursos san seguits no
i les responsabilitats que respeten?
salament pele edlesittstica, sind
guerra.,
1ii ba titula a cada catstonada.
•
Carlee Soldevila .1.n••n•n•n•
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DIVISES ESTRASGERE1
! panyol 11 ellk transports per ferrocarril
Frenes, 3725.
per la camitinuanió il.legal dele anticipe
Idem latosas, 12046.
Sic prOxilue- endltaitat del recarree del 15
del 31 de gener de 1923
Idetr. belgues, 9270.
per 100 sobre les terifes ferroviaries, esLaures, 2002.
tudian" ei. peohleats ferroviari, mes difí/Res, 3040.
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Odiara, 645.
Marca 002.
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VALORS - CUPONS - GIRS - CANVI

Negociem tots els cupons
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Preus de Colonials
SUCRES
Senee arribados de cap mena ni variació d'importen:in als proas, crmieina a
animar-se el mercar, despeo de la calma
que hi ha bagar, cotitzant-se per al consum con segueix
Mel, de 15 6a 1.58.
Terciat, de 165 a 167.
eCntrifugn remojaban, de 158 a 160.
'rrbinat do Cuba, de 000 a 000.
Centrifuga de Cuba, de 168 a 170.
Mane de Java, dn 105 a 167.
Blanquiliam, de 10 a 172.
Blanca primera refinan; de 173 a 175.
Tarres P G Arage, de 175 a 177.
Idem G Andalusia, de 183 a 185,
nona, de 158 a 190.
Tallat, de 200 a 207.
Per Desnates ele 100 quilo&
CAPES
Segueixen molt tenue els precia en tots
ele mercats d'origen, malgrat anunciar-se
que la próxima collita del Brasil serä dc
lee mes heno:tanta.
CACAUS
Confirmen f.mt - se nombroses anexar-10ns
ei 115,.ftt niereat, degut als preus
4 2 10 regrixeu per al 1: rdedent da Fernando Pisa, lo. nual cosa farä que sigui
ira rahltreid de *tt el cupos de
0.300,000 quilos que va concedir el Govera amb tarifa de favor per al consum
de ht metrepoli.
Pbs preus per al consum sea:
Guaiaquit Arriler, de 37 Oa 380.
Idern Baldo, de 2235 a 705.
Pela Tomé 1, de 000 a 001
Idein filena 2, de 04:10 a 000.
Fernando roo 1, de 320 a 325.
Idem ídem 7, de 310 a 315.
Formando- Eco 3, de 300 a 305.
Idem bien 4, de 290 a MO.
Cerneos 1. de 185 a 4 11 3 .
Ideen 2, da 430 a 410.
Preus per petsetes e/o 100 quilo&

Mercar de Reus
el menor d'arui ha estat regularment
concorregut i han regit ele aegneuts
preus:
lIarrofes, a 7 pciosetve quintg, haventse venut lotos les que s'han preaeatat al
FesoLs s'han fet dos de 40 Ens a 44 pea.
setes la guara - : a., 5070011 qualitat.
Ordi, a 15 50516109 quertera_
Faro?, a 21 i 22 pesseles.
Menee, a 19 pesaefes la qaartera.
Oil primera, a i ouig rals qoartä.
/den' arana, a 27.
Idfin tercera, a 221.
Els preus regueLtea ternas.
Vi del Ilustre camp, blane, a 7 rala ei: rroga i gran, i negre. a O i mig.
Priorat, a O
i mig eärrega 1 gran.
Canea, a 6 rals,
Eta-ab-o:u i noizetat ale aren%
drena= en Era prime -a, • SI.
llena Idein segona, a 79.
Ideen negaeta, a 50.
likm t'oral, a 46.
almena meilar, a 65.
Ido alee ra liareuet. a 2e duro.
Idem idem, esperauça. a 34.
1.1ela Ideal come, a 22.

Alcrcat de Borges Blanques
Grill, de 14 a 14.50itaineteoletnoeta
Blat bianc, de 24 a 25.
/dem ruig seea. de 2.6 a 27.
Ordi. de 14 a 1450.
Civada. de 12 a 1250.
rants. de 18 a 19.
roces de 21 a 22.
Favon3, de 22 a 24.
len-As, de 45 a 50.
Prens per pessitha la el:artera de 4
dobles.
Patat.s, ile 172.5 a 270 remene els 10
quilos.
Garrotes, de 8 a O penactes ela 40 qui-

los.

a3

peseretes la {almena.
D'OLIV'ES
Fraitat extra, da 28 a 23 rala.
Fi, de 25 a 27.
Correal. de 23 a 24.
reme pa r duartä de 3 9 00 quilos.
OLIS DII EINYOLA.
Groc, de 20 a 21 duros
Verd, de IS a 20.
rrens per c¡,.' rregi de 115 quilo..
Gua, de 275

OLIS

1n13.1/1••••n•••••nn

Anuncis Oficials
SINDICAT DEL CANAL DE LA
DRETA DEL LLOBREGAT
En virtut d'acord del Sindical
i per tal de proveir una vacant
de ßindie i una ailtra de Suplent
al termo municipal de Sant Boi,
se celebrarà una eleació extraordinaria, que tindrä Ilee el, día
de fehrer vinent, de 10 a 1 t'30
del mall. al local de l'Institut
Agrícula Catalä • de Sant Isidre
d'aquesta ciufat, earrer de da
Portaferrissa, 21, pral.
Barcelona, 31 da gener
1 9 23.-P. A. del Sindical, el secretari, E. Maynes 1 Gaspar.

45
va
71 1/1

Mai Cera.
nIaltatel.
Pinet Esencia

69

NONELL GERMANS
CANV: . VALORO : CUPONS
Rambla de! Centre, ie

Mercat de Vich

EI Dr. F. Carrera _
la casa de MaterCarreras de
nologia, dos de principi del present any, nomas rep al seu despatz els dimarts, diJocs dissabtes, do 3 a 5. TU di co restante a Urea convingudes.

Raiga X. Radiografía insta/ata/da visceral; id

Dr. BREMON e8tepeosebyica. Radioteràpia. laruoh, 4 6, de 4 a ti

Ouh, neo detiene, de 2'75 ii 3 aeraetes,
Gollinent perfil, do 17 a 25.
Pollastres, pineal, de 13 • 20.
pitrell, de 9 a 12.
Anees, aie 9 • 12.
aldsoellsne, un de 50 a 80.
Nostries, de 70 a 250.
Patalea , els 100 quilos, a 15.
Ion», quintä de ark vimos, a 23.
runsent, 8115111m • 2150.

aicada. ele 100 (palos, a 35.
Ce& a 34.

A

Pies

urindries. Ronda Onlyersitat, 14,
1ç; &

Dr. CAMPS PUNTA., priacipa‘ 43 a 3. &Olió/laical

Por paila» boa
gel%

entiza 560 earruate

hei c o ndensada

EL 11 W

Dlinus, 1 de fearer de 19a3

GAS ETA LOCA
(president de la ,Comissió
Prempsa, Foment, Propaganda!
Na Remei ßemis de Vinyes
Mercats); En Pau Vida] Bala
guer (Id. E s c o raadors); Na 4
renca Gispert (Id. Protecció
arares i plantes); En Martí ha
i Galceran (íd. P rotecció als aa
calla); la t Anria Serrye (14 ,
cionista de les curses de tirata"
lia.Dolors Sales O IL aniMalsaa
nors) i En Llufs Aymä (íd. Ana
malo de tir i carrega).

093ERVATORI METIOROLOGIC SI LA
timErtamege St 8615CELOSai
Fria 31 de tener ele 1923.
Horas d'oeervao16: 7, 13, 18
Barómetre a erro 1 al nivell de la mar,
770'7; 771'7; 772'3.
Termómetro sec, 8'0; 16'0; 128.
Terroemetre humit, 5'3; 10'G; 10'0.
llurnitat (cent¡simes de naturació), 63;
47; 08,
Direcdid del vent, ESE.; WNW.; W.
relocitat del Ten( en metres per 3'gen, 1; 3 ; 2.
Estat del cel, quasi mere.
Classe de núvols, stratus-cilmulue;
rus-stratus; cirrus.
ron rentare" estacan" arman
343xima, 172.
Minima, 70.
Minima erran de torre, 4'0.
0,3(.41.1w-in tormomatrica, 10'7. Tenmeretara. mitja,
Breeipitacie aquosa, des do len- 7 bares
del die, auterior a leo 7 bares del dia de
la data, 00 miltinetres.
Recorregut del vent en igual tempc, 95

C AR T LJ JAN0

Vi Mane, 085 amp. lit.
Cellers ARNO & rAARISTANy

El Col.legi de Melges de. Be.4
celona celebra la solemne ese,
inaugural, en la. qual el senya
J. ?l'estro i Puig Ilegf un baban
sobre el tema -Les °raudal,
cions professionals mediques i
medicina social'.
Bospré 00 passä a les raga
Mons, sortint do juntes ele aa
gaients seayors:
President, Antoni laartunani:
Joaquim Sendra, Marian de 'lid
vera, Lluís Summers, Just Conde,
Enric Sebastian, Florenci 1)02 5
pueta, Pere Farreres, Francese
Sastre, Llufs Seda Medan, a
Pedra, Ribes Pujol, Mayoral, Gaza
cia, Dia Macla, Josop Cama
Campe, Joaquim Homs, Rice/
al. Martínez, Iiigitoi ima, »,
mongol Puig i ,Saisa Guillem th,
pez Ramon Jora

5.2i1ZIrketit d.
Observacions partieulara, boira.

LA PUBLICITAT
PGELLS DE SUBSCRIPCIO

Egrotiona:, Dilas PM-gatea Cgda

mero. Calafatea, Esparrya i Portugal, 750 peasetas tras Ille309:
1 1 els sis idam.; 30 un any.
Uni6 Postal: 2.5 pessetes tres
mesos; 50 els sis; 9.0 un any.
Prebern notas I comunlcats serse trn nom o un scapoll que acrediti l isas preCenetitClekelvere l tn a libes. a ntara qua no

PERAIOGES

Ferrara 14, casa %di

upa,

El Crup Excursionista 'Barrad
loada" celebrara el vinent diana
a les deu de la vetIla, la reunió
general ordinaria suspesa el paat
sat divendres.

ens ás possible de neßlicar-les
scusa Ola requls l ta eaznantats„

Prosseguint els actcs ofícials
per aconseguir la res:aureoló de
les murallas arqueolegiques de
Tossa, les primeros en el seu ganare do Catalunya, deapras de visitar a l'Ercur. senyor president
/1'aq/testa Manromunitat, el delegat de la Junta. da.Coneervació
d'aquell Rocint, l'arquitecto i
pu_blicista Ea Josep Maria de Falguera, acornpanyant, al baffle de
Tossa, i comissió de dita Junta,
fent-li entrega de l'exposició sobre la reetauracide d'aquelles hisrariques constauccions, s:ha celehrat a l'esa:e/da/1a pablaeió
gran testa anyad instituida per
coadjuvar, juntament anib els
esmentats actes oficials, a ['orni divulg-ació d'aquelles
jotas artlatiques catalanes, fins

Phsfi3es Lmunts

L'àpat anual deis que asen
deixehlee del CoLlegi que, en
arpiesta ciutat dirigí el senyte
IgnaUl llamen Miró, tindra ala
aquest any el diumenge, (ha 4 de
febrer, a launa iei rnio1ia, an el
Majestic Hotel d'an;laterra.
Els tick.ets per asaistir a l'acte
esmentat han d'esser recollits
abans de les deu de la n'a del tel
sable, dia 3, al malear hotel, tate!
jamant el a.mont de 17'511
pesseies, i es prega als que ea
hagin. rebut partiettlareent 1/1
corres-pone/a invitaeia que st
dona/ per invitats per la valí/
caca; d'aqueata nota.

a fer.-les un dels objectes del turismo , nacional i estranger,

CEMEZRA •.CAMP.

MO

Dlpotarh
CANDAL, Sivah
mí:mero 80, entra:sol, 'U

NTAÑA

Ni negro 075 emp. litro
Cellers ARNO & 69ARISTANT
La Socictat de Psiquiatria i

IIICINGETEE
tinondullina.
i'ore
n , reo Mi».

venciment primer febrer vinent

•

Neurelogia celebrara la sesea>
inaugural del curs actual el proper. diutnenge, 4 de febrer, a les
set, de la acalla. (Partaferrisaa.
6), licgint el doctor F. Bravo Moreno. uno disetuis sobre "Sintomes.
elementala de la. Patologia. mental que es !roben a les obres literàries d'En B. Parez Galdós",
CACAOS

firrS

XACoLATES
ELVAZONS

El diumengs, vinent, dia 4, a
les cinc de la tarda, se celebrarà
a la Casa de Caritat una simpatice fasta amb . rnotiu d'eseer l'aitim dia de la interessant Exposi-.
ció del Pessebre que tan brillant
axil ha vingut assolint.
L'important acto de clausura
esmentat consistirš en un escollit 'cancera el qual anirfr a carleo
de l'aplaudit Orfeó Gracieno, collaborant-hi -la seeció d'infanta,

ZES VILANUVA UNIO,
El vinent dissabte, 3. a des
quarts /Punza de la nit, tindra
lloc. a la sala (le feates del Salid
Sport. Club el primer deis tres
elegante baila de distreaeas que
té arrranitaats per al present Cunas-tullas, extrutat per una netaorquestra am.erienna. Seda
dietribuits 1/aparta/las premsis
l'art, riquesa. i originalitat en
!os disfresses.

3a ag it Tel. 11, 41712 A.

hilaras

liem rehut 240 val& del senyor
1. G. al. porqué els repartiai
pera/mes naerasitailes.
RESTAURANT 'OVAL
Sale de Te
-iadia die td dansant de 5 a 2/4 di
a:1

diaar a llamazicana.da 9 a 1:1..

En virtut de renovaciit anyal
te carrecs, la Junta direetiva.
eocietat Protectora d'Animals
Plantes de.Catalunya ha queda!
constituida de la següents
President, En Rafel Maspons;
ice-president, N'Alexandr e Fa. regues; tresorer, En Ramo' To..
oäe Alaya; oaraplador, lila
nel
biblieteveri, En Joaii
;assol; assessor teende, Emaesep
das Alemary; sacretari crAetes.
ia Lima Guruzalaea; secretari
l'Exterior, En Josep Maria aovara, 1 vocal*, Rts Jaeap Payan

O

La direeció . cie la.Firza Internad
cinnal de Praga ha comunicada!
Comité de la liara da. Sastres de
nostra ciutat la propera arribada
a Barcelona del president de II
Unió Walzportaciú dala Paisek
taraeoslovacs, dan 1. F. \'etred
bao, diatingida peraernelitat
trial bohemia i wat ~aguda. ea
lea altea, ealeren esarangeres.
Et motiu, del seta viatge
rassistencia a la inaugurara/S de
la nostra próxima reunió conierd
cial, en repzesanlacid de la Fas
de Mostres
Praga.
Havent pa/laical la Premsa 834
panyola una caraunictaaió portad
da per la Cambra. d'Indüstria
Barcelona, afirmant que l'Export
Crädit Departament del Mini2144.
,
ri de Comen: de tla Gran Breta*
ha prestal la. seva abata a l'eA
portació de ,gerteres d cate der
del. Regata Eral a. Espanya
seves possearaiana d'alfrica,alma
baixada, da S. 31. Brilaniza. esli
autoritzada per declarar aun
sislema. dl, Gradits per a l'aaa,
portació anom.onada, mai ha Lace
tat assistencia a l'exportada da
teizits de cap raerla, na.sols La.
panya. sind lampee a. C.anaras,
Fernando POO.,. ni a la..zona espae
nyola del Mame.
Madrid, 2...1 /la gener de 121%
El Foment de la Cria dej 09'
nari inaugura el TI oonelfra di•
febret
canaricultnra el dia 2
l'Inveritable det li37l7 daciU4
tat, amb. a s./delata' a.. da eta auto./
ritais, lee qadaiii • ea. calmaran alee
deu del maii. ol Mliaau Merada
teil.
El Fornonalamada invita al
col.legis. naunkipads, aarticulait
i religiasa% a. quia ha , uf/ida/4
ola anda, ole, nena i neacaa darrult

4

cla diea.21; 3 i 4.de retirar;

En la renunció e cklpe..s da.
l'Agrupara) d'antics- alunmea d4
Cal.legi- de San taJuidai Me Vil ratea
La. ha estirad elegida. la. &estad
Junta:
Presidenta 1.011/111: Santa olitg.
vice-preeddana. Jama (airara.; !re.*
sesea Jordi/ ßandelaa secridnflo
Lluls G. SI/0E0CE; V4Ce-Mehrelgi0
Jauma VIlanakelt; "anuda/loa a"
mon Oriol; vocals: Josea Bolle
deras, Salvador Tarruga i Jefe
Prat.

Fené.-Nutura : Ugeritii
leineLit Caii, 4,1
areuncia, mema% anime
OBRES

1-:

Tit tliALL9

▪
pijoa t, 1 da tebrer

de

194:3

ge

Crònica de Teatres

LA

PUBLICITAT

Crònica de Cultura

Miting d'afirma-

Les sardanes

ció naci onalista

•

DE L'ESTIL DE JUTJAR
De judaders de sardancs n'eti ha da
Dados Interessant. nent, die 4 de febrer, 1 anirä a
Fin .s fa poc no ha pogut ¡m- eärree d'En Josep Marta Junoy. loto estila, nhi ha una mena que es larrepubllicana
conl. "La Bisbetlea domaca perillosa. Són els aniics d'ua autor
ear -e/3 en clar el Itoa i data de Serà donada a la sala de sessions
se", de Shaekespeere.
naixença del pedagog eatalä mos- do la Diputació de l'esmentada de sardanes que no és el que jutgen. Per
Se
celebrà
diumenge
passat,
ello no més sien bones les sardanes del
• .1.lbsbct .l ca demora (l'he l'aniipect
Centre Nacionalista Itepublicä del sen Baldiri Rexach. Horn supo- ciutat, a les sis de la tarda.
La conferencia es pública, com seu arnic, adnietent les de2s deixebles de
the 21,re w) S (nutre l'obra de Shakosava que era nat a Solius,
Clot,
organitzat
par
la
Joventut
líalo.
Mes
que
coui¡i les deis que segueissen les pas,,,,,re, una itunaut
segle XVI!.- Retorcer/e totes les que dóna la comissu5
de l'Esquerra Catalana.
dia ima farsa. i farsa de tirones. Las'ha trobat que va neixer a Den- d'Educació General, i s'han ciar- ses de rumie Tot lo que és fóra d'aEl
president
del
Centre,
senyor
sigui
prorae.
hl
nasal
a
Italia
i
quests
estets
límits, per a ello ni) es bo;
c ar, ow
Josdp Maria Carreras, obrf -rae- bloch, que, com g oleas, pertany sat unes belles invitacions anda un estil oposat al del
sea aísle és
boixos d'En Rimare
ni districte municipal de Seala
. babtein t iu.pirada en una novela itate
dient
que
ell
te
tota
l'eepeAltres conferencies d'edueació lent i eal passar que el que jutja desliana, uo te les que veurs inL lo farsea
Cristina d'Aro, pel mes de ge
ranea
posa-da
en
la
Joventut
que
1 coul d nes italiano de l•epoca; ele
literäria s'estan organitzant, les sapass ionadanient techa els dos estils
1703, segons la partida-nerdal
pujm ceded la paraula al docpersonatges que juren-enea ea rubra de
bou:. Aquests jutges km, per lo tant,
de baptisme niurada a l'iblustrat quals seran anunciados quan sitor
Samora
1
el
qual
desRibls
perjudicials a la santona, perque es de
Slediespare no són els per-,natges termestre En Llorene Jou, que diu gui l'hora.
criví
el
principi
de
tota
l'aciertaN ato de la farsa italisaa. La fama izaHa expressat /a seva adhesió a sepeser que tenen renuencia ea una de.
Gitat, fent especial menee/1 de Itt aixi:
aloca-hl
les
mes
',maulera
de
l'Actalla j '
"Vui que comptam abs 23 da l'honienatge a Mossèn Baldiri te ridelea agrupació, quant menys a un
de Catalunya.
imut d Pasta/ene, i les alit, afinades,
Cenar
dol any 1703 fonch bate- Rexach, il.lustre meetre d'estu- grup d'unjas que tard o d'hora s'epa'
Parlä dad rCnaixement literari
rem les de 312.eldavelli, l'Ariosto 111 carjat
per
mi lo baix firmant fin. Ji del segle XVIII, el Tribunal de sionaran cona ell.
passant despres al regienalisme,
1 encara niel ha una abra mena, si bi
d,.nat llibienna, gairehi tan eratiore una
Rr.
de
la
iglesia Pal. de Santa Note, de Barcelona.
per acabar amb la Huila d'aquest,
&adorada de la cesaidia de Plante. L'a' També s'hi han adherit els se- trovo perillo., avis amoinesa. S6n
Merla
de
Bellooh
y
en
las
fonts
"El
Nacionalisme".
Diu
qua
aquells que jutgen contrariammt a tuf
gugni grotesc, el vell eamtevat, el eriat
triomfa el més fort, per ço ell heptiernals de aquella, Baldiri, giients pereedies: "Las Noticias", autor precisamemt perqui el concisos, i
pea, •r•gotaje., 1 le valla emodaire •Ibe
'El Diluvio", Diario de Mareellamón
Pene.
fill
Ilejitani
y
naconfia
de
que
triorafaran
per
ovni que el traben antiptric o per qualea personatens de er zuere. lla l'obra de
quanS porten yo que bo 30 Let .. la tural de Joan Rexach, Pages de /ene", diarii do Barcelona; "Ca- MVUlga causa ID els plan, les seves sarShakespiare no hi ha res craix6, ea tractalunya Social", do Barcelona;
la
pt.
Parroquia
de
Santa
Maria
jóventut.
danes,
,lesa farsa auth un fi moral, i amb
per bona que nigola, tampoc els
El senyor Comete digua que de Belleish i de Maria Rexach y "Aceró", òrgan del Centre A. de agraden,
uns proiediments inaeceactuhrin Ne es
dins les Dieres -de l'esguince hi Cachó multar sua. Force padrins, D. del C. i de la 1., dis Barcelona;
licu's
aqui earn per aque4es coses
isnip..c una obra per a gent refinada i
cap tuthein: que dio intaleeetuals, Baleiiri Cartel del Doch de Rupiä el diari "Tarragona" i "Reno,- hom pot dir que els sardanistes tenias
setubla una csosiiella per a posesos
vacié",
de
Tarragona;
"Cataluy
Anna
Marta
Rexach
de
la
pl.
tes •rad•rs, destinets a dosen elis
t del pbble. L'heme cae ira orrit
els mateixos defecto dels demis' hadirigente, 1 que els hornee que Parroquia, avis respective de dit nya Gräfica" i “Infantia Nestra", uses.
i que es guaira la vida Unt
de
Barcelona;
"Revista
del
Cenbatejat
de
que
fag
fe
dia
y
any
sois tindran un cer per a ()feriecorselinnt, necessita pzedair obres per a
J. M. G.
hi seran cl soldats de l'exercit sobredit, Llorens Mercader Se- tre de Lectera", de Reus; "El
tuts t. gustos 1 bata els
Llamp", de Gandesa; "Ressorgtcristh
y
ltd.
de
Belloch."
de
la
pàtria.
Tire l'amisto of rae Shreße esta animaestà sttuat en el cand ment", det. Monistrol de MontserEl sonyor Pujol va dir que Esda per tina pa:n.10'1a de la Mes primeLa Comissió ereaniteadeee de lenterat; ",Priorat", de Faiset; "El Deguerra Catalana La organitzat de ferro de Sant Feliu Guisote
ris i de la rues baermera. Aquella fina ohver", d'Olot; "Llevant", d'Artä talgo a En Pep Ventu,a ha rebut vaaquest acta per mantindrer el a Girona, entre Llagostera San- (Mallorca);
serraeió de Shakespeare, aauella manera
"El Cantar", de Ri- luases desatina dels parlamentario cata Cristir.1 creo, al peu de les
tele que abranda els tons.
de concluir els persimatges cap al be o
talana el primer dels guata de so pessepull; "Costa de Ponent", de Viy eti les uvates africanes planes Gaverres.,AIII, al mas Rexach, a
cap al aal, reta reaccionar tt la sentineute,
lanova i Gente!, 'AH Empordà, tes, és d'En Frzneese Macher. Arreú de
trossos de germana ilustres i- mä esquerra 4 > la via feries, en de
>ores-ata conflicto d l...stre les animo,
"Mataró i Comar- Catalunya se celebren festivals per a reaquí esta substituida por la Ud rudimendiU--Cree que no$ailtres tenim sortir de l'estació anornenada de ca",Eigneres;
de
Mataró;
"Gent d'Ara", de collir cabals destivars al menument. Per
la
Font
Picant,
en
plena
natura,
taria del basad 1 de la gama.
part de respensabditat. Si quan
a aquest fi el dia ri de febrer l'Arenen
Granollers;
"
e
S
n
entre
aciirats
eonrens
i
alünes
e", de Palarnd•; DémocrItic
Censiderant una ini.va uqueota obra.
ees hornee de e`..sitalunya formaRegionalista del Poble Nou
"Renaixement",
de
Vendrell.
sureres,
va
näfiree,
segons
totes
Yeti pan dol Goeern s'haguessin
in s'adalid que a Shak..speare lhpasAral que s'aniran rebent nous esta prcparant un grandiós acte. El, setean una cosa sem./ant al que li pas°pm...al 'a MI aventura, ara no les probabilitats, remesen Rexach,
i periódica pariant de l'ho- manari, de Manresa, El Pla de Bagis,
tinelrlem que plorar tantes per- 1 allí entran els seus admiradors Iliaris
mara e Moli;!re. :11.:Qra. que Lambe; tetilla
ha dedicat un número a En Pep Ventua retre-lb homenatge, a l'eneerne menatge a Mossèn Rexach, el Codues.
ti:e:criare per tots als pica, i que eta
mute organitzador en donarä ra. F.ls Poma% cte Jovcattrt van rcopoque a Sant elartt
on
Ton .r .1 1 Miteatkrspar i del rtuirefe,
Cal cercar altres -camine per a rissen- rector i mestre de minyons compte. A tole, d'una manera pú- neta a la cuija tau d'ells féu. Tot fa
kvis nat oiirae ,0112 Je:ea:es de Iterpreveure que ben aviat el momitnent sera
la solució, car si passem helarle, durant prop de mig segle.
blica, dörea cordials gräcies.
loai:;i, o le Mitig ada endem. ..tooe•tes
tai fet.
veurem qua els sacrificis, les V aL'estatge
del
Comité
es
a
BarSegurament
que messen Reekers tainke farsa: grederes, fases
• ••
gues, assemblees, ete., el, res han xach -apenes •es aa moure da- celajes: Plaça de Saeta Anna, 4.
de ltel1e. No vol dir misd que no duservil. L'exerreple da-lijes poleos quedes ternes del bishat de GiEi Fonent de la Sardana, mir SabaLa
fasta
Inaugural
deis
cklatiee
erna bna
poiain vaens diu quina té d'ésser nostra
dell, en junta general, eitAgi la seglitut
ameos de l'Art Litúrgle,
lor; :11.1ula rózale& que desvía ercle
Josep Marea de Cagarra aeluachi tna idea per noble que nona: de aniria a estujunta directiva: .
diar al seminari de Girona, on
La
fceta
inaugural
que
els
• cote ...r.es ea el Gasee laadde 1 en 1.e
_
sigui, per la sola exDoeieió no va rebre It primera tonsura rl Anales de l'Art Litúrgic
Presiden:, Pere Prunes; vie-presilisiad- 1ov:sien:re. Perú :se freses ericicelebratriomfa: (meta sangí llàgrimes.
Miguel Palco; secretari,
ran diumenge vinent. dia 4 de fe- dent,
adrie• dure. praa-z .2n111l4Wl.
neielifeA Retreu Peeetrofa e ladele que roe- 18 de deseentue de 1122, poseesCanals; vies -secretad, Candi Torres;
Sant
brer,
sionant-se
de
la
rectoria
de
Ite1'.'sr, en tos realzara/ti lbs+ 1 P2,2"
serä
sens
(hable
uaa
de
les
fizeiesta nit tindva Eoe l'estrena de la
reix ser llame, si no li donen ello !elnrri d'011ors e! din
Lluis vocals: :fosen Ro;se a rnuater a a lala
en-a
26 d'abril mea fuetes demostracions de la oixer,
nora cm -dia en tres actea de r.11e,nuare pren", i diu mis, la vernal és que
vire. Dorcénec Vallo, Sebastià Sorribes
del
1730..44:mes
anadea
a
Giro¿ases l- tsiroon ei9 Ye el /wil
bellesa
i
unce('
de
la
litúrgia
i
de
Maristany
.hr,e,.1
Mimé- "di no s'ho pren no fi diSeen".
i Rafel Tries.
na, on taren fer-se lee primeres l'a rt sagrat. Non afavorirà el lloe
re, H.braile fsealseatzeare. reiszat que : raes, la (mal, segaste retevan.,l.a,
Els hi desitgem un boa encert i un
El doctor Ilonifitei <ligue que
•
e'ea la Diet-eica da la mateixa
que s'ha escollit, que es l'histh- feliç ésit.
net perito,. de La ¡laja altr.a tiro- és del Lot inveresinid que luí Ores edicions del seo Lames Ilibre, i
Barcelona. en tatubd va ésser ric inonestir benedietf de Saat
daza
despatit cure en IMs abra
dureirms eacCuiqued d'aquest distingit co- assabentats del Namonalisme Ca-a„lee,
• ••
degueren é ster tels (t's
1. 6.'satrics
Hatet
•beet i medie-eme
del Valles, un dele monutani, roes serubla 63s2r el senyur via4ges tratuest heme virtuds i Cuend
fe reviste La Sardana, mitjançant el
Co
mente
III&
orla., l'ere aque,ta
preuats
de
la
riostra
Acabada la brilltat temporada I.
el
Fabra 'libes, puguin arribar a termal retn.arcalsie to,1 seu seny arquitectura
Sen redactor En Rafel Ginés, es fa eco
Ire
- a quaiearli ŒO5 La liateriaa, si- i genial Zecomi ha fet ea aqueo:
roinknict, i testltio[entre, eß
d'aquella recomanacié de LA PUBLIama Una de Zear, esuh uns repremdraa els afavorits espectacles per coaciuMores tan ceteambetiques per la diva experiencia i -pel set.) ni inipenent da les granos solemcom les del <lit senyor.
r.
.
esperit präcil :Ce en ma!éries d'ep- nitats litúrgiques allí celehrades. CITAT, pregant a totes les entitats que
a infanta, posaut-ee Ce EPOP.111 dlveadees
Dernariem
per a Catalunya elle sereyament, que, junt ande els
• ea, ie ene no Tezse:ag of the que ve, testa de la Candelera, a la seaLa fasta ha estat ordenada de apreiiiii els espiar dele p. agrames pu'
sisen nut Curve lees orieaturesca, e:G de Es tres de la tardn. l'obra 1:le pea- que els airees valen per a ells. Si . ares tr a u mèrits cern a pedegog, nineera que tant la litúrgia com - oraplir-bm de maxitnes nacionalistes. 'recelo -;redlara que hez altres Loreto. A la sentid de les sis t a la uit e.s quart el nostre gran l'el V2 C Oli - 5A sobre, tot r d'ha y er eserit la l'a rt apareguin amb el seu esclat cen la paraula les entitats sardanistes.
• ••
querir Mallorca i Valencia. ha- 1 seva obra en català — elle que mes pus' als une dele fidels, per
de Slzf.tes.rzeare. re rozneyseveds per la representr.ra Ir neva produce-16 trrs
pues eenquerit teinie6 eietes de; 1iaagua/44e
eeerita. To ristany La rimada ele Sintiiniites.
t • -e eere aqinute etaa
en
eleni tarea incoe- la mejoria deis gneis c'enstetuirä
Cast-Ala detnanerical -elli'per a recta i pie de eastellardsmeh--, una veranea revelació. Ele greamedee- -i tee.elp evelee4 al,
hi allä que ara !marrares d e rna- en una ZeMea de tris/festina de.....heustaten ara lo erittere "asma
Divendrer matí: •
gurianistes s'han preocupat del
•istoix i- 'opon nl etml- de rubra;
Agrupació Sardanista i Bar
tiene. j cale-neta . per a la . nostra Ilengua cante ele artistes de 'la mes es• •• -lada? baold de la Mil&
N'aleta Catalunya per els cata- i la riostra literatura. calent i sesera oknamentaciel de Cotcla Catillunya.
, iri;arnardiari. He dit tutee,
Penya de la Dieua - Univenetai Nova.
lens i per els foraeters que san- Aquests merits e sdn sigicients l'altar; el liturgistes de l'ordenae ritt :oto saetee una. i
Gil+la Barcino.
guiri a conveure ainb noealtres, perquè es parli- de mossèn 'O- ment de la film:he religioea.
:A y
of the ihrem. En
Divendrer tardo:
pere no pele quj eurguin cona a xaeh i de iiiseva obra amb l'enLa resta litúrgica començarà a
melía hi
Orfeó Rcsai 'itement, carrer GJileu, 65._
elSe» eSeenef,
impered's'es de Caetena. • fusta:me amb que eeel ve per- dos girarte de del' en pura, anih el
Vare
elo Cerero eubriaegiaen al
Coila
Cathalónia.
CALI:311ES laftl.2e.1.1. —
la doctor Franoeso Munlanyä jant d'un quant temes ençà i eant de -Tercia, alternant clereleen.
p izreedres ;mere:
r. i que síes lea que justifiPinturas d au Planas
Jiu que el Iteeienal'sma. eeni Delegue es dengui a l'homenatge cia i poble. A bell seguit, proA g rapecie Sardanista i Bar Patria.
s !a mera manera da teure, el to
Ui earäcfer eta-nona?. car 4 v e - cessá per l'interior del .temple.
La pintura dauest artista ca. tela idea, eom tot le mis no rr
eor'idt la farea. Na obi'deart la innosa a nivell del ' progre:ea, ha que rament tot Cate:lid/ya que ha 'de cantant-s° l'hihine processional Coftia Cathatemie.
talà
inslaleat
des
de
fa
mult
taje: ...a t.1 . N'era. Sera a lit porta d'un e
Diveadres, a dot guarti di CiliC de la
morir. Caiguil eaciquieme, per- servar-11 una profunda reconci- "Lucis Creator" i l'antdöna pretoree '
1..Onle del r.1.40 que ha begut lenes a París, es una pintura
qué, no va saber anee:llar-se al . ' en ea. Fembre hem esfirt de pa- mia de Sexagésima. Celebrará la tarda:
!uta
sentimental,
nialgrat
el
seu
=s,
•Lla unte la revertiera i ateAgrupació Seedenista. Plaza 'de l'Anternos. Tumbé caurä mil regiwia- ter, i de primer ancluvi he y a- misse pontifical el Ilvdm. Pare
>
dorrniat per terra. Alesho- auster realisme.
gel Coila Barcelona.
Els paisatges i els suburbis lisme, per deixar pa; a da buen-de- rem remarcar, que aquest tribut Ahat de Moutserrat, cantant-se
!arel aealo ele Nell eriats i
Disraite. of latiere:
ra del Nacionatierne: aquesta n o h a de V Inilee- e e ale mestres, la m'esa gregoriana "Fons Bo▪ s
que tarnen de la cacera; parisenes d'En Planes, densos i
AgrupaciS Sardanista. Bar Patria. Coregnarà
malgrat
l'exercit
espasó
que
hi
han
de
prendre
part
nitatis".
Varan
el
petit
ehor
/10
i al
e de gast fer una jugada ombrius, en els guate la llamita nyell mas militarista que militar. tole ele que estimen de -debe la
nois escollits de diverses eecola- ida Barcelona.
obscura fa mes avellutat el si•71it ; se Venduta' al castell,
• ••
Nosaltres
no
cridarem
pas
ala
cultura
de
la
nostra
pätria.
L'Asilies parromeals. Segone les nolenci que hi palpita, sien anotats
. boa IHr i una bona Mula. 1
•
mona
-per
fer-los
votar,.
ear
si
e
oeinció
Protectora
de
l'Enseticies
rebudes
pels
-A.
de
l'A.
L.,
El
vinent
din
2, al metí, Jeta de la
:
especteek extra- ami) una mena de deix enyoradis.
ele cridem seria -perquè ens eos nyanea Catalana hi aporta, con, es pot assegurae que el gran eher Candelera, tindra Ilot una esridlida au, easnalltat fa que passi per ' El pintor, dintre la raes estricta
muniquin l'esperit de sacrifici era d'eseeerar,
seu values con- de polte serä constituit per unes dició de sareasses als jardins de la Uni..a carre . de e0eaelj umtg , da- exactitud, accentua les tonalitats
obagues i gràvides — gritos de que tinguereri i a l'enseins la vi- euro, eclitant, grtscies a l'ofrena ano veus. Les parts variables de versitat Industrial, a càrrec de la Cobla
n carsitike de riure per end
rrldat
un
bon
patriota,
per agafar eas fueells que
Jet "Instruc- la [Mesa seran- cantades per un Barcino, que /acere en eeeellii progratee
legesas, i el lord el:. llega, plom, terres podadas, verde obsells saberen utilitzar Nostre par- cione per a l'enteslya.nea de mi- nombrós gnu) de - eiefeela, .dlio- ma.
Denb
's una representarla al ecu curs—per expressar amb flur arel
nyons".
tit
es
d'era
i
cre
deniä
i
evitar
-em
nie.s i veus blanquee.
Aquesta audiri6 es orgarir,ada per la
ligamen/ la vaga i penetrant rúaras,••,-•prt'a d'aguaste introduceló
l'. )i
irobem a faltar fine ara
que sigui burges o militarista,
El doctor Lluís Carreras, mein- Pebya de la Danta, de l'Associació Es:a eornkdia. presenciada 1,1 lord ienconia d'aquells llocs on les hun'er ,
per
fer-do
dernocrätie
i
sacialisés
la
publicació
d'un
seriem
estuhas
del
Ces
Consukin
deis
A.
de
tudiants
Universitat Nora.
i els
mils construccions urbanes ama.
SPZVODIS i l'honandograelat de
di erftee de Cobra de -mesen [te - l'A. L., fan ä I'llentilia sobre el
rades de boira ploranera semblen ta.
loh, en relaciel en-lb -la peda....l.111.110.
text evangelio del dia, que ks el
An
Senyor Josep Maria Pou i Sa'
Única, com
(lit nimbades d'una fina resplendor,
del Bon Sembrador, perfectament
bater: Es una cosa que encorat- gegia del seu tenias i amh
el talare da Shakespeare, i on les reconades solitäries sea
II
ja trobar al Ilustre costal la jo- avenços posteriors d'aquesta aeltiquet a aquesta testa, que vin•newire que l'obra e,ue es va escenario propicis a tota llei
drä a represpitar /a pr4mera
..,r As risa farga carieattiresce, col.loquis equívoca_ El caleta ventut. L'home pelee quan. es jo- ciencia. Caldria analitzar objecve la noblesa i la sinceritat. No tivanient aquel' ¿Fiare, assenya- sembrada deis A. de l'A.-L,
raediants que van pel mía sentintental d'aquest pintor es ma
A lee dulze, el s'aneen' Puig i
gata. I aqueo( enr.Seter
LA FONT DE- LA T'ACÁ
nifesta igualment en els seus in- tui altra mira que ¡l'ideal de jus- iant-ne, alluira que 4es qualitats,
..V.er.peare s'eudevina i es conteriors de conmovedora vulga- ticia per quaat no te interessos els -defectos que enes duhte te. Cadafelch, presidentellonor deis
DE S.,,INT "IGUST1 Aquest
tened'
Imuria
d'eseer
un
tra.,
A. de 1 .-A. L., -farä la conferencia
creats. Es • encoratjador veme
que un ya 1:vi:E:atta 1 scheut- ritat i irdbuc en els paisatges caSr.
Director:
complement
meeessari
de
l'hoInaugural abs clauelres del moe que en aquesta comèdia talana, la Ilum i la vivesa coloque quan la societat va de camt
Al mig de la placa de Sara AggstI,
.
al cementiri, ve la Lu y a vida: la menidge, can ell posarla »4 Ilec nestir.
no detnra ni un tul moment rística dele guate són atempeAti y ertiments.—La Companyia davant de resglisia del mateix mas, le
▪
. ema si (ligué:isla), al gra. rados per hfl apagament de les joventut; Espera que la societat que li pertoca en la histeria de
Iiie e eee 1 aquello tuSe- tintes i per un aire de pesantor.
linerä salut es* reeenerare, per Ita pedagogia al bon reeter .de de Ferrocarrns deeGatalanya po- ha un podesial arab al bite del era-- (ou
leni Sant Martí d'anea ban- sa un tren addicional Per als que gran actor del teätte Ca`ag ¡eh Soe t6eies de les seres obre,:
La pruija del pateitic humil que Initjä da la cultura i la justicia. da;
orientarla ate profane. Cer- hagin d'anar a Sant Cugal en ler, al vo•tant del qua' posat
gairebe n.o existeixen. Tata sembla absorbir l'esperit d'aqueet
Abano que el vid se'ns niengi a
lo Pral. detea'atira que tan •nele.tva al adieta (lene una ceda munotonos-altres hem de manjar nosal- tainent, hi ha- a Catalunya qui Do m'un dia. El tren sortirà de Bar- uns jardinets, perel com sigui que lar-3excel.lir en aquesta obra, echona a doe quarts de nou 1,,,tti- lié Ich ha ona iota, re.suha que cls
1u5blie educar de npoi a de Sha:reir:41re
nia a les seves pintemos, que sien tres al vicie De la =labia ma- drin
en aqueta obra esta ,,aprimlda del tot. com palies tonales executades
nera que la cultura uneix els bo- començada ja ami) unes cocerla- tornará, de Sant Cugat a dos jardinets han citat destruits complet,
har-en quodat •f...p.e .i ce naleditig i unta
L'accia e, pot &afca mea primaria, una
en l'octava baixa d'un instrument rdee, aixf el Nacionalismo uneix des i fervoroses glosen que, sig- quarts de dues. Per poder pujar bruticia si voltab. d'aquel'
p.destal, que
nades amb entes modestos ini- en aquest tren es precie un ticato. mal criada, carkr.tureesament mal
ni s pobles. Nosaltres aelpirem a
de
‚neue
profundes
i
planyfvoles.
eriada, ea riiineix pelo meltrartes d'un
seria menester, pel boa asti der 1er ciutat,
Malgrat d'aque,sta mena d'aricia- donar-nos les mane arnb ältres cials, han vist la llum al Butileti ket, q ue es pot 'adquirir a FEA/- que alió ea tregues.
iome vioEnt, secar trel: ruateit. Aquits- ment, el pintor, molt sovint s'imlucia/ Políglota, Petritxol,,h; a
pobles, quan el triond vingui. Pe- de la Protectora,
Pare izzcotot
ta e ,, eninerfela a la fide.4itnt, resul- posa al sentimental una mica liCarlee Rehala
la llibreria Subirana, Portarerò tui triumf no ve mai sol; el
ta P.23. caricatura de la fideiitilt, que ee,rrissa, te; a la /librería deis Gersempre aeornpanyat dell dolor. Lo
troba
teeari
que
porta
a
(Unten
i
Associació
Preteciera
TOT
.4W4NT
do
AL CLOT
per treamsnt /record club la caricatumana de la Vidu a Pb.
a Fontanefines harmonies de color i cae - que muts admira els bornes -es el
ra del p rore-liment per a curar-la.
l'Ensenynnea Catalana
Sr.
Director
:
Ha,
13;
a!
Cireol
Artistic
de
Sant
sacrifici,
L'amoes
eacrifici.
EscutC arnb notable roI " ..e r st proe,diment dg riimportant
El Cerned! General de l'Aseo- Llue, Mont Site, 3 bis.
timar vol dir plurar al costal
A la carretera do Ejes, i al trns comla fe tina. La duna rabel es aeeuipIyin bustee.a.
— Diesel:de, a !el; ettil. del ves- pres des de Can Gaig fies al Clot, tant
d'una tomba. Eeternar vel dir plo- eiaciii Protectora de l'EnsenyanC. C.
dintr
e la eu madia. Shakespeare mosto la
rar al costal del Ilit dan ande. ea Catalana va acordar. Felicitar pre, sota la direcció del P. Su- al mati' corn al vespre, pa...sen molts 'le
El pireur català P. Isern 1
llanera de curar una dona rebel; fixlen
Sense huila no vet haver-hi efusivament a les Escotes Mos- nyol, hi hatträ assaig de conjunt centettars d obrero amb niolt de perill
'me que el thai diu The reating the exposa a la galería d'art. Henri
amor. 'Penin que dir cona el poe, sen Cinto 1 a l'Ateneu Igualad( a reseglésia TIt Sant Justv. u1 qua,
perdre-hi la vida, ckgiit al sial carel
Paren. A q uest tan!, que expresa fidel- Manuel, una interessant coticees prega que aeeistelxin•tots eis del cerní,
ta: "he treballat i he ventea". de la Classe obrera, per haver
5t el centit de lotera, je ectupre rhe cid de pintures a loli. El eatäleg
oblin,gut
els
premie;
conceiMs
cantees.
per
prosees es uom els arbres que
A •una part de la' fie, „iì rus hi ha
'111 TI traduit. Tke furniaf vel dir La
d'aquesta exposició porta un pre- El
Institut d'Orientacb5 P.‘0creixen. Abel els viales Qui es la Marmorgunitat de-Catalunya
botera i ele de pasead- 221S " ranit de miel r e nerdizocist de doetar..T.a rei- faci de Georges Turpin.
ansah
motiu
de
la
¡terrera
Exposifessional
;tetara
serà
nrrollat
pels
rament per en ho jan els carros i tramltres.
hdde trxdats:11
de robra
Aquesta enterat han rebut Una vire i per taitra port, davant la
Treballar per a Catalun ya es cid General Escoler.
ic
lafe. 2-at e o, de .11erpia, de l'arre/ijada,
Cal hm enrielar la satisfacrió eonniniettelö - de /a Pederacill f:lb‘rka Sert, hi ha una serie d'arbrea
treballa!'
pel
mete
Treballar
-per
d' a elletaranya, o rala arg uyera, que
a un 5 treballar -per a tots, Ira- que sent la Proteelara, ja (me -d'Estudiante de Mereja, en Im que hi fan mes nosa qua bouic, perq-12
6"I que propiament vol dirl1hrele,
Fets.
rsos hallar per a lote es treballar per ambilime p ecoles rabea- enhven- qual elietorramen tete ele detalle entre pala por l'elcc:ricirat. fanals i
.
r:-..etri
coneileri Tfn Teming (.1 the
cid de la dita entitat.,De mica en poksIblta sobré l'organitzaeló de atinnts Retires, alió oembin una barrera
a un.
Miren, etee
ntropeli
una farsa de titelles, no vol
mica lea escotes ratulartes es rau Plnaeliut 1 els antecedente que de les que hl ha a les hales del i n r 7.'11 Mle P e r mi sigui una obra serme
Atilr Fue ...auxilia al Dispenseri del
imposant.
puguin servir per a la realdzacier carril. En acahar-se la »ter de la
dIstre Ice emocione de Sbakes- diside-te 3L2 el pare Elide E;tanislau,
La Comissid 4'Ethicael4 g ene- d'un projecte patrganitzeeld d'o.
l'erice, que es' al& tal falw441,-,
tee.
tina farsa. de tltellea, N' rtt tau de di anys, el qual tenia ferales de proL'AMOR A LA LLENGUA
ral, d'ecord arabeMs- vol:helenae/en/meró rofeseionel perals e._ Crea, aun tina 'casa" Ego el
I;oble, tan unreines, tan exaltada 1 nóstic reservar a les regio:1s temporal i
i s a dele-- .
I
celare
un
dm-s
de
la
Eundació
Betune'
Met'nesitar
carretera i des d'aque.s: l-un4 ja *.b.
lirne, rol,' ce Tya pasar al toetat occipital esquerres i commoció cerebral, TALARA ES LA PROVA re r s
ge, ha organitrat arta conforemeta rAiiiiiendelen Gäret:ed d'.11.81,,
çap cerera lins a l'en- ida del Elot
mil lors
.de formule 1 popu4aeitkác34 BTambe han mete/ itela1 illathe4 comedio del rada. Ara que a comeciliéncia dha y er-lo atropellat rae- VA DE NACIONALISIOV.
Caldria pesar-hi esinzba fent.hi
e,
1 perdoneo-UM era le Mine. e 71 S i .^-* fbn
•
ee
e = . 0 los aublestneee e
sama
•
"Panceta (humea
gOreEA--Comp a nyia Zeo-

h

reverent Diuen que del pure rot n'é• ha:
eteetillement, el poro es un anime] que
una regada mort tot s'aprofita, pera a
un Ii agradara neo el pernil o cuisot,
n un elles mea tui 11nrnilo i a un altre ela
peus. En els autora geniale tumbé pudrient dir que tot n'és bu, perli hi ha coses
millera que lo filtres; a mi, traetantee
de Sbakespeare, m'agrade, mee lee seres
trasedies que les seres coz:natas, i do les
cozuzliee m'agrada, ;per exemple, nudo
Ifußh eile oliese net/ring que The tenias
of the 'Arca% Voler confondre en un
nisteis nivell de vaheo teta robra d'un
rni, per gran que sigui el gent 1 lee
bou& que sigui tota robra, es un Lata
respecte. La Ifitthetiial ti una obra de
pricaent, pera Shakespeare té molt
encara.
' La Iliebefica • a mi em fa l'efeete
1
etnn fra-se ple da ceder, ple
de merinzent; nah casulla deedibuianta i
carca groteequete; teró s'eh unes baques
fiaos cona ua gaa'..ect, i anua uns ulls enlluerandors. Ne se si recortleu totes
acuelles caree ele personatges florentina
del gran free del Gozar al Palas 'tirardi, de Elorameia, pera aquella gracia del
Coreen, aquella barreja de trapelles, i
d'bemes que tan la viu nie, de llodree 1
de pallassoo, platal d'una manera rápida,
brillant i ÌnOei$hva, trabo que, té un eert
parentiu anib la rapidesa, la lluentor i la
vivacitat i ragudesa de la ploma de Shakespeare esecivint aarö guiare eargots
una rengle a d'animes i situacions, formi.
dablement (amigues 1 bellugadisses.
EnZaeconi i la sera ornyora van fer
el Pe:J.164ia i la 11 athernse tal ros, alean
de fer, d'una manera exagerada, de farsa
virulenta, tiesb crits i grinyols, i cops d'espasa i ceses 1 salte. El pakEe potser quedit una laico •lescone.ertet; pera es que
s'ha d'enteudre Len clar t; us una tara Es
a•sistir a la representaeitS de i Julietta i una altea POKI ie le Bibetica damete. Pencin'e el pülzlie ea fea eärree del
que es traeta, valdria la p ena ene eis
desea Integra robra, i gas es repreaent(e el malee, que geno Sbate speare ea
determina de posar-rld ja sabia tenqui
he teia.
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ENTRE LA PAU I LA GUERRA

L'OCUPACIO DE LA RUHR

Ismet Paixä contestarà diu menge
definitivament
;Una lu,ta de Poincaré produeix gran expectació a

iAnglatcrra :; Turquia - continua preparant-se
Els viatges d'inspecció del general -flarrington
L'exèrcit rus en peu de guerra
i Lausana, 31.—eircula abir ei ramer
'haver eatat feta pel seuyor Mussonni
111/0 Nauphativa de conciliada, pera fina
ara la delegad* francesa no cap res. Es
•
malgrat aix6, t'ur s' eta aprop
de la ruptura i que es fan estores Per
evitar-la. Aar. despres del banquet ofert
chir p, r 3ir. Lsmet Paila Liarla
anth en durant mes duna hora. per6 res
Lo es trasnuf de la conversa. 'Pui sentida
depende° de la aro:da que se celebrarà
ami. do les paratiles que a la mateixa
es pronundiu i del to de la deelaraehí
que prepara Ismet-Paixi.—Radio.
MISSATGE DE POINGARE A
MUSTAFA KEMAL
Londres, 31.—Anit circula insistentkment als eereles periodIsties el rumor que
; AL l'atacare hada trama un missatge a
%instala Kenial en el qua l li manifestara
conde que el Traetat de Lausana
,l/tpartit entre les delegacions per al sea
i aproeacia no ha de considerar,temen
i que podia esser Maroce a definirla
aeleat encara.

I El miautge a que alludeix tindria un
repte de benvolença envero Turquia i
E'matlerta boa/titilan envero Anglaterra.
• En els esmentats eereles a'n'ezeix que

e 'titileaba politice de M. Poincare ar-

a eeser una realitat, Mr.
' Lene no tinlria ja cap ra6 per renunciar

Donar

la seca de total isolament.
En general es creia anit que quan
O:rentada noticia fos coneguda ami el
inatf a Lundres causaria. sari.rament,
gran set/sacha—liaras.
FRA NÇA NO ES NEGARA A FER
ES CONGESSIONS PER A LA
PAU D'GRIENT
, Parle, 31.—Segun "Le Tennee"

Govern franees ha trames una
Imeta al Govern d'Angora, comupicada igualment a Lausana, Rotaa i Londres.
En l'esmerilada nota França
Vedara que malgrat de les conesessions que ja porta fete3 en
Senefici de la pau d'Orient, no
negarla a consentir-ne deletree de novas i raonables si hi
barru4 melins per fer-ho.
Franca esta (Esposada a seguir
faegoeiant i si la delegació recta crea dcl seu deure trasllaJarpe a Angora per recollir impreseions de la gran Assemblea, ace
atentarla reprendre les converses
pa la data i die que, es creies come
een:ent.—Itavae.

gar la seva satisfaeció davant
l'esdeveniment que tant afavoreix els interesaos turca.
En acudir els periodistes a la
residencia de la delegació frau
cesa, seis facilità una nota en
la qual es deia que Poinearé havia trames una nota a Ismet paixä aconsellanl-li moderació.—
Radio.
ANGLATERRA ES MANTE INFLEXIBLS EN L'ASSUMPTE DE

roossuiLondres, 31.—El Govern britänie ha acordat mantenir la seva posició respecte a nassumpte
de Mossule-i en conseqüència ha
reforçat el contingent que te a
aquella població.—Havas.
LA PREMSA FRANCESA

París, 31.—Els periòdics i
particular 21 "Petit Parisien",
estimen que M. Poincare, en negar-se a considerar cona definiteu el projecte de tractat que avui
serà sohnes a l'aprovació de la
delegada turca de Lausana, -ha
procedit mogut únicament pel sena
sincer desig ;d'evitar les deplorables conseqüències que sobrevindrien segurament produirse una ruptura i vol obligar Mal alls tures a donar mostees del
maleix ;esperit de conciliada que
anima a França.
"Le Matin" assegura que M.
Poincaré denä compte amb anterioritat al Govern de Londres
de les seves intencions, indicant
de manera explícita que havia arribat el moment de realitzar tota
Mema d'esforeos per evitar una
ruptura amb Turquia.—Havas.

E.WECTACIO I SORPRESA A
LAUSANA

Lausana, 31.—En publicar-se
fa noticia de que el Govern frentes no considerava el tractat de
priu que serä solmès als tuees
com una crin definitiva, siree
tstat de les negociacions entaulade,s, es produi als emites de
la Conferencia un gran revol.
; La sorpresa fou molt graui a
toles les delegacions. Els tures
gemestraren gran espectacie, i
esmet paixä fou assedejat a prnXuntes i sol.licitat per a nombro Bes entrevistes, però el cap de la
ifelegaciú otomana servà una re_
aerva inexpugnable. Malgrat aile lsmet paixà no va poder ama;

sessió de
La
A les sis menys den minuts
comença la sessió, sota la peetridencia de ParIcalde, senyor
enarques d'Alella i anda assistencía de pocs regidora.
El secretari llegeix l'acta de
la (lanera sessid, que és ave-

vade.

DESPATX OPIO:AL
Es dene comete al Consistoti de diversos oficis que figuren
al despatx oficial, entre els guate
anotem els següztns:
Ofici treeleafelia deeretant
el "cese" de l'alcaíde primer del
lharri segon del diitriete novè
1 nomenament del substitut.
Ofici del Cevein civil !J'asnadant un eserit de la Direcció general d'Administració que, diu:
"Vist leofici de 17 de novembre
'al qual s'acompanya un escrit
dirigit a V. E. pel President inten i de la Societat "Unión de
asentadores y vendedores al por
mayor de frutas y liortallzas de
Barcelona ' desistint del recuas
que la dita entitat va formular
davant d'aquest Ministeri contra
la providencia de V. E. &estemant la reclamar:16 que aquella
sucietat va interpone contra l'Ajuntament d'aquesta capital, enferen( a la pròrroga de t'errendament de l'arbitri "ad valorem"
sobre fruites 1 verdures i que
'ostra exeeLlancia va elevar a
aquest deparfament el dia 9 tie
reementat Mes de novernbre, adijunt ti remeto l'expedient, al
vial van afegits els antecedente
que van servir per dietar la pro-

LA DELEGACID BAITANIGA NO
MODIFICARA EL SEU PLA

Lausana, 01. — La delegaeld
eligiese ha publicat eomunicat deciarant uqe la nota francesa tramesa a Angora no li havia estat comunicada fins ahir
i que es troha en contradicció
amb les daeisions adoptades reeentnient pede aliats.
La delegació britänica afegeix
en aquest comunicat, que no te
intenció de modificar el seu pila,
decretal ja.—Radio.
EN PREVISIO DE LA nupTtiea
TURQUIA ie.S PREPARA

Constantinobie,

corresponsal

de l'Agència Reuter diu que a Consa de la
tantinoble s'estimaa que el iras
Conferencia de Lausana pot provocar

molt probablement una nova guerra.
En previsió d'aquesta ruptura, els kemalistes organitzen ràpidament llurs tropes.

Ja existeixen fortes concentracions a
Taanak i Ismidt.
En conseqüencia, si Angora ordena
un atac podria succeir que les tronos
angleses del general lIarrington es veiessin obligades a combatre en qualm

fronts.
El general narria-ton ha retorna: d'un

aiatge d'inspeedd en el front, havent
Ir -dat les trepes preparades.

Ha estat decretat per a avui l'establiment
cordó duaner,

de

El general Weygand nomenat alt comissari a la Ru
Un contra-cordó alemany ,*. Noves manifestacions del general Degout
Actes de s
Els ferroviaris de l'esquerra del Rhin reprenen el treball

botatge
París, 3I.—A gran nombre de tocantels de la Ruhr continua el treball (tul
normahnent a les mines i fäbriques. On
mes es fa sentir la resistencia alemanya
és entre els funcionaria telegrafistea, ferroviaria i aerreis administratius.
ELs franeesos continuen expulsant del
territori umpat els funcionaria que no
obeeixen les seres ordres.
Avui el Govern alemanya hacia de pagar als aliats 500 milious de Mareo er,
naturalment, no pagara reo.
Per temer la Itubr s'ha l'hit la data ‚Je demä. A la Ruin- es troben ja 6
batallons de duaners franceses. que han
estat repartits aquests dies pela lloro que
han d'ocupar aixf que es doni l'ordre de
tancar.—Radio.
Parla 31.—Els Gov e rns franca i belga han notificat al Govern alemany que
en vista de l'incompliment de len cenes
d'••••
oblicacions, les autorirats o
g en l'ocupaeid de la concede la Ruhr han
dietat les ordres oporthues per luit.eut:
des ole primer de febrer tota remesa de
calla de cock que foa destinada a qualsevol territori alemany fora de les re' alees ocupadas—Hayas.
Parta, 31.—Al ministeri d'Abra entrangers cha romunicat el test de la nota

En cas da, conflagració, totes elles tindrien l'ajut de la flota brizanica del
Mediterrani i de gran part de la flota
de e/Miel:tic.
eteeeel
Els anglesos estimen que si la rup
de la Conferència de Lausana no-tura
provoca l'obertura d'hostilitats irarn-diates, la situació que es crearla no podria
continuar indefinidament.—Ilavas.

REFORCOS A LMS TROPER BR!TANIQUES D r. La REGIO DE
MOSSUL
Londres, 31. — Ev confirma,

d'origen elleide, la trarnesa do
reforços a le a termes britàniques
de la reiTó de efossul. Aquests
re foreras son trämesos com a mesura de precaució. lb batelle
aitearä entre Chirgat i Ms-el.
aortit alguns aerplans. -Redio.
L'EXERC yr VE71teru. EN PEU
DE GUERRA
Londres, 31. — Els peritirlies
publiquen una informació prneedent de Moscou segons la qual el
Consell de guerra revolucionari
rus ha turbes ordres secretes ale
caps de l'exerrit vermell per tal
que mantinguin l'exercit en pon
de guerra, anut.lin tots els permisos i preegein pnsicions a lit
frontera occidenta l de conformitat a un pla especial.
I
No obstanr de Bucarest dea_
menteixen efe—rumors relatius
concentracions do tropo . 0 !a
I frontera de Desaräbia.— Radee

L'actitud dels comunistes alemanys

trames,/ a l'encarregat d'Afees a lemauy
a Parts, en el qual es comunica que l'exportacid de carb6 de cock per l'interior
d'Alemanya quedara completament cmPeg a des del dia d'avuL—Radio.
Parla, 3L—La l'remsa anuncia Ine
previal6 de l'establiment d'una lisia dua-

nera a la Ruhr, dicen que les autoritats
d'ocuparla tenen el propeait d'establir,
iteran creades ofieinea fora dlquteta tinta amb la MiSOiú d'investigar i es mercaderies destinadee des dele territoris d'ocupad* ala 00 ocupata,—Ilavas.

UN

CONTRA-CORDO ALEMANY

Berlín, 3L—El Govern de l'Imperi ha
acordat d'establir al voltant de la Ruhr
un centra -cordó duauer.—Radio.

Al. LE TROCQUER I EL GENERAL 1NEYGAUD DAVANT LA
COMISSIO INTERMINISTERIAL

operacions a desenrotllar a ?a
Ruhr.
Despres s'ha creat una organització especia4 amb cornissaris
francesos i belgues, la qual s'ene
carregarä de la direcció definitie
va del treballs. El general Weygaud ha estat anomenat comissari francés.—Havae.
ALER1ANYA HA DE LLIURAR.
AQUESTMES, 1.876,000 TONES
DE CARGO
París, ai.--La Caal l ssió de Reparacions ha fixat en 1.876.roo tones el carlbi
que haurä de lliwzr Alemanya durant
el mes de febrer

HUGO STINNES DENUNCIA EL
CONVENI AMB DE LUBERSAO
Berlín, 31.—L'inelustrial Plugo Stinnes ha denunciat el conveni amb M. iee
Lubersac sobre el Iliuramerit de merca-

Paris, 31. — El ministre d'Obres pületiques, H. L. Trocquer I deries.—Radio.
el general Weynaud :frenaren
ELS ACTES DE SABOTATGE
compre anit, davant la Comissió DIPOSITA DE MAQUINES INinterministerial de l'estat actual
CENDIATS
de l'e:secuela de lea mesures adop
París.
31.
— El diari "Le
tades per l'ocupació de la Ruhr. Temps" -publica
despatx
La informació donada per Le Dusseldorf dient un
que els dimeTrocquer i Weygaud -produf exde rnäquines de les estacions
celeent impressie entre els re-. alts
de Magancia, Binger i Kassel han
units.
estat
incendiats per una mä criL i oeupació es desenrotllà amb
gran acord erutes francesas i bel- minal, aconseguint-se dominen
foc solament despees de molla
gues. La decisió amb la qual
portal, a cap ha . permès d'obser- grans esforços. — Hayas.
var darrerament una evident mi- ELS SRANCESDS NO PODEN
DETURAR UN TREN QUE PASSA
llora a la situació.
Al Nord de la Ruhr els ferroA TERRITORI fin OCUPAT
viaria francesos substitueixen
UNA PRECAUCID EFICAQ
als empleats atemanys, realizaras
Berlin, 31. — Els ferroviaris
se el träfie ferroviari quasi nor- alemanes posaren en marxa i nimalment. A la part Sud es treba- rigiren cap a Alemanya 12 valla arrtb un nombre de ferroviaris gens -que estaven st l'estaeid de
alernanys ajudats per treballaCobtenza. La veloeitat que portadore francesos, essent el träfie va el tren helperli que el Roo frantendel quasi normal.
05 pedes evitar el ecu pas al terLa rapidesa i energia amb la
ritori no ocupat. En ranseqüenqual si tian reprimit als actes
cia els francesne han Iret e riells
sabotatge, han impressionat fon- en una extensió de 300 metres
dament (a poblada.
per tal d'evitar la repeteeió
La possessió de tot el sistema sernblants fet. — Radio.
ferroviari de la Ruhr per part
dols franco-belgues simplifica NOVES EXFULSMNS DE FUNCICNARIS ALEMANYS
molt la situació i Mena eand per
París, 31. — Comuniquen des
prendre altres rriesuoes enèrgtquas si la reslateneia per part de Cohlenza qua s'han portat a
d'Alemanya segueix corn fine ara. cap 3 .1 noves expulsions dc funcionaris aloman, per haver-se
—Hayas.
negat a obeir les ordres dictades
L'ORr.ANITZICIO DE LA REraer les autoritats d'ocupació. —
GIO C,CUPADA :: EL GENERAL
WETGAUD, COMISSARI ERAN- Hayas.
CES

UNA FLOTILLA ARMADA EN FL

Paria, 2!. — El canvi de punts
de vista franco-belga era indispensable per organitzar nacela
deis aLats e coordinar estretament diversos serveis a la Ruhr.
DI general Degoutte eentraetzarä en una direcció les diversas

RHIN
Estrasburg, 31. — S'estä formant en el Rhin una flotilla armada por a assegurar el leerle
fluvial. Aquesta flotilla es composa ertualment d'onze
— Radio.

presentar-lee el senyors Barbey
Massot, de la qual coea ha sabut aprofitar-ho tO senyor Maynes per buscar eta substituto que
a ell li ha convingut.
El senvor Maynes diu que les
dimissions van ésser remeses
per un rearier a la presidencia
i no peana resoldre's aquel l
assempte tot s e gun. Acaba demenant que aquestes eleeeions
es faein despres del despatx ordinari.
El senyor Racha insisteix dient
'que, sigui cona sigui, s'llavia
donar campte d'aquelles dimissions a la SeSdió pensada, proveinteles tot segun, i ja que no
va f r-se immediatament preguntant abans al Consistori si
meepta aquelles dimissions i
proveed les vaeants avui mateix.
La presidenatia pregunta si
s'aecepten les dimissions deis. senyors Barbey i Massot, cardestant el Consistori afirmativament,
El senyor Tus-oil davant d'aquesea resolució del Consistiere
presenta la seca dimissió de la
Tenencia d'Allealdia ¿del districte
nove i el mateix fa el senyor Junyet anal) la del districte quart.
El senyor baró de Viver din que
de la mateixa manera que no són
renunciables els cärrees de regidors, tampoc han de ser-lo els
de presidenta de la Gomiesió ni
Teneacies d'Alcaldia.
El senyor alcalde pregunta si
s'accepten les dimissions dele
senynrs Tussen i Jnyent, quedaht
aprovat en Boli/ afirmatiu.
A peticie del seuyor Maynós es
• sosper la eessió per posar - se 11,a
cord els regionalistes per a la
votazia dele Lineada d'alcalde.

Es reprèn la seesi6 al cap de
cinc minuts.
Posada a votació la quarta Tinència d'Alealdia, per ditnissid
deis senyor 3fassot, és elsrgit, el
senyor Tussell amb earäeter inten, ja que solament obte 22
vote i 17 en Mane.
El senyor Rocha protesta de
la forma en que sha efectuat la
votació, porqué amb les paperetes que es. dipositaven poddrä
saber-se per qui votaba cada regidor i dernana que el senyor alcalde sigui una d'aquelles paperetes i que s'afegeixi a l'expedient.
El senyor afaynes din que si el
Consistori no creu välida la yonació, es farä una aldre vegada
amb paperetes cona cal.
El senyor alcalde pregunta si
ha de considerar-se välida la y otache, a ea qual cosa contesta el
Consistori afirmativament.
Es pasea a la votacie de la
cinquena n'atea:ola d'Alealdia per
dimissiö del se.nyor Tussell, essent elegit el senyor Junyent,
tandei amb caräeter interf, per
22 vots 1 13 paperetes en blanc.
En 11a enlació de la 7.' Tinencia d'Alcaldia, -per elimissió del
senyor - Junyent, es elegil, amb
caräater altere ri senyor Narrar',
per 23 vote i 17 paperetes en
Mane.
Fanalment eee posa a votació la
Tineneia d'ArIceldia, per dimissid-del senyor Baybey, essent
...alega lambe, amb cae/lotee loterl, el senyor Cariare:1i per ,.a %ola
1 15 paperetes en bianc.

Coblenza, 31. Ele fee,
ris han reprès el treball a la
jor part de l'esquerra del
no havent-lo abandonat
Palatinat bavarès. — Rayas.
Dusseldorff, 31. — A Treve
Dusseldorff s'ha reprks e!
ball,
El treball g luis fäbrignest
nes ea normal. — Radio. 4
LA POSICIO DELS mima
ALEMANYS -:- "LES REP

CIONS HAN D'ESSER PAGA
PER TOTS"

Berlín, 31.—"La Bandre
ja" publica mi manifest del
gris comunista, que conte el
güent parägraf:
"Sortirà d'aquesta theta
els obrera fan ara per le eh
se el Govern obrer? leee
aquest respecte de Françal
posarà a Frene a que entri re*
gociació; dirä obertament :11
rada ee que el poble pot pa
Oferirä en garantia dels pments els béns dela capital;
i vetllarà perquè totes les u
ses i no solament la classe
na contribueixin a les rep
eions i la reconstrucci)le io
ELS COMUNISTES ERA«
París. 31.—La vaga anua
per avui pels comunistes
contenía per objectiu l'exter
zació d'un sentiment de pro
per la campanya de Franea
Ruhr, no ha arribat a eselatar
Rayas.
LA FAMOSA CRIDA DE
QUEBISZE DE COLONIA
Rema, 31.—Al Vatieä no,
.encara noticia respecte de h%s
da que s'ha dit que nava a
rigir l'arquebisbede Colares
catòlics en pro d'un amigable
ranjament de la questie de
Ruhr.
Es molt possible que la no
d'aquesta suposada crida 5
Barnat en concepte de 1
Colinda, -t'Altor informat 5
els propósit de neutralitat de
Santa Seu, hagi desista de
titear aquesta crida.-11avas.
FRANCA NO CANVIARA El.
TRAÇAT

Roma. 31. — E1 senyor
uni ha celebrat una Harpa t
ferencia amb l'arabaitalor
França, eenyor Barrere.L'as
arador francas maní-reste
Franca no pensa canviar e;
mes minina el pla traçat
el morde duerme entre la Iba
la resta d'Alemanya será
blutet en al !nomen', °portü.
dio.
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bucions, contra la providencia
del Govern civil d'aquesta provincia, per la qual, resolent els
recursos d'alçada interposats
per En Josep Soler aforeu convidencia apretarla, per desee ar- tra record de d'Ajuntament rexivada a aqueet Govern, per ha- aerin a la eoncessie de línea
ver-se desistit dc que es dictes
rareemnibus, revoca no solaresolueid sobre el mateix.
ment la part impugnada del dit
acord, sine la totalitat del maEL GOVERNADOR REi/deteix.
CA L'ACORD RELATIU A
El senyor Bordas s'oposa
LA CONCESSIO D'141.1T0161
que es demana a la preposició
i prega que es deixi aquest
NIBUS
assuniple damunt la taula per
En donar-se comete d'una pro
videncia del Govern civil de la tenle temps d'estudiar si corlee
provincia revocant record de l'A o rie interposar remes sobre la
juntament de data 15 de maig decisió del governaller.
El senynr Rocha e'adhereia: a
darrer, relatiu ales concessions
de diverses linies d'autemnibus la petició del senyor Bordas i
mateix fa el scnyor baró de Vien aquesta Mural, es prornou
verllarg debat.
LII senyor afaynes e xpoen diEl senyor alcalde fa as inent
que s'ha presentat una proposi- ferente molino que ell rema que
ció incidental riel senyors May- sen obstacles yergue aquest
assumple sia ajornat. Nasaltres
nes i Plaja, que diu:
creiem—diu—que l'Ajuntament
Que en atenciú a que segona
el Retal decret de 1.5 do novena- ha d'inlerposar tot eeguit recurs
bre de 1909 i da constant juris- pera si se'ns p romet que dillims
prudencia del Tribunal Suprem, lii haurà seesió, no Ene cap inconvenirel en que sigui ajornat.
els governadors no leimen
Aixf s'acorde per unanimilat
tat en resoldre els recursos; d'alçada per decidir del toles de l'assnnuEix EI. DESPATX
ea/mute, sind per declarar guro:
OPICIAL
es tracia de meterles enromeComunicaeie dele il.lustres se..,
nades a l'exceusiva competencia
deis Ajuntaments, si aquests nyors tinents d'alealde En Lluís
elan excedit o no en la dila Masset 1 En Josep Barbey, presentant la dimissid deis càrrecs
competencia, s'acordi:
Primer: Que la Junta de cape que ells va conferir la mejora&
lletrats emiteixi dictamen sobre consistorial.
Provisió en el sea cas de les
si procedelf recurs conteneióssilminietralin contra remonta- tinencies: d'Alcaldia vacante per
aquelles dindssions.
da providencia.
Segon: Que s'entauli el recurs
El senyor Rocha protesta que
que entorilan l'article 143 de
no es dones compte d'aquestes
Llei provincia* per excés d'ate', renüncies en el moment que van

l'Ajuntament

tornant a la Comisare de
un que fa referencia a les O
del aletropolitä de des Ruta
daspres d'un curt debat entre
senyors 31aynes. Rocha i

DESPATX oís
Sen aprorals tot seguit
dictámenes que figuraven ah
dre del dia, queciant-ne motu
munt la Imita a peticie—s
tot—del senyor baró de Viver.

PROPOS

Se'n presenten (traviesas,
eón aprovades i la següent
senyors Mayas, Junyent 1
da!, que din:
t. Que cense variar la CO
petencia de les Comiseee
manents i especials, s'alee
en dus regidors la eme
permanent Central.
2. Que s'augmentin 41;11
les Comissions espeeial s 111
número de regidors Ole 3 e
anudó s'indiza:
Comissió de Govern, tres
dora. Comissió de Culurrs.
Ire regidors. Comisen; de R4'
ma, dos regidors. Comissie
lenies, escalare, un regidor
3. Que es procedeixi
ció, en vetacid ecreta, del;
gidors e:1 que s'angn;enten
mentades Comiseione.
El searyor Blajot fernala
scgüuent esmena: Perqué
dueixin a ;los els reeede"
formen la Comissió
a un els une formen la Cc.
de Foment.
El senyor Roeha dernana
damunt la tanta.
ISICTARIENS DAMUNT LA quedi
El senyor Talaynes din tele
TAULA
el Consistori va cene
Pdn aprovats alguns dictàmens crol 50 regidors i _ande ei'
que hi huta damont la (aula, esdevenineeuts eçueeele

!PF
DIJOUS, 1 de febrer de 1923

LA PUBLICITAT

CONFERENCIES
LE prolYerna de Catalunya

Un article de "El Sol"
• "El Sol" publica un article
signat per Saneho Quijano, que
aemene a aixi:
"El senyor Cambó ha plantejat
en termes clars el problema ca. ••
talà.
Mostrem-li la gratitud mes
alequada a un borne d'acció:
dols actes.
Exposem aquest problema en
el primer pla (el itstre deba;
de les nostres preocupaclons.
J a en el primer pla estan eas
factors que emmotllen el nostre
inintediat esdevenidor.
Compleix al que això eeeria
taaminar les coses des de Mea,
j des de fära vist el problema
cataiä e ansembla anab tota evidenaia el mes greta de iots ele
ner p reocupen avui tot bon .es_
panytal.
De rara estant el que arma
l'at e rida no es el que ene elite,
renciae cind el que ens /mera.
De fora estant s'observa (pie
Sevilla, Barcelona o Madrid;
Cierva, Lerroux, Maura o Besteire san iguale. eón germans,
de gust i modals diversos, nere
terrible.ment semblante.
El senyor Carnbó ha vist etalamen!. que Paread /separatista
també kernailistes.
llora era que el plebeu argu.
Mere de Earanzel, argnment indigne de tot ben eepanyol, quedes com a moneda falsa clavada
al taulell amb mä ferma.
Gel distingir (latee coses: l'esa

Ben-Said, i peala posar-me en comunicacid anal) ell i oetablir un pacte honréis por
a Espanya.
Al principi hi hagueren dificultats;
paulatinament es presentaren nous POtorpiruentz, que impedieu realitur els
meus desitjoa.
No vull acunar a ninge. Cree que teta
han obrat de bona fe; pera id he Salirmar que les condicione en que ara sean
han remen ela caprino leen les mateizes
que els moros havien alma» rima.
Almas de dirigir-me al Gavera, Abd-elKrim feu arribar a aquest la noticia
de que anicaruent em remetria a mi els
peesoners. Sena dubte informat
de mi m'ab musa lliberalitat, i en la mey a persona 1 en la me y a amauta confiara perque el remat es portes a efeete
i perquè el pacte que destablis arribes
a oemptiment.
—Portes els quatre milions de pesse.

La qtiestió del Marroc

D'ESPANYA

Declaracions de
l'Echevarrieta
En l'exprés d'Andalusia ha arribat
aquest mea a Madrid l'opulent set- her
bilbaI senjor Echevarrieta, que, com se
sap, realitaa les negociacions per al rescat dele presoners d'Azdir.
A l'estació l'esperaren el ministre d'Ere
tat i alguna amims.
El tionyor Alba ha felicitat efusivament el viattrr, per la seca abnegada i
encertada conducta.
Defieres han convingut de parlar extensament a la tarda sobre la altuacia de
la zona del Marroc.
El ministre, den de l'estada, ha marrat al scu despatz ofi e ial, un ha passat
tot el metí serme retare cap visita.
El senyor Echevarrieta ha marzat al
sen domicili.
Parlant amb eis periodistes ha cepctit tetes lee noticies i informador. que
han estat trainesea des de Melilla sobre
les negociar...me per al rescat i episodi s
d'aquest.
Per In tarda ha conmniont detente de la
sera intervenebe en el reseat dels preso-

tes?
—Si.
—Bona part de la quantitat en duros?
—Sí
—Portes tasaba els 300 presoners

cera.

Sobre la seca intervenció en l'afer de
les mines d'Alhucemas va contestar:
—Un die, niguan nu.nos abans de la
ret3atorde de juliol de 1921, episodi trägic que tan va commoure l'esperit necionala, ele coneguts germana Manc -mann
co, anclaren amb gran elogi del territori
rifeny i en portieula rde la cabila Benis
Urriamiel, considerandlo molt profitas en i
jaciments de mineral i nitres metalle, tant
que ern va a pa-oposar explotar-loe.
Vaig preguntar a un amic meu de Melilla, En God, si tenia relaci6 amb algun
moro qee foe amie Intim
Krim. fa <malteara fon que m'entenguée
amb E Driteßen-Said. que cm donetria
parrTol i ee que vol esser espael es u coscare.
nyol. Esaanya As un poble en el
Oenvingut tot, aquest es traslhada n Alqual jes aigiles espirituais d'A- hneerens í elche una conferencia emb
friea i Europa es mesel e p i comel *cabecilla". el (Sial va ernedir a que
baten, I ala?) s'aplica per igual
un enginger pasees a Iteni-Urria gu el per
a les tres Espanyes:
allInnnt pelo
coinaren-er l'exactitud de
la c e ntral i l'oecidental.
germana Manee:nano.
A la península existeix el tima;
Calia aletas de acendre decissi6 i cap 1
berebere amb la tendencia a ter acord retire ni efecidrament hl havien a I
ranxo a pata i a aixecar bande- Alhucemas mima, per 6.\bd-el-Krim prora.
pesa una condició, Alune de denunciar
Catalun ya no es una caceada le mines, es a dir, permie poguee passar
d'aquesta
nn enginyer al sea territori tenia que
r rapdalistre distingeix lo- remetre- li un milla de pensetee, sind no
tes les ennreees calnlares roen es tela res.
Quan ,•21 va'g mcabentar ele ton ab.
1r, allr,Q erri.riro . ^3 eeennyules.
T*Iryld an t elara", el vigor
eurdes pretrneirna eseri gue a ltris-llenla ottel r ec idela en anar conSaid dient-lt ele renunciara • Isla netra er a o-7a! ere, a As gnciachti. Insistí aquest p e rol) d' ALd- el
n'off n' A s r rifi rr n nl espanyoia
. trinps després el-Krimeln,1po
roe pl gro y o^ (" g.eve dió. ja en e en
cap rehel accedia a q ué es recomixensin
r evele moll rrrs e la !an- els terrenys de la seca cable, pecó amb
te: ea! rentr i íder a. Huir!) inn n rna una nora iiindlei6.
• n e yetn: lee termes externes
EI general Frrnäned-e. Silvestre no dedr ra"iiidor Allr n 11: nat
via seguir avangant, de moment. Mal elr ; et_ reiltura, f!lo/egie
Krim Ii facilitarla nit'Js tard l'ocuparla
re` ,- e aras "self 41«!rede Cabo Quilates i abres punta edrat•
;orbiT•ze /leí "ein fein" gice de la costa, l 1 spres entrzria a
t
• • 1 c . s:e r ^r,Sa: Sr-217PiX
Alhucemas sense cap geta de sqng.
En Silvsstre i l'Alt (.'oiniasari, En Be.
laa 'a l'orlen tENiveira aferra;
l' e 'a i rorefrencid d'elements renguer, es mostraren de conformitat amb
' • eeo s aesh elen,ents euroel çu evolia Abrbel-Krim, pera mes tard
ideolretra de Mac-uni, de
1 al tornar d'un viatge que feu a la Pe3
e. de (l eudes Mauream, els
n1n.ula En Silvestre, s'arrepentí d'hacer
• 'ale de V iriato, na {amarce- aeredit a les pretensimis del espdill moe
nts
en
•
ean erra ce nreum
riprendre l'avançamant.
ro i
zr• ni ilrificador di'. CaeEn aquest puut vaig rompre les ',da
la
remesa
als
Ausrions
anda
el dit moro i vaig desistir per
n. lins
tot negoci de mines.
complot
t•
Al poc temes earlevIngué la tragedia
• en aelia ate(ala haver !vereculminant a '31snt-Arruit.
da en: leona (Faquesl geni autiSobre l'ascumpte dele presopsrs ha
ata mes i;ile el eonsabut ge(lit:
rn neifiesdor.
—Tino d confesear que nIce moP71 Forifisic i ó entre l'ahsolnment que vaig caber la dolárona eitcaein
tare, tradicional d'ideal eastede nostres presoners raig pensar on ofei erpnratiente Irival de Carir-me al Covern per rescatar-los. Na cote - vn. feerees anàlo g ues. encaneixia a Abd-el-Krim, p.:g6 eit a En Driare : ' e opeaaaes, està el peral.

e

Itn.est.a=suaze-mrae

• riNa mora del senyar
!a Inalallia del eenyar
. 1:1 retirada dels regidors
rata-lana), han quedat
• lS algunes comissioas
que el que procedeix
aquells vacants. Demanar
I••
danand la taula aquesla prupri:;i".:(5 es dificultar :a
01 i de-,entothament de les
la - ales ae les Comissions.
nt !loa sa anb Temor
1.1 eielyrtr Rocha protesta de

lii'Valeable no l'hagi emparat
ca e l seta dret en demanar (Na
ro e . areetes al sonyor Mapas de-

tensar la proposietó cense volar
al'ens la urg,ancia.
President protesta del que
-e reyor Rocha, oriainant-se
(II, :
una torta diseussió entre l'orader i la Presidencia. Finalment el
S P nyor Tincha segue,ix parlant i
din que respectarà a la Presidenri a giman actui d'Alealde, pera
(me ne farh cas (luan actui
de regionalista. Insisteix en el
n r. 0 preo que reell la proposició
clareen la taula.
Derant la peroració del senyne
}tedia, ha estet inferrompt p la pel
te nyer Anglada (E.) ! ainNlós
rahan dirierit. paraules molt grat milpa amb motín de retreure-li
el tantee la volada de Passurep te del Parc Güell.
Ambdtas senyns es donen explicaeions.
El senyer Maynes diu que na
es tracia de variar la compositia de les Comissions, sin*, de
+ 5 alla: 1es vacante que s'han prodult en les comissions perniabents , de manera que es trama%
d'un steennapte d'erdre interior.
°P aa ar- se i això de voler entena

—No. Sois hcm pogut trobar 3 0 deis
indígenes que ens havien reclamat. Potser per donar nems supinos 110 a.han
pogut trabar els presoners?
—Així no pode= entregar els presocacen.

Vaig desesperarme—diu l'Echevarrieta—i vaig parlar lins esgotar tots els medies de persuació. que vaig imaginar.
Abd - el - Selam, després dr conferenciar
amb Abd - el - Krim, que e-lavo amaget
a la casa d'Aydir, mentre aix6 pastosa,
i mai es debla entre, accedí a que aneosin embarcant alguna captius a cavi de
diner.
Rescatats 14.2 (mes deis autoritzats per
Abd-el-Selarr), vaig entregar als muros un radió de pessetes.
Al tornar - los - hi els 3o hui:genes vela
donar altre milió.
Al donar-se compte de que hastíen einbarcal un nombre de presoners superier
al determinas por ells, protestaren i exlgiren aleres presoners mes, indígenes,
per a acabar el rescat.
Allavors vaig enviar a Ceuta al Vicente La Roda a recellit-los, i <pian
Moteri als beniurriaguels en re-heces com
a garantía de que els hi serien tornats
Rccordo que un moro va dir:
—Moro té paraula entente i Echevarrieta val molts milions per a deixar- se
endur.
Es portaren de seguida els dos milions
que mancaven, i cena venta tuneare en
nos saco de la marineria de l'Aulonic
López, i no cm la "m..1cta" del marqués
de Palomares cem les quantitats anteriors, exclamaren:
—No, no; aleó co es la maleta.
- irren els bitEs convenceren quan ca
1:ces de Banc.
Ido suposavem ja tot resolt, quan de
prompte apare-id el "Pajarito" amb era
factura de despeses, en la qual figuraren e.:41100 pessetes, invertirles en la iranut,r.ció dels prcsoners espanyols, i
numerant xifres capricioses i conceptes
de despeses fantàstiques s'arribara a la
suma de 200.000 pessetes.
Les vaig dentellar a Melilla, i Ea
López Ferrer s'apressà a trametre-meles amh tota urgència.
Per fi es pegué embarcar tots els captius i pogueren terminar les negociacions, que omptiren d'inquietud el acetre esperit.
Encara vaig haver de valdre'm de ml
1 mil astúcies per a arrancar-los-hi el
general Navarro i el cornee! Araujo.
La mera premesa de que se'ls hi lliurarien tots els presoners reclantats per
ells fou l'argument decissiu.
Abd-el-Selam, en acomiadarse, digné:
—Ja si que no ens hem portat lié amb
Ilaviern de mostrar-neo molt severs
pels que ens volten; peró nosaltres ct
volern i et respectem. Je saps que pote

venir aqui quan vulguis i que desitgem
servir-te.

EXPLICACIONS DE L'ALBA
L'"A B C" publica unes dedilracione del ministre d'Estat, en
tes quals aquest diu que el Govern esta disposat a seguir sense vacialacions al Marroc la política civil, essent dl rescat dels
captius una etapa tan sols en la
marra, d'ara.
Creu que ni un sol dia es delxh d'actuar pels Governs interiors en l'alliberament dels presaneas, però s'acceptaven totes
les gestions sense ordre ni consen
L'emperiencia de la guerra
europea ha demostrat que Eranea, i Anglaterra reeixiren moilt
he amb les gestions deis seus
graos industrial . i financiers, i
per aixa el Govern pensä amb
PEchevarrieta, retirant el pare
Revilla del Marro°.
Es consultà are En López
Ferra: i s'exiaí una carta d'Abdel-Keim, que arribä quatre dies
abans del viatge.
Aleshores vaig donar mute
al Cansen de ministres de les
Negociaeions i vaig obtenir
l'autorització plena dele metas
companys per procedir.
Explica les condiciono Paposedes per Abd-el-Krim, que eón
les enneandes i assenyala ea cica
cumstäncia que solarnent s'han
lliurat 70 moros.
S'hatnia desitjat fer el rescat
el dia 23, sant del Rei, però
cultals no ho permeteren.
L'Echetvarrieta portava una
cred e ncial signada per mi i En
López Ferrer robe detallades instructions per al canvi.
Ura representada del Gaghzem ha aire-cal acta de la negodecid 1 jo aspiro que es pugut
llegir al Parlament i a la mateixa Porta del Sol.
El novena rap que aquest
assumpte no serveix per a una
oteost nacional; de ;sentillaa
ment una realempeió piadosa i
,n'rení rot ceaidar l'origen del
capta erl.
Digné que avui parlar-la amb
l'Etnevarrieta, afegint:
—Es impossible establir el
Protectorat civil sense una coondinació d'interessos. El problema del Mnrroe no da In problema d'honor, sina d'interes i els
interessos s'han de resoldre a la
vista.
De bel! anluvi, de precie sapeditar-lo al problema nebsitn.
que es de la aletearon, perepre
rns ara ha passat el contrita.
Qaaa poguem, heus ami( leS nasea de nostra a3inació ei Mari: ac.
A/s indfgenes els interessa que
espanyols metges, química, 'ndnstrials els hi ensenyin el camf
de la eivilitzacii, i a no/mitres ens
importa que en nostra zorn protegalia es cuan instrumente de
tia:hall 1 riquesa, porque lixf
eureplim 'riostra ohligaeie i per
aixe es neeessänn la etalJaheraci6 d'hoines al estil de l'Ect evarriela,
Titie una gran fe en el e9d.ve.,
nir. Em guardaré n'ion d'afirmar
que tot això es la pau: pece ai
dic que es el .3amf per arribar a
la mateixa.
Els moros, que estan amatents a les orientacions d'Espanra. in saben quina eä la política
del Govern.
Des de aquest Roe clic que Esparya té una situarld especial en
la política del món; te que pera
severar no en beliques actituts,

tacions dels senyor afaynes. Ja
no cree — diu — que els regidors
en tornar a l'Ajuntament vulguin seguir onpant els seus (ehrres ja que el senyor afassot, tea
retirar-se, va dir VLIC renunciaven a les Tenencies i a teta els
eärrees que ostentasen dintre du -1
Consistori. A mes a mes, en tor •
nar,, ells no voldran pes col.laborar amb aquesta majoria de !a
mili discrepen essencialment.
El senyor Alcalde pregunta si
sala de prorrogar la sessió, ja
que han transcorregut les quatre
llores reglamenthies.
P osat a votació nominal, s'acorda, per 25 votseontra 12,
prorrogar la sessió.
El senyor Maynas &mana que
es posi a volaeió la urgencia de
la proposició, que es aprovada
per 25 vots contra 2.
El senyor lincha demana que
es doni lectura a l'art ide 60 de
la Llei Municipal. Aixf ho fa el
secretan.
El senyor Rocha din que l'article de la Ilei esta prou clar, o
sigui que fins a la segona sessió no es podran elegir les comissions. Insisteix que farà Ilegir altres documente.
El senyor Maynes llegeix un
article d'una R. O. de l'any 1883
en defensa del que es pretén en
la proposicals
El senyor Rocha: Aquestes
disposicions que vostè cita foren
anulades pel R. D. d'En Moret.
El senyor Maynés segueix
tant Reials Ordres i precedente
sentats en nitres casos anälega.
El senyor Rocha demana que
se Ii busqut el R. D. de 15 de novembre de l'any 1909 que ha citat el senyor Alaynés,

sind en la restauraeló de la pau
i el treball.
No cal subratllar la trascendencia del moment internacional
i afirmo que en el mateix nostre
pafs t6 una situació de privilegi,
Jo vull ésser un obrer mes
(losa» que tots coordinem nostres esforços cap a l'ideal que
indico. No sois no estem en condicten!' de dimitir nostra personalitat, com diuen els pessimistes, sind que ene trobem en rho-,
menta d'afirmar-la i sostenir-la.
IBODIFICACIONS EN EL. PROTECTORAT
S'han dictat diverses disposicions complementàries al Reial
deceet do 17 tintín, reorganitzant
el protectorat ,
disposa que el personal del
quarter militar de la Comissaria
Superior quedi liquidat durant el
mes de febrer, lliurant la documentada a les comandàncies de
Melilla o Ceuta, segons correspongui.

Les forces de la Comandància
de Larraix s'incorporaran a la de
Ceuta, que disposarà la reorganització militar a Larraix i el seu
territori.
Els dos comandants generals
s'entendran directament amb
rninisteri de la Guerra per als assumptes militars.
No s'afectuarä el canvl de inrisdicció del Penyal de Vélez fins
que sobre això informi el Comissari Superior, despees d'escoltar els comandants generals.
El general enearregat fins ara
del despatx 1 comandament de
l'exercit d'Africa continuara la
seva missió fins a fi d'aquest
mes, que passaran les seves tundoras a les eomandändes de Ceuta i
Els destins a torces regulars
es taran pel ministeri de la Guerra a proposta de les comandäncies.
Eis destine a les subinspeccions de tropes i asaumptes indlgenes, polieia, mehalla i Hura
(medros eventuals, es taren pel
roinisteri d'Estat, cursant les demandes per la Comissaria Superior.
EL VOLUNTARUT AL NIARROC
El tinent coronel senyor Valenzuela, cap del Terç estranger,
ha visitat el ministre de la Guerra, ranviant impressions sobro
l'organització del voluatariat al
Marroc.
UNA BECTIFiCAC:0
"La Libertad", les relacions
la que anq b el ministre d'Esl.at
eón prou conegudes, diu el so"D'una manera autoritzada podem desmentir la noticia publicada en alguns periòdics que donaven com a segur el nomenament tel senyor López Ferrer per
a l'Alta Comissaria d'Eapanya al
Marroc.
El Govern, que es el primer en
apreciar les rellevants dots de.
mostradespel senyor López Ferrer en el càrrec de secretan general de l'Alta Comissaria, no ha
pensat en que abandoni el dit
lloc, eles d'on pot seguir realitzant una labor atentarla en el
non règim civil que ha començat
a implantar-se al Marroc.
Tot el que es digui sobre el nomenament d'Alt Comissari no te
cap exactitud, i des d'ara la candidatura del senyor López Ferrer que es llença d'aquesta manera no tó cap fonament."
..11•1•11.
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pir el funcionarnent de les Ccmissions.
El senyor Rocha insisteix (p.a
quedi damunt la tenla i si s'apeova la urgencia ha d'esser—diu-en volació nominal. Afirma que
arnb això no intereomp en rea el
funcionament de les Comíssions
i dentaria que s'esperi a fr
aqueals nomenaments fine gata
siguin definitius els eärress de
Tinents d'Alcalde que s'han Wat
aquesta larda.
Els senyor Daró de Viver i Do.
menech interverten en el deba,.
L'últim diu que el que es dernitaa
en la proposició no es d'ordre
interior, sind qne afecta directament al Consistiera Altrament,
din, roan que es molt probable
gaje els regidora d'Acció Catalana, ja sigui després de les eleccions o abans, han de tornar, encara que no rnAs sigui per fer la
oentra els regionalistes, I per alira pan . eam que aquells no han
renunciat als seus eärreee en frs
comissions , jo cree que no han de
cobrir-se aquests citrrees (1+mano lambe que resti la proposi g la damunt de la tanta.
El senyor Maynes retad 1 :e
afirmacions del senyor Domas
nech i din que de la mateixa maa
nena que els senyors Junyeat i
Tusell per a felicitar relecció de
Tinents d'Alcalde han dimita ele
seus ',Arrees, el dia que tornee:4n
els eomaanysa d'AMÓ Catalana,
tindrfen els regidora tots, prosa
delicadesa per a resfahrr
conetilare,i6 del Consistan i 1 de 1.28
Comissions en la forma que eslaven formedes quan van retirarse els regidora d'Aceitó Catalana.
Rl senyor rDmenech din que
no l'han convençut les mandes-

PREMSA ASSOCIADA
CORRESPONSALS

El senyor Rocha llegeix l'esmentat R. D., demostrara cuan
ame-st estableix el nomenament
de les comissions en la segona
sessió. Demana també, despeas,
l'acta de la constitució de i'Ajuntament.
Daspres de prop de n'aja hora
d'espera, l'alcalde fa avinent
Conaietori que l'acta esta tancada a tarea/ i que els empleats no
hi san i que solament mal oferir
al senyor Rocha els borradors.
El senyor Rocha diu que ne-'
cessita l'acta oficial per discutir l'assumpte i que en tot cas se
sospengui la sessió fins que es
poni l'acta al Consistan.
El senyor alaynes prega novamena que s'accedeixi al seu desig de discutir la proposieita pera
donada l'actitud d'intransigencia
en que slia colocat el senyor Rocha, demana l'opinió dels caps de
les diferentes fraecions constatorials respecte l'actitud que
agiten ha pros en aquesta ocasiai cense motiu justificad.
El senyor Baró de Viver aprova l'actitud del senyor Rocha,
perquè—diu--que té ralló en
obrar com ha obrat.
El senyor Junyent entén que el
senyor Rocha ha volgut fer obstrucció i troba injustificada la
seva actitud. Diu ,que la mineral
tradicionalista creta indispensable que segueixi la discussió d'aquesta propusició fina arribar a
Ull aeord.
El senyor Rocha segueix dient
que -mb els documenta que se li
peoporetonen no pot discutir cona
el) voldria, ja que a la "Caseta
Municipal" sIch han observat observat contradiecione, i en quant
facials borradura que @e

litat diu que no san prou clars
ni concrets per a l'objecte que ell
ha demanat l'acta.
lasisteix en el seu primitiu
punt de vista, basant-se en lartitile 60 de la hei Municipal. Acaba pregant a l'alcalde que demani el parer del secretari sobre si
nialgrat el que preceptua l'article
60 de la Ilei municipal, esta disposat a permetre que signi modificada la composició de les corniesions.
Se sospän la sessió per uns
moments perquè el secretad misal informar.
Al cap de deu minuts es Ilegida !a opinió del secretari, la qual
torna a llegir en veis alta el senyor Rocha. El document diu:
L'article 60 de la llei imperen
l'obligació de fijar el nombre de
comissions permanents a quä ha
do disidir l'Ajuntament la sava
competencia i el nombre dandividus de qué salan de formar, a
la segona sessió.
L'Article 61 permet als Ajuntaments nomenar comissians espeeials, durant l'any.
Pech ni l'un ni l'altre anhele
proliiheiven variar la constituoió
de les comissions permanents.
No conec cap jurisprudencia
que eatableixi aqueixa prohibició
i si solainent la R. O. de 1883, que
permet variar-la.
En quant a preeedents, l'Ajuntament I» fa dos Manis atletas les
Cl missions, dividint la pecinafeilt de Covernada en dues, nonienades la una do (ametalada i
l'a!)ne de Reglin Interior,
El senyor Rocha dial que el sanean, que es un hàbil joriseunault, ha fugit per la tensen;

DE CATALUNYA
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VALENCIA
Sobro l'autonornla universitisria f
La cated ra del valenoiä a la Onl.
rersitat : Conferencia : Futbol
Convidat pels estudiants católica,
pronuncia dissabte passat una corderasCia lea-ministre eipanyol scnyor Go.cota.

ches.
Tingué lloc l'acte al teatre Principal,
que s'ompli de gens a gom per un públic
d'estudiants i senyoretes "bien".
El tema de la conferencia era: "Paper de la joventut espanyola davant la.
crisi nacional".
El desenrotIle com un exercici pura.
ment oratori i de Iluiment personal. La
crisi d'Espanya l'examina destriada en
tres aspectes: social, patriótic i politic:
Parlant del patriotisme, digué que l'e.'
cerbació dels particularismes
no havien estas la causa de la sera de-

bilitació.

La conferencia no tingne gens dintens,
— Dissabte i diumenge iban jugat

els dos partits anunciats del Valeria%
i el Nuremberg.
El dissabte, meleras isser dia de ¡el.'
na, el carne presentaba un benic aspecte,•
Començà el jec amb un gran coratge:
en els dos equips, resultant ele primera .
moments d'una gran emoció.
El Valencia conserva aquest ànim i
resistí valentament les impetuositats alemanyes, que a l'arribar a la porta cn .
destejen miraculosament Alguns equi.
pirre alemanys demostraren excepcional*
condicions.
Finí aquest partit amb el resultat
tres a dos a favor del Nuremberg.
Al segon-partit juga de mig centre
René Petit. Aquest, duaant la primera
part, es tingué de retirar per haver-se-4'
reproduje una lesió.
Els valencians es presentaren amb
coneixement més exacte de la välua delscontraris i, per taus jugaren mes sereA
nament
Pel resultat del segon partit ((Narre a
un a favor del Valencia), hom pensa que
el Nuremberg no ha vingut complet o no'
té el ,'olor que tote li han donzt.
—Dijotta s'innugurá, el eurs de renio.
rindes de l'Atialeu Científic.
Aquesta Societat porta tma vida esreermida i poc interessant En determinades ¿poques celebra cursets de conferencies, que no fan anar a la gent,
gens ni mica, pera que serveixen per a.
que uns quanti senyors no restin
eternament.
L'apertura de curs se cetbrare amS,
sota solemnitet. Presidí el scnyor
nez Valdivieso i el secretari de l'entiza, t
sentar Gema Martí, Regí una Memaria relativa a la tasca de l'Ate..e. en el
curs anterior. •
A continuació, el catedra:je de la Fa-

cultar de Dret d'aquesta Universitat, senyor Gómez Gonzalez, delta una conferencia sobre l'autonomia universitria.
Per ell l'autonomia no ha fracassat
sin6 que no ha estas aplicada lleialment.
Les esquerres i les dretes espailyoles reberen el decret d'E.n Silió amb recel. El
proicssorat per la seva banda, tampoc
dona racollida necessäria.
La Universitat de Valencia vote per
unanimitat l'Esttaut. Pe y ó l'autonornia
no tenia elements vius per sostenir-se.
°menta l'actuació dels ministres pos.
Serien- a En Silió; esbrina ratee que ea
dirigeix a aquest ministre, dient que tot
el que ha fet l,o hauria poma fer igualnie-tut un ministre ben
Assenyalà algunes irnperfcccions pon
importants, pecó remarcant el revifament
unicersitari qu g amb ella s'aeonsegulría.
El discurs del senyor Gómez González fou sinceramert aplauda.
La Universitat tinque el gran encere
de croar un hutitut d'idiomes i d'inclnir
l'ensenyanea del valencia al costal de
-

ja que diu que l'article flamero 011
de la lai autoritza als municipis
disposar el nombre de regidora
que han de formar les emulasions_ pe pa no prohibeix variar la
constitució d'aquelles.
El senyor Bordas intervé en el
dehat per a fer algunes aclara.
cions.
El senyor Rocha din que l'asa
sainado està ja prou diseutit das
vara de l'opinió i que ja que es
desitja volar, podria presentar a
cada apartat de la proposició una
proposició incidental i tina esmena amb votació nominal, pe:a>
que no ho farä per respecte al
Consistori.
Votada la proposició, es apeo.
vade per 23 vots contra 12.
Tia seguit es passa a la sao.
cid +lela eärrecs, essent nomenats
els senyors regidora segaients:
En volació secreta han estat
designats:
Per a la Comissió Central, els
senyors Tuaquets i Matons. Per
a la Cornissió d'Escorxadors i
Mercats, el senyor Vilaseca. Per
a les especial: de Covern munis
cipal, els senyors Nadal, Gaba.
1-rd i Bordas; de Reforma, el se.
nyor Matons; de Cultura, els se.
nyors Tusquets, Balite, Degolla,a
da i Bremon; de Colònies ESCU4
lars, el senyor Nadal.
El senyor Rocha domarla que
eattegeixi una paperela signada
pe r l'alcalde a l'expedient, perquè
aquelles isón trasparenet i no s'a.
justen al que dieposa la llei.
Es dóna eompte d'una palposició del seuyor Olivella i, no haaltres eastimptes per
trailer, el senyor alcalde ab:a la
eessió prop_ de les dotze
14
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LA PUBLICITAT
!Penad/enea de les Rengdes avtti toas
neceesaries.
Hom no recontixera mai prou
bona penuda. Hauria estat una OfC2/33
greu Ihaver excluit llavors la nostra Dengua de resisenyament de l'Institut. Peró
Jet i let, aixa ja no pot ésser motiu de

reflexió.
La catedra de !lengua valenciana reeupä des del prisma marnent el P. Fa-

llarla, rúnic que a Valencia ha realitzat
estudis filológics, i, per consegüent, el
més indicaL
El pía que es proposa seguir el P. Panana en les explicacions del curs present, canaisteix co fer e.studis bibliogràfics d'autora valencias de del egle
en qué es funda Cl Regne, fins els temps
actuals, assetiyalant les diferencies amb
el valencia d'ara i explicant l'origen i
transforruacions de les paraules.
Fin,, ara ha Lxaminat l'"Auremt
Opus", 1es "Trabes de mosíln Jaume
Febrer" i la troaameió de lea "Tragadies", de Sheet.
Les clases es veuen molt concorreettdes.
— Existeix una vera expectació per a
presenciar dissabte i diumenge els dos
partits del Nuremberg i el Vele:ancla

F. C.
. Es parlava de que Veguip valencia
arrengleraria jugadors conegudissims de
Cataltriya i del Nord.
— Convidat pels estudiants católies,
pronuncia dissabte passat mía conferencia Fez-roinietre eepiuiyol senyor Go:coccisca.
Tingui :loe racte . al teatre Principal,
que s'ompli de gern a giro per un patín::
d'estallaras i senyoretes "bien".
V1Llti?-11.9NDA DEL PENE:W:3

Pzzula.r. — Mercat
Futbol

L'Afine:wat acorde, ca la darreta
sessió oltrir a la Manceanunitat de Catalunya atas terranys per tal d'edificar-hl
lana Biblia:teca Popular.
Sera manmateix accaptat quest oir- Al enercat vinícola del dia 27 regirte wat:esta pecas.:
'iris biancs, dmze graus, a sis ralo i
mía; reauts i negros, a sis; ton a la
ropas.
Sta,: efectuar, pera, peques comares,
notant-se flaix.edat en les cotirzacinem.
— L'any pasea; foren empeal its des äe
la costra estad:3 tme 750 rail Lectólitree

de vi.
— El partit de futbol jugat aquest
diumenge entre F. C. Tarragona i
regiría local acaba' amb sis gois camra
un, en favar del Vilafranca.

VAL/3
Llteene de sardanas. — res po- T r oville da cerämlea
antiga
El Farneat de la Sardana caatinua
donant :ates ke tardas dels cliumeng:s
Dkaas de saralaues al bocal de l'"Arotna %%llamee", les guata es veuen atea
coacorra-audes mat da j.ves cara de seisy-zzetes, que es doleixen per saber neutra bella dansa.
— Els Peineras de J,Ver Ir vailatlas
cooperen act:aarrieut a la (hada pomaIliVa que tindra. Iloc a Tarragona el die
18 de Febrer, amb esaistescia del fortdador, En Josep 11. Folch i Tarrci.
— Ha incrt a Baacelona Na Frascosea Daifa -.idua de Turró i retare política del ferm nac.:Analista En Justa)
ItUdG71.
—

Na Carme Dasca de Cosid()

infanrat un xardie tren.
— En /lastra chiba que ja té atomenada pelo bens ardssats que ahí fabriquen, s'ad Ileneat al mercat usas :mea
marca d'alas pu- la casa Temis Sabaté
Compallyia. Porta el cene d'aanie Futbci
-

»

Al camp desparte que s'e.e conotrulat al passeig de l'Estació slan trobat hocins de ceramica amiga, en quart.
tito! respectable. Encara que cap persona entesa en aquesta mena de treballa
bagi donat el seo pacer, secaba que es

trocla de ccrernica iberica. Sc n'ha trevat de sencilla i 11154 i tarnbi ainh dibuixos pintaste.
— Ha passat a millar vida dos Pere
Pallares i Res, que en altre temps ha!tila estat empleat a 1'.1jaraitinent.
RELIG
El Eanc do Pleus4 — Del preper

earrinval. --- L'Alcalde de fc. O. es
re'aut amb disgust
Futbol.
L'OP?zeó Reusenc. —
La Junta de Goacrn del Banc de
Reisst de Deacomptee i Prèstecs, cii scsre del día 21 do dramnbre anida (lemabar el desembors del 50 per 100 re;tant
de les acciono de restacutat Baue, arito:roe 2,001 el 10,0011, ea cine terwiuie,
ra6 del 10 per 1.00 cada mes, día del primer del proper mee de feiner.
Leo reumaes memstails de l'esmanut
lo per loo per als efectes del divilaleut de l'actual exercici participaran
dels beineficis des del primer del mes següeut, i ele eme desitgin ingressar el total del 50 per roo per tot el mes de
Idarer poden fcr-ho, i en aquest cas pels
efectes dels beneficis mala considerara
deserabarsat el capital total de les accione des del primer dio del corrent exercici.
a- Per no hacer arrlat el conferenciant, va toser suspesa la conferacia
gue'l divendres passat decía donar al
Centre de Lectura, sobre "Causes de la
decadencia espanyola", el publicista aragoné s senyor Bonifaci García de Me-

rienda.
— El non alcalde de R. O., senyc:

Pau Aymat, Isa presidí! la sessió de l'Ajuntan-wat, a la qual els regidors nacionalistes republicana i regionalistes han
fet constar • la seva protesta pel nomeBarrena mentre els republicana radical.;
autonensistes es posaren al costat de l'alcalde de R. O.
— Dem,, ¿la 2 de febrera se celebrara al Funient Repallica Nacionalista el primer Hall de disfresses del Pro,
sent CarnavaL
E1 partit de campionat de futbol jugat
el diumeage entre el Reus Deportiu
el Ateneo, de Tortera, réseltik veneedad al picor per ven aUlál ',OS

— Al mad del diurnenge Migué Roe
l'anunciat concert a carrec de l'Orfea
Reusenc.
La concurrencia era nombrosa i Fe
xecució surada, vient-se obligats a bi
sar sis peces, entre elles L'Hostal de la
Pcisa (comió popular), la qual es cantava per primera cegada, original dei
mestre Maten, director de la massa choral.
Finalitz el concert, que se celebri
al teatre Bartrina, anda el cant d'E/s Sr-

eedeee
— Els dies 2 i són els assenyalats
per a la celebració de la gran cursa au-

tomobilistica Barcelona-Saragossa, que
deurà pasaar per nostra durare
— Ha causar molt mal efecte en roTenle l'autorització concedida per ¡'Ajuntament- a FElectra, per a posar un
pal de fusa a la plaça de la Constitucia.
— Ha sortit el primer número de la
‘ scgona epoca, de un aeriúdie titulat
Agräcia, que diu surt impulsada, sostinguda i avalada per mes de 40 grupa
anarquietes du la provincia.
Es escrita en espanyoL

Notes d'Esports
e

LAWN-TENNIS
del món
(1 a 111 febrer)
Diumenge passat es procedí,
segons eatava anunciat, al tan-.
cament ifadraissió de jugadora
que han de prendre part en
aquests Caneionats, a presencia del jutge ärbare oficialment
designat, senyor Borfow, i elemeros de diversos olube. Les
inseripcions era:gens paises han
arribat a mane del Comite exeoutiu amb la deguda oportunitat,
Ilevat Portugal, per al qual país
es deixà en Llano el nontenament
dels seus jugadora, esperant
d'un inement a l'altre que sigui
Els Campionats

aomunicat uficiallment.

Els entrenaments iniciats pels
nosbres jueauers es veieren primerament alternats amb Ice
preetiques de l'equip angläs, i
IrrOLL!.76" DEL VALLES
Idee d'abir amb la intervenció
La reata relator d'hedern -:- Un
del "comingnian" trances, l'adwire.ble i jove jugador Lacoste,
azinin6 cemcntat
Cla propioque en les teces primeros exhitnris de roo
biciens ha assolit ja un gran
Arab :Imita animarla a'ha celebrat la
cartell, tant entre els nostres jefesta mejor d'hivern, hacen! tridat P a
Jadoze uom entre el nombres
tut--dernsaitl'cópusde
bol ola quid, va assistirld una lorulaella públic que en els tres n'Ojees
dies ita envait el palau de la
carena E., primer parla, Mdllet-Grans.He., va awar guanyaz pel club Ideal, par bree:gloria..
Precisament per evitar agomdos gola a un. Al partit Barcelona Sabadell vn . ourrespendre la oictdria a &quin belaments en aquest sentil, el
darrer, a paar de la zuperiatitat de ro Comite executiu d'aquests Canopienats ha adciptat- record que
quia bannituai i del denalui adaparador
que ea exereir iota La tarda. Laminan es pesarä en präetica rigor osafatt un amrtit atolt intereaeant, maitant ment des d'avui, de prohibir
l'entrada al d'allati a totes les
amb el rermItat de doa guls a un.
— Altr acosa que va cridar l'anineE5 persones que no vagin proveïen uquestse testes, fan el debut da la des del coereseonent tiquet d'aformarla flor Lusa colla boaareent de la eentrasenya de
lagartee o d'individu del Cuente,
d'oiners &Se:oxea a la mímica, el qual
411 últim cas, del carnet eordebut tau acellit amb general apbtadieres.peuent als membres da la
ment, enema que fou abilt de Immerttar
Junta Directiva de rAssociacie
l'Acta GSit enostraren pis rury,,a2 a tarar
ele Termita de Catalunya. Cene
determiaat
— Sielt re...t.-ateo Ion tande el cer- sigui que motts deis esmera:lis
nió que da pranundar sl prdlicalor a individus es traben en l'actualirefici sdlaume eu Ismor de Semi Viesen, tat censo les contrasenyes es~anadee, OSOS peega guau fern
pulo que /ala que un e.raul iletrece va
cambiar mi is oes d; tuitias dedieat a peibee que poden pasear a reo:oe li altir L.4 patria cecean.
ler-1es per la liecrelaria geneea!, instal.lada a reledel Rae.
Es de lorientar que en una pabilo:1S
La ineressie retenida de ha ten emay eieniment catalana -,u1 CO ee
vis dels jugadora estrangers i
listet , ¡din
con . avara :.0.1:1•••.del ',regia ìsrlritre d'aquests Camret'.14.
pionats, ne pot eseer mes exa les den d.1 metí, r-1 reo9i,nr. a Lt sala cad"tur ir da l'Ai maeeleent tant. en ço que es refeLean re L-ropiebris eir.aac pel ere de reix a la disposice5 :_eneral del
dult, !ver fcrucar un sal ',t'anal o-ro Lia Pelan, com en el que afecta
prepl-taris
ren de/ trae.
resultat -esportiu del torneig:
electo, eta que conslituia la mes
greu preeeapaciG ¡Jets organilLa e:erre-e:6 de la tr eise du la andors, tío evtai era metiu de Ilur
Gleva -:- La raes:ca -:- El tea- mt's griin satisfivict.S, ja que els
dubtes eoncernents a la inte.nsitro -:- Cl temes
tal de la Hure diurna a les pieAtiarint ; re:relean 1.0 ieete de l'ante- tes del Palau, bata eueariaLesealts
rice curreL:ponueneli lauern de dir tate per l'admiracie
l'orientatid tieitulda fina ara en iiquest nostres visitants que no han rebishat des del docta.: :N'orzadas, eoe,aiaua eatat Ilu.r entueiasme eamb les
da pel Manar Torres i per l'actual biel -e
frases mes Ilnahelre. Avui pot
doctor aluaoa, ha rema la de despunar piicelornar Barcelona i Caletee
lea inautges eculturades dels vestits que nya, que posseeix un Palau anib
las crobreixem d'edad ama les normea de dues ;pistes cobertes, iguals a
les
la litúrgia. El M'eme Maitu:: entre »Urea maltees del reen, ei no euperiors.
imatges ho ha kt ami, Les de la Verga Quant al resullat esportiu, podel Eunsta .ei,,, dl Irr i sie l'Estrmy.
. der/1 afegir que la parlicipació
CLutre Eaearsiouista, emb la aeva d'un nombre tan ereeent teeetate
(sis/muja, ne pred.'m altes evsJ q4e la
i la gualitet-dels repeesentants
CulatakaueIG dayLleakt Imea tratada, alas
que oficialnient lean - &signat
u asea miau la Virge de la (Lleva nu fa beis steera a tot el que es re,
mas de au alee que tau vestirla i erran- corda en molesta elasse
de torjada cum man aval; el Circo' ANIstie
neigs niundials.
de Sant Lisie ha tidre;at utm eotaunicaLa fornia en qtt respon la
di al l'unte Extursemista de Viell al.nostra alta encietat per ' una
herint-se a tir seeit cempanya i ende dia
taut 1ln. ti unid cota el Centre retro o fe- part i estat lila de l'esportisme
ron una a i ilra, leerme!
riments 1 adleeauns de centres i petso- catalä
preveure que el Palma ,de la Innnlitats e/nimias en l'un per continuar
dústria del Pare es cenvertirä,
la campauya empresa.
— al. emiquinyin Niel-Arme einti- durara la primera quinzena de
fehrer. en el Boa de reunió .nrenua trLbullunt,
éxit, a Cataluuya
rs, estrenat ültimainent la eunn,din iferent pel uncen elegant .i, al n'ead'En Pantanala -L'heme lanys"; per a teix ternps, será al elcs on
diunivaae :manda -Els SaVii de %Tutela- minus les meio.ei-ns 1 entusiasmes de !a nostra maese eepor— Poca soy, eist una t..rnpn. Lira. Per a ateriere deendament
e.ts dos seet,,,-; e sineulats, ele
ralo tan Ilarda de (red, I sequotlat ; lea
enutpunyies fdrça eiretrien renio Len- organitzadors U aquests Camp onale ean enearregat nl Ser tInues parad.s en el sotanMistre, oc Ir
vn de buffet i restaurant a un
perjudiels.
deis nostres primera hotels, els
quals s'estan in-0.allant a les
(PECf1.1
lananffieptes di•i.endäm;ies proHO'n8 eeccees.
Confeeencles peres al "eourt" central, ami/
per nene. — El nou Alc-elde de una sunipluositat exqtíasida. Per
Ordre
deseen:pila que l'hora del te.
SJubla que será una tmli
Ll are
ene que acabaran eis perlas
poc manís l construcció d'unes Es- de cada (Ea, sere amenazat per
coles en un dels bello indrets de la datar, destinades als asilats de la C23a de
Misericandia.
La Mancumunitat no hi vol plänyer
res per tal que siguin unes escoles model. Ultra els cdiiicis adequats, se conatra jean pistes per esports i jardins.
— EI día 25 de feiner tindrà lloc a
l'Ajuntament de Gualta la subhasta per
a la construcció, data edifici destilan a
Casa Cansistorial i escala de nenes, soto
el tipos de 8.eoo pessetea
— L'Ateneu de Girona, entre altres
actes culturals, organitza un ciclo de
conferancies 'dedicarles als nens. Una
d'elles la daiateá, el digníssim arguitecte de la eitttat i director de l'Escota
municipal de Bellet Arte, En Ricard Giran, qui parlarà de "Miguel Angel i la

sen. vida".
— La Inspecció provincial de Sanitat
fa avinent als alcaldee daquesta proviucia que pudran pasear a recollir a lit
Centre la vacuna antiverolosa per als
minyons de l'allistament d'aquest .tny.
— S'anuncia que, acabalo els treballa
de cotnprovació del cadastre tuba a Torroella de Montgri, tindran lloc a Montagut i Ordis.
— Es diu que avui ?ha rebut al Govern civil el nomenament d'alcalde de
Reía! ordre a favor de don Frederic
Bassole, de la U. 1.1. N.
T.43 eis elenv•rti amonotnistes palctaran la tris enirgiea protesta contra
aqueo ene alee del Gaveta ra, Madrid
lía Kidaamia da! ~se >No

un reaulat quin!et.
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Inaupurael6 dele camelonato del mesa en pistes cebarte»
Segens l'ordre de joc que publiquem a c•ntiuuaciú, aqueet
mate ates deu, tindrä lloc al Palau de la Indústria la jnauguracid oficial de les preves que
constitueixen els carupionats de
tennis esinentats. 'rots els eleaneas directius de les Associacions de Catalunya i d'Espanya,
ultra ele comités que antuen
aquest certamen internacional,
estan invitats per a prender-hi
part en l'acte inäugural esmentat.Sens duble role el moment de
majar transceueencia, tant en el
Tennis Eepanyel, com en l'histeria del delatare patri ha d'ésser
el del .primer servei d'aquests
graos Campionats. Els partas
que han estat escullits per a començar la celebració (Paralíceles
preves es jugaran en les dues
pistes entre els senyors Comete
de Geniar i Mir i Manuel Menso, C. de Satrestegui; amb alee,
a velgut donar el Comitè Executiu la mes alta preve
ateneiS,
de

tan: ols elerneats entusiastas deis
Clubs adherits com els earnpions

oficiaba de Catalunya 1 Espanya.
Donem per descontat el serolhis èxit deportiu i social quo han
de revestir aquestes preves; el
que mai pediera) suposar era la
raaeifestació unanim d'admiraeie,
eseressada per tots els eouips estra r gers davatt dels esforços
realitzats pel Comité Executhe
per presentar un marc adequat a
tan gran manifestació esportiva.
Tols eis .jugadeirs estrangars que
Itaca vist les ßermeses pistes instaleadres al Podan re !a Tinlästria,
s'admiren do la seva grandiosatat. i maguifieencia, i les posen
en primor neo entre les mes perfectes del mea.
Felieitem als organitzaders
d'aqueeta important manifesto cid eeperliva 1 esperem que tete
e Is armants de la neutra ciutat
han do correepondre a l'esfore
reelikeat, orneliiat ¡cada (Pe les
;ribetees aixecades en 01 Palee,
pu a presenciar la .gran Huata
que avui eorneuea.
Aröre 4,2 joe per avui, dijous:
Pista número 1.
A les 10. — M. Moosa (E.),
coutra C. Satreetezet (E.).
A les 11. --- D. E. Grei¡;. . contra S. Menda !P.).
A les 12. — J. Andreu (E.).
corchea Cochet (F.).
A la 1.--.T..initrrteta (E.), CO11tea Linstron (D.).
A
2.
J. María Alonso

(E.), contra W.
Cra‘sItcy
A les 3,
Couitees (E.),
contra K. Erereenthal 'D.). •
A les 4. —.T. E. da Olano (E.),
contra E, Tegner (D.).
Pisia nalmere 2.
A las 10. — Conste de Gomar
(E.), rontra Mir (P..).
A les 1 1.
YE. Larsm (D.),
contra S. González (E.).
A les 12 — N. Mishu (R.),
contra J. Maria Tarruella (E.).
A la t. — A. Eaulcombride
(E.), eentra C. Marion (5.),
A les 2. — A, Riera (E.), contra 1.. Itosving (D.3.
A les
— R. T,arosle (F.),
contra .T Dicenta (E.f.
A les 4. — rt. Mor3h (D.), contra F. Rodea (E.).
FterBOL
Ele gran pertits internacionals T. E., de
ouriap.eet, contra l'Europa

El fainós equip lliong.irs va
jtae al.. un mat . eh a París, dimitenge passat, ceetra una seleeebe
integrada per edements del Red
Star i POlynapique. Ileu's ni el
rae escriu un <Bah professional d'aquella eiutat:
"Els jugadors hongaresos venien precedas d'una reputacie
no exagerada. Ens feren assistic a una dlmostraeió futholís4
tica de les que rarament se'n
veuen. Llurs passailes i desalarearnents, , eren leteo amb una rapidesa %que fina els prefessme
/late angleeos els hi poden envejar.
.
Ln Voge II stens mostee sense
igual i el millor en el terreny.
El sen jots meravellà a telhom.
Ea traeted'un gran equip."

ti,

"1

i

ell .

de Viena, capdavanter del
Campionat (l'Austria,
contra ti

Y. L ktüti,
Campió de Catalunya
d'Espanya

e 4 bit&
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Camp de Les Corts
A LES 315 DE LA 'FARSA
Localitats: Dee
esteran obertes ' les taquilles per al Ablle.—L'abonament pot easieer retirad.
des de les once del m'ele.

1

FUTB311.,
firiili

13teätine

Vies 2 i 4 do febeer, a les
tres do la tarda
T

U4

El

BUDAPEST

eapdavanter del Campionat
d'Hungria

C. El Etnea.
°Arete EUROPA
Peeeentrades i loca:ante,
carne de Salmia ron, 25 i
.27, -peal., tots ele dies, de
4 10 a-1 tele 4 a 0 del veepre.

No es, dones, d'estranyar, que
21 riostra públic estigui tan Intereseat en veure ele jugadora.
de rlejpertl,
L'Europa mereix sinceres felicitacions per l'estere que representa haver aconseguit aseegurar-se aquests encontres arnb
un rumie tan fames.
Es d'esperar que el públic
sabrea. corresponde° as sacrificis del demuerätica Club estalanieta.
El Repld de Vena, contra el Barcelona
Demä jugaran eh seo primer
partit aquesta dos Clubs. El loe,
cientffie del Meted haut-In de captivar l'interès del neätro púbilie
que tan bell record gaudeix de
Ilur primera exhibiera:S l'any parasat.
Els vieneses venen comptets,
fleurant en Hure files dese colossos de desee excepeional:
Eutihan 1 Brandstaetter.
Els jugadora del ,Barcelona
..stan disposats a opesar una
bella resisteneia. Diäriament
se sotmeten a un rigores entrenan.ent, essent de creure que
eabran procurar-nos uns graos
partas.
EXCUR S19IV I8ME
Dl Gimes Exeureionista de rOrfee Graeients farà, damit, dia 2,
una visita col.lectiva a le fabrica de eerveea "La Bohemia". El
punt do reunió és la Plan de
Jaeint Verdeguee, a dos quart3
de nou en punt.
Tabalee el dia 4 Undrä lloc una
altea ercursie de mil dia a Badalona, Mongat, Tiana i Conreria. Sortida, a 125 set, de l'esta eral de Frana.

1x
' entre ele soviets espere
i les diverses federecieee
nat el meter reeultat;
88 parla sine, d ' oli
mplades j
manes d'esport.
Un congres de c ultura fj¿i
se celebrä a Moscou i una exa,
tilde esportiva a Kieff, Elsr
ri eeportius s6n mes
sos i tenen mes circularie
abans de la guerra. eeees
Premsa (lene abundante elfo
macions, entre les g uata les d
l'estranger ocupen un !lee ere
eipal; pene es d óna mes peee
rencia encara a les celeett
teòriques.
La qüestió que est en eje
moment a l'ordre riel eta. d
P e esportitzterie" del t rebale de
coastitueix la gran obseeede d
l'epoeia; tot •brete constipe de
d'esser un esportiu per darte
de tot. L'obrer ha d'adoptar
egimnästica en el treball'a
tenir-se de rnovimeats ineter
fadigante, aplicar-se en ,et cer
del treball a moviments `rae
nals", l'Ondee; es a dir, esleee
El cap del que po driern di
ministeri dele esports, és ele;
mlssari Pedvoietri, el qua l ppe
tnia part, activa en les diste,
sions J2eniques sie tct tal
al eme ineportant departen-ea
es refereix."
Pe ine a q uí l'articulista; 4p1t
tre part s'assegura w!e
riaetiu de la propera (Maneesde 1024 elle ha de celebrar-te
París, el 3 elements espere
russos ¿emanaran ofiejaimen
que sa'Is deixi prendre p art; se
rä curies retire la resoluele d
Cometa °limpie Internarionel.
aquest cas arriba.

Diumenge vinent, l'Agrupacie
Excursionista "'Júpiter" reatazarä una excursie a Pegare, l'agamanent, Pla de la Calina, Puig
Nauran, l'une de Pallastrias i
lealauterdera.
Curtida. estacie leh Nord, a
les sis del matí.

Crònica judiciäria

MIMMIeual•

4-3.1•Mrableille
--eya•bas.,Neupns...y.

Del Fulbol Club Barcelona
. Per als pandas que han de tenle lloc eje dice 2 i 4 del tensen mes de febrer, entre te fames e Sportklub Räpicl", de Viee
na, 1 el primer turne del Futbol 1
Diub Barcelona , al camp da Los
Corte, ree,eran ele preus següents:
Tribunes, 5 pessete.a; Preferenciee, 2'50; preis i latera la. 1
pesseta; entrada general. 2 I;essetas i LloVe, III pessetes.
•

AUDBilliCJA PeeleV2:0,1ke
A la Seeeij priwera va aleeair
rc-diete d'indilaaddlitat En Munnelta4.
sea Soler, processat per unes luan,
imanadas en un aerident d, (N. a a
Padrizo Bula pel que la Sala N&
drei.
A la mateixa !mecía va retitar-mrs.
F21Ci6 a Narria alinual• Cannu.
qual esposaren autor de la sustrae:
homboaes eu Stil eetabemena del ear
dv C asanova.

A3317-SNALAMENTS PER AVU1
AUDIENC:LA TERRITGRIAls
Rala ptimera.—Nord. Malee mi'
.1 , liosa, contra J. Aleara.
Sala settona.—Lieyda. Ordinari.
ulslau Ballesta, contra Na Angeld
thster.

AUDIENCIA PROVINeffe.
Seeeid primera,—Vica. Dei:ete ece,
rlionestedaL Erairji Parimauti i
Jurel.
&val seguna.—T;nircm. ; tat. ileaa
di per linar:Wanda. Lisie Kurda,
Seceid tercera, •a---dlud, ta ioartfit
tomptativa tic roliztari, i na ami,

leal/257e ECTieefeCiEfeA
Els cepcets a Rússia
Un periodista rus ha doma a
coneixer algunes novelats sobre
el movireent espartiu en els doI-,
minis dels Soviets. Segons
1510, .et regim buixevie dóna una
Signament ePcser10.
mercada preferencia a tot ipiant
V ielacie amb la propagare:e
Al ;despene 'de d'Alteettiel
Cels emercicis esportius cort esIat firandeS dues escrietars
que atob un fi muais musiliteer
referente' a radquieleie per ple
'prlipiament de cultura físira`.. de l'Ajuntament de les finen
En Trolzki prescrivi la "sport- números 41 j 43 de fa Rimel'
yacheike.", la reissid de la qual Saat Joan i Magrialenes, i di
era donar a co/Oixer 1hanituar la sie Magdalsnes, uúiurrre bi,
el roble en aquests exereics.
afectades per la Re-ferina latee
"De tal manera--liu l'articu- rier.
lista—, que pro/unte a tota la
11:sites a ralada
Rüssia milions de joves, obrers
pintor
i camperols, que fins alestior?s VilAr
tis ',11nPa
bavnisviad
taat ale4
d senvoraloilt
no renaixien nitres exercidis que -una represen:aojó ele l'erditat
la densa i itt boxa natural, es "Amants de PArt Litürgic", ntrobaren iniciats i1r izrat o per o:tantee) ä Vade inaugural rie
l'oliva a la gininästioa
l a mateixa. (t rae celebrare el r e al futbol, a la Cui t a, al Wes_ rife
diumenge, en el Menester df
trisme, eirlisme, et.: Cus -is St
a .
d'instructors van &err e reate a
Per oferir-le elle satis reeer,
. . , •
les grane clubes i el an7is pelit
,
.
municipi harma de Tr'recurar-se Ila Junta del Decenal de adestr'a
un terreny d'exerciels. Penes se- Neionals ;de Barceloe.a.
veres for,n dictados p91 &Hiele
de s 'ilescrció", contra els futurs
solcials tefraclaris a llar preCIVIL
paraeid atletica. 1 fine seta
nat el ras rece:timen!, que un
A.:ats
jutge deis volitants de Mereieu
.!..!.!r. a la una de la tanta. eta doedi•
condemme a ene (111'1111S in‘'.7n S %, ,Iflea del govermidar civil Eis
per haver negligit Ilua assislenIt ,o.-exttre, l'h./lene:jaro-u ami, al l'al

N

C

GOVFW\1

eia al terreny de ‚loc.

L'empenta que amb ISt aix.1
s'ha donat al movirnent esport :u
;e Ftiíssia, hie provorat la forrencid d'un gran nembre de nous
Clubs i ele clemente de r es anligues organitzaein e s eepartives
han pogut novament y:impar-so.
El eert g s que lotes tiqueetee
eocietats privades desenretpee
una gran activitat p l costat
Ins nr2anitzacions oftria n s.
Amar lot i el renten' que l'Utat observa, la Cree Itusea de
les organitzacions de cuiturit fisil% funciona ande tota indep e ndencia i ahí nn 65; ee rseite ro'
veure que a les gene elutete
rex-Imperi s'hi pro/nalguee anda
freplaneia grane neenifee l ae ene
esportives, eerese cap pateonalge
ti i njut (encinte
L'any darme ha estat fertil
en curses eirlistes, reunirme do
fullee, ele. Eine i tot es feu una
curva d'antomi,bils a PetnIgrad
(la primera deis del rAgim sos Milete), prenent-hi part cretze
vetees. L'Autoterebil Club l'In rcfP,
sia (esnifen peder oreenitenrene
ama) freeetenria, sobre tät (les eta
que les fàbriques de I'leetat
aosat e, construle-ne per al Morrat 'l'ama a e'ea fuedier
un Aero Club. et lee el remo)"
la majo -tia d'aviariers militare i
tle sIe tren:latirte Serie; la estere
dala guate erewenea a estmteelee
se ... tren la 'Iteeiete,
L'enaulacle constant que cris-

al Magestie llatel Anzlaterra- Eidr1
r,uuttunys, lii ins:etirin atli . :res el
i Ilergadä, els tres es-diretters
urnas vetsj,nt Sale. &azular i itareePI
serseeri
alguna dipultli ilibrrala
rA,hantameet d; 1litafiamta.
risa. ï mella altere.
-- A la deataaaa bora toa, aa
aleaca del (ama,,, civil tabseeniss in d
La l'ere Azabal, heme
primar
dcs • nvetivat el »ea rirrer 3.*
v e ritable ze: i anior, el e,ar,/ ,,,rj
d'arre poe.

Epleeenties de:
bIt zi-i y erowtor ha d.-darret zooa tal*
rada Pi tome de Calia de Meneala.
!lea la M haust ranov da rabia de Po'
i de venda ab hastiar de llana.
2 la( riereis de - bara cona infectad,
tenue de alonteada, per hacer -hi
aftna.
gov• raad"r Meada 1,4 alece!
etmplintent de anniele tt ele la
aamiee, que ordena la &maneja .1.0°4
vasos a la .Ianta general de ratead°.

Darrera hora
DE BARCELONA
LES 0r4E3 DEL RIZ11°‘

POLIVA
Alti: al eame cae:menearen els trelFb
• la. Rambla del; Leeei
rÄdtaginia de Gataties,
tanques oorrespunena

•

011ous, 1 de febrer do 1323

r-

Crónica Social

Secció

A la fabrica Tusell
Sis obrera; de la fährica de produeles química del senyor Tusell,
de Sant Martí, demanaren un
sagenent de jornal, anunciant la
yaga en cas de no veure's ate-

Moviment maritim

Sortosa ment s'ha pogut arre-

glar. Els obrera retiraren algu-

nes de les demandes i el patró
deneedi que:com.
Eis obrera de "E! rsla Cee/Seo"
iXt s d'aquesta eetrnana els
ebrers del medre col.lega "El Die
01'8)1,0" han obtingut un augosad de jornal i l'abolició del
treba ll a preu fet, com havien solWat.

ractifed de molls estnblirnents
que es veuen obligats a tancar en
trotar- se serosa joc i no teneo en
temp le els inlercssos deis cam-

brers.
Se celebrarà una assernblea
pública. !a qual serà anunciada
per la pr•oiso, per exigir ars em,pruar i3 de musie-halls que respeein els drets de l'obrer.
Fàbriques tancades
Segens comuniquen eis mes-

Sos crestitiadra de Sentmenat,
fabrica de teixits de Francesc Se-

era /Companyia ha deixat de trebailar per oxees de producció.
Queden cense feina 128 obrers.
— Pel reateix motiu ha piept la fabrica de tejada de coló
d'Olegner Godó, situada a Sant,
Feliu de Codines, on treballayen 80 obrera.

nadado 8refISZ,3A:ena de
Cae...asara
Rennits a Itur estalge
Itan fracfal del tancament dat-

pes establiments, nomenant-se
esa eoullssiO per preparar una
!unid earraordinäria i marean/tenerme> p e r arene de Lineetainats estaldiments el reconei>mane deis drets sindicals.
reiting d',b--- e s del Meteo-

ro:e:a
&t'uf a dos quarts de den del
Imers. al teatre Victòria, se eelehra un nilting„ al qual sön
meo cats ele obrera deis cinc
anille:ata que (oren afectats per
tanga del Metropoittá.
latirte pnrlaran els senyers
atta Araador, Emita Mira. Saln ot :7, egui 1 altres.

Nov es religioses
• drab reti a de la propera Ce rontProORebdri imsit cemcnari dr le 'enmiela de
ontrsria de la Minerva a re.galoill

d'Unta Merla del Mar, ale pubiimit
h
' .14 pa ro/nota de Siena Merla del
eturat, ecrepta cota una
de Lis se, aClCiie., mes e12 ,...e11 la de te-

lar entre 1

confraries la del San-

tle'm Sugimmett de rÁltar, anegada
er Centrare de Li Minerva.

A Contraria, emb el a t oe 4el
.1...ecrieL ton fundada en
balata eéaLi l'any 1.38 i agregada
la de
ixturern a llarnas
aresirstlie que.
amb apestelica*
fxri l en tete ele zape de 1: Coliegiatu de
'Torrija% i Toe3a). per estend.re leer FAPU YA avveux
mateixa Contraria que,
ea la de P.orna, d'haria establert elif,
tterexs el rel eorartstie de
Na Teresa
re3111ex de C ."ralenne, eones-oda per la
lora 5,1 8 .,raree.ffto, e In cual 1..,d
traleen per la i! nu.enat de Lled X la faroltiltde br il.gizar 1 agregar Canfrerica de.4inen al celte del Santlanina Sagrallirnt
I bevent-ne fnehiat 1 10'51erior
%,L l n 1 7:1,11 nna eltra Cnn1rtria deihea-s; s.oreasvita sag rament a ira0 Sama
diaria, /rupia' Minerva
detesto, e n r .qu i d.a 1 prepararla per t•-ga
la er
- -'lat, per la Santedat de Pa/llene, recre
la de Pa,raa en 17e4T, ee.nent arregAda
des d'alesLores ce n e ,eola per la
C•rararia d e la
ri arne, 1 ere ‹,,,,,següent
la rr,ed amiga
de gate e:e:la I de les
primeres
?recita Ce, de

Por remembrar
dignement aquest croar!
'N 'atar/ de In funda
i.16 de In suwlita
rea frari!. ea prepara
la Perr'Squ!a de
%ata 31ar'.4 dl Mar a celebrar
sumptuo
! IN lesie3
ti aws de maig
propvinent,
amb Paprovade de l'excelJenttexiln //ins
tile/4/m eenyor binbe ; i per
'neior c!p lendor
de les mate/len, espera
,llaa &la
mina d-ds del-uta del Saattseilia
11111r, ' ' d r de l'-i:tar.
• Buerlona,
coser do 113211.
Chlorre bi . \l iada:,
pretere rec to r; mar.
gli4

de t'ad:ere:a: Eesii! V4s1,

pre".
; Josep Rebane.: C.111.1"e,
J ama- Niebla; itamon PorExInarel C ur.demines; Vector Rus; Evele
13Puna; Joiep larellada;
j' . P 31. i•.tbss,
preveré; Reman Bra,s,
7
sesera; Marte Daluracs, prerere:
P.,1° bfluaia; Manuel Anne
nzol; Bese
rwria ; Vieeme
Ferrer; Francesc fo'iOt a

Psi

entregorse lee almoinee
Par roquia!, a la OaLleeto*in
resti flia, a la tanta de la
"7"mrix, (turrad l ' O
etavari ;
Iris
fun, t''' dele te rcera diumenge
e 1.1 rpyrreoa
n de cada sien
kberkiu,

Vaixells entrats
Vapor espanyol "Angedita", de
la mar, amb pela. Amarrat moll
da Llevant. Consignatari, S. A.
de Navegació i Pesca.
Pailebot espanyol "Pedro (Miv er ", d'Eivissa, amb càrrega general.
Vapor espanyol "Rey Jaime II"
de Alalid, arab càrrega general i
passatgers . Anarrat moll de
Muralla. Consignatari, Amengua!.
Badaredra espanyola "Patricio
Sala", d'Andraitx, amb càrrega
genera/.
Pailebot espanyol "San Antonio", de Ciutadella, ami) cerrega

Eis cambrers de muslohall
Al carrer de Ponent, 64, es renairen els cambrers de musiehel per prendre acords davant de

dootar

P5VII'e

Marítima

general.

Llagut espanyol "Dos Amigas
Alfaques", de Vinaroe, amb garrotes.'
Pailebot cspanyol "Alfredo
Yelazco", d'Adra, amb càrrega
generad.
Goleta espanyola "Juanito",
de Cartagena, arnb carrega general.
Veler espanyöl "San Vicente",
de Valencia, anal) càrrega general.
Vapor esrpanyol "Luis", de la
mar, amb peix. Amarrat moll de
Llevant. Consignatari, Josep Gilabert.
Goleta m e ar/Toda "Isabel", de
Mazarren, aneb eärrega geeeral.
Jabac espanyot "Antonieta".
de Mera anal) citare:se general.
Vapor espanyol "Torras y Bapes", de La Corunya i escales,
ansb earrega general. ArnarraL
moll d'Espanya NE. Consignatari. Companyfa Tranemedtterrnnia.
Vapor espanyol "Tr;n1",
Mäla d a / escales, ame, carrega
general i passatsre. Amarrat mol!
d'Espenya S. Consipnatari, Fill
de Ramon A. Ramos.
Vanor holandés "Ilhea",
Marselln. timba .càrrega general.
Arearrrit mol/ de Barrelona Nnra,
Conaiernetari, Talavera.
V a ixells despatxats
Idegot

estanyol

LA

PUBLICITAT

les tienes del Poma de joventut
Valiflorida.
-S •
La íesta fou closa amb el cant ¿'Eh

garen

Stgadors, cantat a peu dret per tots els
concurrents, amb yisques a Catalunya i
als Pomells de Joventut.
Poden estar ben satisfets els organitzadors d'aquesta, puix Pa de les que en
queda record.
Nou nomen

Vapor espanyol 'Mallorca',
arreb cärraga generad, cap a Palma.

tridisslpna.
Un inme cartnai fa: l'encarrep,zt de
glosar els dos ideals de Fe i Patria, que
almbalitraba la bandera que es bisela,
cae fou escolta: arrib gran interi! pels
Lts st.telanes que després de l'Otici
interpreti la cobla Ilurn, foren aldea-

dides 1 dansades arnb Acide per la jevenalla.
Del programa de la tarda no cal ferne elogis, puix be prou els fumo les
persones que assistiren a la reinada.
El repartiment de premio del Ccstre
Catala als alemanes de les escotes de catala que sasté, paleta el gran afany de
conèixer nostra parla, que iba despertar en mil:testa barriada.
En Lamas i Concises paraules, el delegat del Directori desearot tlf. qui S(511
els Pomo-lis de Jeventet, essent inarrornput difcrents vcgadus i mol: aplauda
al fixal.

Els encarregats de representar les
dues daretes, COJO eis atril:, d'En Folch
i Torres, i Un coi, d'Esiat, foren els
peruellistes
Retad de la
i
lke de la Intria, distinguint-se en llur
cromés les senyoretes Anna Mariné, Mada Boas i E Wat, i els lores LI. La moc 5. I.arnor i Arriar Rovira. També
En U. Bonet, que representa L'Avi Xerta, d'En Apeles Mestres. Fou mole

aplaudit
De /a resio del pregrama sa n'Acure-

/1_,•
Ce V 72 Ele E1eri g-'1.17C. 71111112

ti
an

Asmi, dijeses, tarda, selecta

Telefon, :3,500 A.

matinee a preus populars.

) Espactacle per a Infants

1

Butaca arnb entrada, 2 pessetes. Nil, colossal cartel!,

ELS P41TORETS
.anib l'arribada deis rete 7.
d'Orient, que obsequiaran a
1
teta la gent menuda
Nit, a les deu:
Tertütta Catalanista
MATI DE FEETA i
estrena de la cornedia et
tres actes, de A. P. Maristany,
La rlquesa de Simonidas I

figurant a ell la primera re-.
presentacid del ballet de
gran espectacle

9

E

s

Tete de

Avui, dijous, 1 de febrer dc 1923
Penúltimos funciona
Tarda, a les cinc; nit, a les deu

U gentil eanconettsta
III
PILAR ALONSO
111
ale, a Ice deu. Pedid:lusa amistó 1
U

cinematogràfiques , espectaole
preteren dala palia a Brireetona.—Derna, divendres, corniat, 3
OIl ienes funcion.s, a dos quarts
quatre i a les SL.3. La prohlbiolú

popular ealu,mielltta
PILAR ALONSO
Duna, divendres, tarda 1 oil, i11- 1

La

el
O
'e Itnres sesstons d'ell
FRECOLL-A.L0n460
E
a Plssable, debut del gran Balte,

Zacconi
Butaca arnb entrada, 630. Timbres inclosos. Es despatxa a
comptaduria

cuccuusuicaucrmizr.ccerue
te Gran leatre Espanyd
•

Avul, dIJOUS, 1 febrer. Tarda, a 3
les cinc. Entrada i Mitaca, una pes- g
g seta. Naves 1 voltee tem pteciona de si
• Sant Pera Nit, a les den. Ccenuts
so i cona:ton:te. — Duna, dIvendres,
gg festivital de la Candetera. Tarda,
E a dos tuerto de (lustre. Programa IN
monstre a benerlei Set públic, Dues
u obres, sis actes. Totes en camisa
Te, te... deixa'm dormir. Nlt, a les
a deis, te, té... I deira'm dormir 1 1'epi
riodl
an
V/ de Lea templador& de Sant
ve Para, Don Jean do Sarrallarga (pa- Ef
13 relia de Serrailon:,:a. Opera). —
Dmsabte, din 3, estrena del crueles
ee vadean en S actea
Currutacol
M rillionaSNMEINEMazreiar Eität

5
5
ta11111•11111111381•3111111119111111

TEATRE NOVETATS
Volt, elegante balis de disfres.

ses, Aurigemma - Caiiad6.— Dis.
sable, 3 de (ebrer,
BALL BLAU
El dia 8 de febrer, a dos quedtr
de quatre de la tarda: Gran Cer•
tarnen Infantil de Vestits
Localitate: Casa Aurigemma,
Fernando, 63, 1 a la taquilla del
teatre

17-CINEMES-3117.13/0fIBUNIEZI2B•83114•011

a

Salé

a

Catalunya

Tiotables quintal Jorda I tarro;
12 Torrad!. Avell, 51100 0 , 2 grane
• Callo-, 2. Succés colossal del Prog/ grama Alarte: Ellall4f &III del sea

Teatre Non
tespectaeles Empresa•Fraga S. A.
Companyia argentina
afiri.iiii0 - ALIPPI •
Avuj, dijous, tarda, a les cinc,
i nit, a les deu. 1, Pompas da jabote,. 2, La Loreachera del tango.
3, lidonedeg pel senyor Medio. S,
Duo criollo. 5, Estilos Vidalitos.

a tofer, per Ethel Claylon, una ver/.
fi Sable preciesttat. Panes, L'acetnki tele, rreael6 de Douglas Fatrbanka.
U Estrena: Vistas del perneen de Gas lee 15 1 111t1m). — Duna, testa o 111
. 3 la Candeiera, matinal, sarda 1 alt,
a el programa mutar de Parcelan!.
Plumeare, alt, estrena: leonas, er
per edary Mttea. — Diau113, Bien- Pi
neme. — ', reos cerren;s.

e. Firnieeo baile de a 4. 7, Contrapunto criollo. 8, Gran pericon

M1,-1111%

nacional. Toia la compenyla.
l'esta argentina.
lx3.11IC-Xcistnrillogianosivam
a
ii
e

Teatre Cbinic

V

Crzn companyia dramatice

E
le

cm:tolla:la

E
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Fiiana-Argentinainr
Avui, 3, Ziska, Camni sagrat,
Cri cri, El pacte, Montees renca
Nova York, Casarnent da Bill.

Teatres

Triara! i Marina
I CINEMA NEILI

ill

E

clUons. nit, a des cuarta 11
3 no cela 1. La mzuma en t ame, El 91
e, mr-os de rimilea. 2. Estrena ce 14
o acniest teatro del lames drarnt su- 2
be cl en cinc Retes I-oe mulos pes- ...
13
N toree. — Den-ti, ctivendres, tarda 1 •
iet mt. Los malos pastoree 1 El alnot 0
n de mollea. — th-9S3Lte, reposici,1 •
U di:: t'unas draNa en 7 aCtes i (ere- •
• rento quadros. Magdalena la miler
u
E adúltera.
vi
!A
oh 'e
u SlAriV-agiiiieliAGORIO
Aves,

e

Teztre E3panyal

Avui, Disraeli, Zisha, 2; No ea
pot étser guapa, El viatge del
prfricap de Gales, Ets pärtes de

l'amor, 5.
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Dissabte, ei-trena de l'e- •
o mocionant pel.licula "Uni- 18
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Grancliös esdeveni-

ment deportia
te
rl Projecció de les celebres
pel.licules
A

T

I aquesta pira de valent, d'aquella manera que no s'hi coneix.
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mar:males nitrad& do l'Apa, Junotda, Cornea, P. Sabatee, John,
Quieto, etc.
"LLIGUEOZS I RAD1CALS. — "¡AL FIN Y.I.LOSI"
"L'OLLA DE GRILLS.—EL DARRER GEST DEN DURAN I VEN-

GrZANDIOS HOMENATGE POPULAR I ESPONTANI A L'EX C .
SENYOR LLUIS DURAN I VENTOSA
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La

Compenyla de comßdla
TUDELA - AS- g

QUELL -

QUERit40 - C0R1E8
(Telefon a134 A)

EL DOS D'ESPASES

Sensacional transeripcid del "Dos de Mayo . . por En pare.
Liigú d'Et i oa,. Crónica de Madrid, Notes de Socictat, Sports
TRANQUES

etc., etc., etc., etc.

COMPREU TOTS

L'ESTEITET

1
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aernä,
d'II a 1.

St•510 1./131111.ti,
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Paluce Cine

ProI rwmes •xtrae-dinarle
•
.1.11 Avul, dliout, tarda 1 nit. Grane IIS
,..
. ettrencs! Alleed ~arma. Un pacte, •
...,
"" de la Marea Metro. La ereeed/d III
"'.. ilaro/d, cornediant, pel celeb ge ai- Ill
S Usta E.I. de les ulleres, primera per- al
! nada de la coltissal peLlIcula ale- •
« man ga de s‘lrle, de la casa U. 1,..h. ili
9
LIMPIE tredet Neo
e
neme, illv,ildreS, testa de La CanNE delerA
seszneas el orna" a una, de
n tren queda de qustre a 9Ie I de eta •
si e rutt tarda, 1 a les deu do la alt. !
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Atol, Ojotis, tarda b 1111. Pro- 111
gramos extraordlnarls. Grans «trene» - La interessant prdlicula Dentre Nov. York popea, la cómica •
Kri-Sri, la comedia
pecte, Cusment de ÐiIty, Cave;ler d'indeatria
l per espeta I tercer ! I idlima lorE nada del eelebrat film

Manan nnnnn nuetla•IIIIIII••
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• Gran Cinema Bohemia

N
IR
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Espeta r rant ninot central que no admet explicac16.
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i e:ad a tot Europa i Andrica
e
o
Molt aviat detalls

II

II
Molt aviat, la gran exclu- o
siva, d'assumpte modern i 0

O
a intrigant,

an

i

Avui punce

fa

a
pa

f
Dies 4, 5, 6, 7, 11 i 14 de fe-

un
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SI

Ilelt edil, estrena del vodevil
1
en 3 artes, da llennequin, Steiler
Billar/id lela tos asan del ved, VII)
LA REGONA NiT Da NUVIS
500 representacions a Varis
I
Eaolualva de l'Emane& per Espenya
Debela. — Elegancia. —
— Cale. — Luxoses toilette!. —
Presentarla e/troceada. — Decorat
oca.

se
II F

es millar

1

FREGOLI EMPREPARI

•

ii

per

La piallibició del peló 3 Teatre Novelats
Gitim prandias èxit d'operotee

r „time

ele., 21.C., ele,

'e

0

HAMLET

Novel&

-=

<

e

a Itlara• Preven, Fregoll anda el sen
ä
urepertorl. Presentaeló de nombroEl sos Upas en l'apropúdt

Dilluns, 5, nit,

FORCB

setmana

9 74"",t

a lei eta,. tg

gepolt

•
PILAR ALONSO
Orandios prOgreiai. — Proleeeld •
í Ola notables pe/.11eules. Soiedat fi, 3
ll ralles, baliarina; Neme Lulo Trio,
: balls I /Mimes de les Eles Hawai' a
Ele S denigre% amauta:atea. La

alg d'art .FREGOLI-ALONSO
u ProJece10 d'una peLlieula cómica. i

Teatre Tivoli

Gran

GRAN TEATRE DEL LiCEU

v.

av u i Jtjdoeusi

Tw a r i ,

11A
1..A TEMPESTA

JJ

Cada

Co/Iseu de varietats

a

Divendres, tarda, a les tres:
Els pastorets, ainb l'arriba- 1
da dels Reis d'Orient. A dos
quarts de tila, i nit, a les .
den: La riquesa de Sirriorndes.

Avui, 45 de propietat i abonament, a les nou. L'òpera en ‚inc
actos Manon, pel cilehre tenor
Curto Buckel, !a celebrada sopean
Baklassarre Tedeschi i els aplaudas artistes Ghirardini i Otariola.---Dem à, tarda, Ultima representació de Meran Lisa.

Temporada de Quaresina. Quatre grane concerts pol genial pianista Emil autor. Dies 22, nit;
25, tarda i 28 nit de febrer i 3
de mere, nit. Queda obert Febonament. Als senyors abonats a
la present temporada d'òpera
sets reservaran les aoves localitats fina al din 4 de febrer.

•O

rc
t.;x1 I '
ti
le e,1 ii F6111
i 1,1
r- 2 11e '3V

rtuatutturtainaarraurainr1
ELDORADO
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11

(Pi

d'Harta
Al mati, la snissa de Comunió loa ou-

Slndieal talare Professional de Fadrins barbera i pi 1-niquers.

LB5 rij

Ets Pomells de joventut
La reata de la benedicteó
de ta bandera deis de J.

rebat cornuilleats i avisos redactats en espanyol de les entitats següents:
Foutent del Treball Nacional.
Col.legi de Farmacéutica.
Federael4 ratroaal de Catalunya.
Sindicar Lliure Priessonal Metal-

/

cap a Londres i escales.
Vapor espanyol "Santa Rosa",

ePeales.

avisos

"suplicados"

...TEATRES---1

amb rärrega general, per a Va-

amb el seu equip, can a la mar.
Vapor euee "Industria", de
träneit, cap a Génova.
Vapor espanyol "Almazora",
arel) earre.gal, cap a Castelló i

Con-iunicats ì

e

Darrares representscions dc.

a Roses i escales.
Vapor evaa.nyol "Atbertn",
amb càrrega temiera!, cap a Casband 1 escales.
Vapor noruec "Tornin Sarl",
amsb carrega general 1 träns/t,

GRAN TEATRE DEL LICEU

1

Veles. espanyol "Gorlaanio II",

Vapor espanyol "Ampurdands", amb càrrega general, cap

GENERALITAT

er

IAvui, dijous, ta r da, a !es 0:

mar.'

del pitó: a les deu, Mes Venus.
Es despatra a comptaduria.
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arnh ehrrega genera/ per a Sart

Vaixells sortits
Vapor angrés "ll,fireapore", de
tränsit, cap a valencia.
Vapor espanyol "Tirso", amb
evnregp, general, cap a Cartagena i escales.
Vacht. trances "Pavs de Erance", arnb el seu equip, cap a la

PALAU-DE LA
Afe r s que van Ve:ter-se
a la Comissió provincial a
la sessió de! dia 30 de gener de 1921.
Recurs d'alçada interposat per
donya Maria Carbonell Ros contra record de l'Ajuntament de
Pobla de Claramunt, pal quad se
fi ordena que tleixi lliure i expedita l'entrada i sortida de la fina
anomenada "Font d'En Mig", situarla gn terrenys de la seva propietat.
Recurs d'alçada interposat pur
don Miguel Casanovas contra una
multa de 15 pessetes que Ii va
ésser imposada per la Tinencia
d'Alcaddia del districte \ante d'aquesta Mutad, per infracció de les
ordenances municipals.
Informes en els expedients per
la segona Divisió de FerrocarrIlls
praposant que s'imposin elles
multes de 500 pessetes a la Companyia deis ded Nord, una per
descarrilament del tender de la
màquina número 1413, a l'estació de Sant Vicens, el dia 23 de
febrer darrer, i altre pea topament ocorregut a la inateixa estecle el dia 10 de desembre.proppassat.

Ilavrnt - se ja format amb gran
èxit el PomeR de Joventut "Canticel" sota la iniciativa dels joves
B. Ribas Bancells i Josep M.
Guardia, es fa avinent a tots
aquella; jemes i senyoretes que no
són de cap Pomell i voldrien formar part en aquestes agrupaciens, que ho demanin a J.
Guàrdia, Bilbao, 209, primer, on
podran inscriure's seguidanient.
• ••
Els Ponells de Joventut "La
llar", "Cors blaus", "L'Esed" i
"Caliu de Mirla", arnb objeale
de felicitar els pomells recentmenta constitults a Sant Cugat
del Valles "Garba de Flors" 1
"Sant Medí", han organitzat pel
dia 2 de febrer un important ae* te festejara l'haver obtingut ele
esmentals pomells el l'Ajuntament de Sant Cugat el canvi de
nom d'una de les seves placea
pel de Pina dels Pomells de JaVer tut,
La sortida serä a les nou del
mati amb el ferrocarril electrle
(Placa de Catalunya).
Arribant a Sant Cugat
missa, desprds de la qual es (aria
una vieite eol.lective al Monestir,
A les 12, una andina de sarda.nos que tocará la "Cobla Cata!;ala',
Després tindrà llar un dinar do
germanor a l'hotel "El Siglo".
A la larda hi hauria una testa
patrnatica a la Sala de restes del
Pare Municipal, amb motiu de la
celebra:id del Primer Certamen
de Lectura i Eeeriptura, amb
parlaments, ballets amb gestos,
cançons ponulars i un re-naced a
earren de Meted Sant Medí.

“Amalia",

amb càrrega general, per a Palma.
Vapor espanyol "M' asquee der!
Turia', ankb eärrega genera!,
pe, a Pa seges i escales.
Vapor espart5o1 "Aragdn", a ,
carrega generad, per a Melilla 1
ese a les.
Vapor eepanynl "Tambre",
Ana) carreen general. cap 3 Le.;
Palmee i escales.
aelele espanyeda "Comercio-",

7

fi

Avui, dijous, moda popu •
lar, tarda, a les cine:
Mi -compañero el ladran
Nit. a les deu:
u
EL AMIGO TEDDY
Divendres, feativitat de la
Candelera, tarda, a uzi
quart do guata: El amigo
Teddy. A lea als, busillb espncial: Los frescos. Nit, a
N
les den:
Mi compañero el ladren
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fferumental -Pitüt-Walktrii

18

.

Sial aliases, es garlee de l'amor
III le .101-nriaa); Del vira al pintad, per
• Douglas Falrbanks; La leglange se

131 l'homo blene, per An'on/ Moreno:
in L'hem. deleite; EN emplee' d'In
Per« FPNOUP4 Actea/data tau. mana — Nota: Al (licitas Padre,
en 110e de Ele Periee de Pea«,

•

•
.L

3

profectara la sedoea I ultima ior•
a nada de L'enterada reo preces cAleK are. — DeMä dieta c, la Ganadeu va,

OLCSill

ra

It 18•15•11•111Z1111•18111111111112118
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A

LL S'

EDEN CONCERT
Asalto. 12.—Exit. ?Sita 'Uñes,
Olivar«, Troupe Rolando i ala

LA

PUBLICITAT

Dijous,

1 de febrer de ib23
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CAMISERIA
o Ronda de Sant Pere,
tonto =mina

sea

er,

a= zi water I3
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dig

Telèf. 4592 A.

El ni

La Casa COMAS i C» té l'honor de comunicar
a Ia seva distingida clientela que ha muntat una
secció exclusivament per a la decoració d'interiors
itznaUriMillEZLi1117.2.131-21.-1722r.
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MODERNS 1 ANTICS
PRESSUPOSTOS
P120 JEC _ E S
;
o
cap sucursal
ques ta casa L
,e~

El

M
U

muiiiangiogommErarf3EIN1

i rcs

númeroa. Tole

g ran

jale dies, aperitif, dancing i

tabarin anterich. Grans balls de

xin, i dcträ, dia 2, fostivitat do
la Calldolura, ljnIi larda i tul., per
la gran Banda Sport.

triascaeos.

einwerstawirrureer.lriv C
ia
ja

irronttí

ti

JARRERS FJft

Principal Pülace

,

i

IZKI.raordinaris i monurmiiitals
;karlito de pilota a pala. QuintaIa 11 i diturezul contra Ilraquis>in tieCOr ..C. Segun par! A., a

Ceda Ola
,Lilia!,e a d)s quarts dc 5
Nit, a les deu

s

: cistella. Ilk_rreneehea i Urlarta
bontra Guruccaga i Saiaamanji.

i

'PC
I

.

^i3113.15'

¡ Portugal, Romania, Espanya
Els milites juGadors dcl m5ii

Grua
ESC:NA AQUATVCA

Inauguracid avnl

Original TOBOGAN
pele 20 ossos nadadora
Git AN PISCINA
contenint 50,000 litres
n 'aigua, inslal.lada expresaament a la

Palau da la Inclústrla (MI Parc
pe; de I 2s den del =ti a los \l'U.
del veapre

.

DIVERSOS

YeUUS Sport - PaInce B.911

PISTA CENTRAL
A tucs les reptciiantacima tut cl programa

pta. S. Antoni, 62, i 64, i Tigre, 27
Aval, dijcus, dia 1 de febrer,
tuart hall de mascares. Sala a r tísticament il.buninada 1 tan
¡ament guarnida, que resuniä
'ma nnilaciú del famda Baló del
ii on de Rússia, repulat cola el
ua ric i tuatu6a del món. Abo¡lamentas a preus ineraibia,s. Obala balls a Pa
‚equis en
taretes 1 present de
FORM0608 PilZiOla, 6
'
per un „dial, conipeten a les
clecares quo mas ea distmgel-

complot -
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3. AUN VIVES, S. A.
Porta Lis San! Pcro115

Liquidem totes
les existències
amb grans re.

CE CUERDAS CRUMGAS

Lirinevuralvapitsuclume.r.:2zusgi

baixes dc preus

q.MARISTAMY

el

pProa ente

ti

Carear del Pi, trUnero -11
r.sp.::::zo;es per a (rifan:a
T1TELLES 1 PALLASSOS
Inougurziedl, denla, Mada tia la
Canddera, a les .quatre de la larda, a les sis, sessiú selecta.
senyor Llagocta, pels titanes
Entrada etimica pels pallassos
PUAY and ZEPY
1.a turiorada en tres quadros,
d'En R. Layalit, música d'En J.
M. Torrcr.s,
• El gall-dIndl del Mella
Finalitzarä l'espantada amb El
ball del tururut
Prens: Silld amb entrada, 2 pessetas; entrada antb seient, 1 paseata. A la sessió de les sis, preus

especials.
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RESTAURANTS

Sublime mrca

per fi de temporada

D.TRa DA
Dännenge, 4 de farer

i
fitailltar.lin=i1=22e

Gran assortit en toles
les qualitats de Pan.
yos i Poi res
HIMIMI1111117,111111U11!IIMMINIMIIIIMMI
6'ESTA AZDTANT
el !ni.°

V INT CANÇONS
P.:a TOMAS CARCES

De venda a LA PUBLICI-!
TAT, a la Llibreria Nacional Catalana (Corte, 613) i
a les llibreries nula importante

HEll a Buce!ona

,

G. ALOMAR

Curació rúpida i segura do la blenorrás:a crónica. Les vacante, en duce o tres cures, Lid

jançant aparall especial. Anbau, 5, d'II a 1 i dc 3 a 5. Dies
festius, da 10 a 12. Económica: Unid, 20, de 7 a 9.

Depositari: JOSEe rttGAFIS, Penant, 28

-,..iaraassaaanama

Falten

CornplaLle e..pert I Tnerttorl de le u as anys. Fe-1
e 1.A P13131.1CTAT,
.ro 2543,

Ven2a o arroaz:red.

Cuna r.l.ncr Caere, argent,
beis, 13 'Cm.. bona carretera
estacld
Ytobledo Chaveli, Ale
1. n J
, lUi,
Cendal Periarmya, es 5113 oLIV8 explotar-bo Quan
almena:: aegocla. N. Fe?.
randez. LlIsla corroen, se
A 1311111013 5E33 1 r drld. SenSe corredora.
ROba do lotes
Loala a propGt per
pents obradora o [anees, del 11C. a senz:1 al n'As
llar dulet 1 tran,ro:I. VIla- Crin r Feri-ft. mis. Placa' Po torre

2 P" g 8 tPfIll t'
Per Hogar

na, 2, aarria. lta6: rasseig I

,

,,

In-11511 ra, 2

(eluinsc

Si. Sean. la, sec os , serena. brodara).

a Holla

habltació anal, asalszencta

lacee, Rae, Bailen, 63 ter:

Llan
almn3Etwzr3unrcueri. e:cuseurmin

SOC1ETE CIENERALE
▪

de Banque pour l'Etrznger ct 12s Colonies

3

3

Suscura].

•

de

de

Barcelonä

Cata/urtya,

1113 mena d'opuraen

20

d9 Ba g a 1 da Usa

CAIXES DE LLOGUER
IMIlillitleUrs•113111B11011CialtillUIMEt

emsweesaws

9

CASA CENTRAL : LT-IDRES

t:IrcA

l- •.

Es la reina de !cs aigties de bula

see,

t

y

la do la Vall de San/ Danial

Plaça

Mole de la pell. Vies urinàries. Raig X. Corta Calad
Janes, 642, de 2 a 4. Clínica do Sant Pau, 44 de 7 a 10

f.-

6v/a

Cira 1111.. PI112 =

CONTADO

PLAZOSyALQUILER

3 pessete3

liS TEAllit a casa SON.
TErdPe. he3taurant especial.
Pelz. (linea I ClarlaCO3. (»alelada, 7 •

Dr. NADA

CE. p ,;z7 Ge

Casa fundada en ten,
Al.

Preu:

3000

CON MARZO DE FNERRO

SORTIGA

.
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urc

t., t.,
P
1:lareubs del Duero

1\11,170..S

iä I

Norte'2 d'una reanntrica Joguraa
LuLl'ada I Se nit pumerut, 1 posiera

S A EliIPONDAN5SA

• r"----7-‘.

f> .ameM t) A

Equipe de Gran Bretanya, Eran'ea, Suïssa, Polünia, Dinamarca,

—

tu

Preus baratiseims
CLNERAL.
PREFERENCIA, 2 Ptas.
SEIENTS, í.spista, 3 Ptes.

Avul, •ltjuus, larda, 1 un neferl
!Ue eicc lous iatrressanle parltla
fr:5e pilota. N t, a un quari

,Camonats dal Lol

2
11:1

1

bassoNO. 206. Percal del Front n
1:1
DIreeeld eulta Pf
direodrei,
febrer, de lea
clne a un quart ele Set
II
ca ILLA DEl.b cncArCraTa
EL. QUtliiTO
cansa ce Cli/C.J3 ¡exilas!
US
r?.
! !lima representad('
nr11.1.-une1r.:0-CoMtiiel
CALI. tEt..3 PLATERLT3
Per ad!!! at b.mll donarem cas plato-,u a!
cOneUrrents
.

se
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CAPITAL 1 RESER‘

filjs de Lliures esterlines 13.03.990
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