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EDITORIAL

L'exe p e de iã Bisbal
m

l

Aquell famós jutge anticatalä de La Bisbal que havia donat
«asió a sorellosos ineidents i conflicteH ha estat tret perii de la

El trisllat d'aquest funcionari ludida' té el
earärter d'un càstig a les seves extrakinitacions i a les Aves denso a Catalunya. Es veritat que el jetge de La Biabal mereixia
càstig mes sevär. Peló tot agua: que conegui el prateedir de
l'Estat espanyol davant els funcionaris acusats de greuges al senüment català, es farà càrrec que el trasllat es Púnica forma de
punició que dins el règim espanyol podie.m esperar els catalana.
No cal creure, tanmatelx, que el càstig hagi vingtit d'una
¡panera eepontänia, ni que respongui a cap criteri de justicia sostingt/t, pel Poder central. Aquesta victária d puramant aatalana.
pues forces hi han contribuit: en primer lloo, el poble de La
Bisbal, admirablement . -solidaritzat eri la seva actitud de hojeotatge el jutge anticatalä; en segon Une, l'actuació persistent i
yalenta de la Unió Jurídica Catalañng. que a despit de totes les
yesistencies ofíciala presentà davant l'Audiència de Girona la
ituerella contra el funcionari culpable d'haver des la nostra -Henal
. a i la nostra bandera.
Si en cada cas d'aquesta mena . els catalana es Portessin amb
el roratge i amb la peneverança dele , bisbalencs, ben aviat poca em a tot Catalunya an aturador a les agressions de qué sovint
wat . víctimes per part deis forastera; tinguin o no càrrecs ofíciala. La continuació del jutge de La Bisbal en el Se.0 Roe s'havia fet per part d'aquest ve-aamaat impossible, fina al punt que
haurà rebut amb conhort, si no ami) joa, la noticia del trasllat.
Davant el desafiament que la presaeia d'aquest tancionari
dgnificava pel als ciutadans de La Bisbal, s'havia fat al seta voltant
un buit camplet. Nombroses boticues de la pobació es negaven
vendre res al jutge i als sens. Li era privada l'entrada a totes
societats. Ningú ii adreçava la'paraula ni el' saludava. Er seu fill,
qu2 amb una criaturada anticataiana havia motivat un deis incides Inés greus, feia de pianista en un -cinematógraf de la ciutat.
No havent volgut preseindir-ne él propietari de l'espectaele, els
Insbalenes deixaren desea el local, fías al pant que el cinematopraf llagué de plegar, i no torna a obrir-se &bis que es donà la
promesa formal que no hi ternaria el mateix pianista. Algunes
eaquestes mesures no s'adopten mai cense una intima recança;
pesó el procedir del jutge i dé la seva familia; led feien picnament
ciutat empordanesa:

Beles i necessàries.
D'eltra banda, seria demostrat en el cas de La Bisbal l'efiaeie de l'organiezacaaen• la Milita, peatriótiea. Des de bon peineipi els
bisbalencs ea sentirme assistits i encoratjats per la Unió Juríira Catalana. Passant per darinnit de totes les dificultats i dotant proveas d'una decisió infrangible, la Uniír Jurídica arribis allí
ea ;ce j a. Ni la Vispensi .5 del raiting de La Bisbats ii bie celebraerete de la neta a porta' taimada, pognerere destorbar
ateas hornee de 1Ieis que han creat tin instrument de , defensa
ella al servei de la causa de Cataluneea i dele cataeans vexats
lorristat espanyol e i els seus funcionaria.
Que tete els catalans prenguin exemple del cas de La Bisbal.
CtL fer arribar al nastee poble ha conviceió que té en les seves
;elles ntans el seeret del respecte a la personalitat catalana i de
rel ibeeament de la [menee Si sabem posee el coratge .
i la. perseverana e 'aleada del riostra ideal, aconseguirem- amb facilitat la
eieteria, eant en les. led.tes pareials de cada
. dia coM en- la gran
lea decisiva i final.
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El tennis
no será tni.i un espJrt
•
futbol. Exigeix massa
• 7 ./ éi in joc de gran espectacte.
Lt ieduceió unaOeixa del, camp reinad
pr esencta d'un públiu. rombrós.
....annalment, tot allá • (Me no esilevé
Pealar, :esta aristocratic. Ni ens herir
d'admirar roe qualsevol nuentista o
timeettsrai cataba que ha volgut encomio a
beVa ereattiO • un regust
1;;;M cuilat a presentar-nos una
Vestia d.e clar amb una raqueta
cuitat u encastar la parada 'terral,' en la seva catimable pre - '
S.> Toteescru força inclinaos a cre.re
tIP
cl tu d'una obra deriva d'aquestes
zinúcies.
Deixant aquesta ciiiestió- de hamfa. es
iln ubtable que el tennis es descalxlella
Itraeral:r.ent en una atmosfera selecta.
Els iugadors d'un team de fu:bol, al cose Tuca parelk de tenniamen a de te-,
• scoy n, sempre donaran una seia
Siete de desmanegament i 'indelicadea.
Si
enfac de futbolines, posem en la
terp oranca una colla rle delates a de
rorreders peu, el contrast será encara
tar.-3 violent.
Ab, eh corredors a peu. sobretot, tan
e re ctabie des del punt de vista es-Palia des del post dc visa estètic fa.,
tea Vital Pucs dies ha un diari (rancia pl-nezva una carica:Ue,
er! la 11111
diu o done corredors en el
ten de la cursa. En
primer terme, un
801 Yor Estcve dein a un senyor
Can°'"'
ujjr ant-las passar: .—On van tan Cintas tots
aq uests heme. e, calsotete?
i.raltre r esponia: — A
cercar els pantakm:is evident.
Ela jugadora de tennis, en ces sie eans% arlib
a llampant jaguel--- de mana'
ellre q ueden com uns senyo
rs. elles,
coa unes senyores.
.Aquena eir cumstäncia fa més digne
ndó l'èxit aconseguit pelo
orgu 414" del Campionat mundial de tenis,
U
ezreelona Totee les noticies q ue
1:11 'met
• a
toir.cideixen a proclamar llur

,

nemai enr acte.
_
_ l =g el:. commogut, ha volgut
II co
9•0
.. 411/ae u» diez meravelloses que
91* daixar bocea/deba cli iugadore
e,
meeesilos nórdica
aelea cabales? aneel tened? Un
e", »ida •Jr
uga tan bi a ple sol 1 lioe

e
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DEVOCIO IRREVUUNT
En el segle XVII, epoca gloriosa de l'Espanya gran, era molt
ferina la confiança en la virtut
miraculosa de les reliquies. La
duquessa d'Alba—una antecesora d'aquella dama que tan generosa s'oferi als ulls de Gaya i retratada s'ofereix als nostres—tenia un fill greurnent maleta Era
aquell temps que . el metges guarien encara menys que avui. Als
• convents i ales esglésies de Madrid la duquessa demana instetent cantes reliquies. Consegueix
un dit de Sant Isidor. El posarä
l'atribulada mace a l'oratori domèstic, i davant seu preparä una
novena? Noavol un contado tilde
directe del sant amb el sea' ma-,
• Ialt estimat. Potser diem un relee
quiari Ii penjarà al ce/1, damunt
el pit? leo, no; la malaltia és
greu, cal un remei herede, tot
sembla poc a l'egrègia duquessa.
Pren el dit de Sant leider, dit
potser que havia a g uantat el eham per escriure lees "Etintologies", i dins un morter el re- .
etteix a pote. Qué en ferie? Una
medicina per t'ea intern. Loutville hõ reeente en les seves » Meemires': pan; el mutan, s'hn
pren en ()oció, part en cliweri.
Oh, tiesta fi d'una venerable reliquia! I la salut
jove?•No
sabem res.
NI PEUS Nl CAIIIES.
Ouali la prineessa Merla Luna
d'Auatria anà a Espanya per
ser la
la sagoon muller
IV,
passä ei metete més gran - de la
eeva vida. Entre ele pre.senis que
en una població del tränsit
ron, hi havia mitges de seda. En
veure-ho, el majordom majar
llançà els paquets de milpa a la
cara deis °federe atenits, diente
los irat: "Aveis de saber que las
reynas de España no tienen piert.e
aaste. eozpresa dele.pubree
llanos", plor desesperat de la
princessa. \Polla retornar-se'n tea
seguit cap a . iena: creía que el
país on anava a regnar era prou
salvatge per amputar-li les canees mine cerimònia ere-manen/genial. La tranquil.litzaren, pede tot duna. Era simplement que
ni ella ni aquella bona gente no
sabia que a la cort els peus de
les clames eren consideraba cene
inexistente. L'atemptat mes greu
al pudor femeni era de tocar o
tan sois de veure els pene.
Per aineeun peu mai no s'insinua sota les !largues i emplea
faldilles dele retraes femenina de
Veläzquez.
. Sabem p* Lud Morineo Siculo que Isabel la CatOlira. ni a
l'hora d'exenamundar-la consentí que li deseobrissin ni li tequessin eta peus. La condes.sa
d'Aulnoy (1650-1705), que pase
sä rnolts danys a la eort de Madrid, refereix en lee seves "Lettre» d'Espagne" escenes molt curioses- d'aquest ordre. cían el fet
que don raíais de la> Torres i don
Santiago dir Sotomayor anaven a
fuer, com si bagueesin comes un
crim, unavegada que havien salvat la vida de la reina Lluïsa
Savoia, pera que per fer-ho harten haeme de locar el Peu per
onpenjhut l'estrep, el seu-cavall earrocegeva.•
PrNITEMIARI CORTESA
9

En els mota bareditaris tata a intervocalrea (visad>) esdevinguda final per
la caiguda an la desinimcia Ilatina (Via),
acaba per desapareno# teese deixar el
menor rastre (rai), NO com enefrancés, en
qué la n ha desaparegut després e nasatinar la vocal preesdent.
Perb aixn no és un obstacle que el
cataba posseeitle imnbrcoos mots hereditaris NI-ti:Wats ea ti precedida de vocal, tals com" gran, ni r. 3, trrycn, pren,
ven, en qué la. n provi: d'un mi. Mari, i les
fornies ,verbais en n provinent de nt
com zon, han, stla, estnn, etc.
Posseint el catalir tanta de inats pupulars en it preeedas de vocal, no casen,
aquesta estrattel al, catalä, és clar que,
Als t.•rulho neetlievul,,, el r¿t n oen agafar . tinmot Ilati o grsc que preIler entreve en paleen pote:ene
senta una n intervocilica, pode per- damunt seu una banda, una cinrectament comarcar aquesta n en el cas
ta.- qualsevol pretera de la seque esderinqui final peo la hupressiä de va dama, record i ainelet albeo_
la desindicia llatina o grega.
En l'Espanya del XVII. eata el
En matillevar un mut al llati o al
regne de I-Embruixat", ele torFree, no l'havem pas dc sotmetre a tots, neigs ja no existien; els ma.a.els canvis fónica que el mot hauria so- Itere no s'exposaven a vosear llur
fert si llagues passat evolutivameht
sang. ferits per llança enemiga:
quelles Ilengries al català, i, si Ilevant
l'heroi havia cedit al penitent
un rnot com dlaphunes la desinència exófiagellant-se, eren els cavallers
tica, es trona. acabar en n precedida de teateixus qui públicament se la
vocal, no perqué .>tophanits ala converfeien vessar dele Heme i lee estit evolutivnment en Esicric, i orphanus peines. L'heroi havia ceda al peen orfe, i organuin estera obli- nitent; el penitent, pera, era
gats a llevara!' aquella n, sobretot si tetumbé cortés. Testimoni p reso/anim en compre que el catara possfix una cial, la comtessa d'Aulney ho re-ini. initat de mis populars terminats en
fereix. El flagel.lant solia 'ligar
n precedida de vocal. No: podem pera les deixuplines una cinta donafectament adoptar digan al costal de da per la seva damit; ella, enriar_
Estrve com ni francés ha adoptat diadant-se'l de la finestra estera,
phane al costat de Etienne (Steranu
l'eneoratjava a eeconcar-se do
Estiefnc: Etienne),
viu en viu, orgullosa de tenir
¿Per que no podricm conservar la n l'amie, fet tin Sant Llätzer. La
de diaphancs No certament pugné el
"galantería" espanyola sen,pre
cataba no tingui Mota en is (aran, moin,' s'ha cregut obligada de teslimoetcétera). ¡Per qui la n intervocälica
neijar d'una manera expressiva
esdevinguda final cau en catalä? Sfaix6
l'admiraelló per la dona.. Els flaexigís diaf e, llavors, cnint en compte
gel.lants tenien prou art en maque eh intervedlica esdevé y (Cp. Ste- nejar les deixuplinee, i quan una
phanus: Esteve), de diophanci hauriem dona ben fofa, fos una dama fos
de fer clave; i, mis encara: mudant el una "chula", passava prop d'ells,
cata .en els moto populars, di seguit es fuetejaven de tal manera que
de vocal en j (CA). diurnas: Poni), caldria l'esquitxessin de sang. Era afee
transformar diaphanes os joyel
una gran cortesia, 1 la dona,

P. Fabra
Queda prohibida la repro
_deonee wee
citar la procedencia
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TALLERS D'IMPREMTA

agraïda, regraciava el pochten!
•
4s ïepcèd "Te q el lebee " .
1.,Nionitu d'Olivar

A IRLANDA

La Poesia catalana 1 Engeni d'Ors
'Eugeni d'Ors, en el sen pròleg

al "Catäleg de l'Exposició de ida,

de premie al; Jora Flurals:
entra te; es ria4tre tuavnama4
ponle del noue ., nas ençà. Al 6,44

La guerra civil

A la terca irlandesa la guerra
tuea del concurs lellandiura", coei
vil s'allarga. I aquest alberga-.
menea ama paraula • interrogati- tat d'aquest moviment pieboree rnent deplorabillssim no és pas
va, demanant "per que, dins l'a- Pol qual jo Une tenles simpaties la característica pitjor d'aquella
tonia general que avul pateta i tenles admiracions com pague lluita. 'Per una i altra pare ea
l'espiritualitat catalana i que tenle Eugeni d'Ors, bi ha em
manea a les Moje de la guerra
mesaltres ens (diem un delire as- viment poetio tal fort, tan ene einrilitzada i es dena prova d'una
pie- sean d'assenyalar a Gastelló teressant 1 uta v:u.
duresa que. nomea pot inspirar
d'Empúries, l'ad da da pintura
Que recordi Eueeni d'Ors que repulsió alle hornee de con que
fa excepció?"
gairebé tots els poetee de. Cela-- gpaiten els esdeveniments trae
Eugeni d'Ors, bo i salvant la luneta dell noucents enea, lti5 gire.
•
vitalitat de la pintura,, intenta quals sembla que ell eFe negei
Volem repetir elle que ja ha-,
donar tina arponada a la histe- el dret de viure, no han arriba! vem dlt nitres vegades, o sigui
ria, al teatre, a la novel.la i ä encara a la quarantena. Que l'om Que, al nostre entendre, la culpa,
la poesia. Sembtla que Eugeni bra i la influencie d'En Maree o almenys la culpa principal, de
d'Ors els nega la valor, l'efieä- gall encara són tèbies a Cataba, la guerra Civil irlandesa, la tenen
cha i la vida.
nya.
\ele partídaris de Tex-president
Davant d'aquest persisten!
Que recordl Eueeni d'Ors que yalera, rebele no pes • contr. el
delat a-tierna d'enema hora que ha aquesta cultura catalana, que Poder estranger, sind Contra
el
enverinat contra Catalunya la ara no . sap veure, di va fer dir Poder nacional legitimament
, [Aloma d'Eugeni d'Ors, jo creo apn dia unes paraules (arneses. constituit. Volem dir tumbé gua
que tota els que estimen la nos- -.Era al costal, de M. Luden Poin- han estat ele valeristes els qui
tra terra han de protestar enèr- elae, que Etrgeni M'Ore, vestit primer s'han apartat de les regicament; jo em troleo en el amb un jaque impecable i amb gles de °hilaza-ha De totes una-,
cas d'ampliar ,i d'explicar la me': una punta de romantieisme a la neres, hom no pot ceder un disva protesta, porque en aquest aova corbata, deia que daVant gust profund en saber els tape,
pròleg d'Eugeni d'Ore eón cita- d'aquell estTipament de cultura tits dfuseilaments de rebele pal
des unes paraules meves; les que baria produit la gran guer- delicte de portar armes prohibiquals parauees Eugeni d'Ore les ra, dos peleles donaven exemple: des i en veure que als atem•ptate
interpreta amb tina intenció que la gran república dels Estats dels republicans responen i les reno es la me y a i les fa ' servir Units d'Amèrica i la petita Mane presälies del Govern sobre els
aer apuntalar un concepte seu comuna:al, de Calallunya.
presoners.
de la !atesta catalana; que per
Eugeni d'Ors contribult, daiEs (orees rle reconeixer'que de
a. nei de completament fals.
na manera poderosa a -crear i a tete els pobles que han -arcana
definir
un
seguit
de"
vetees
que
Diu Etsgeni dora, en el prda Fassoliment de la independenleg cita!: "Gom san els mostres arta nega. En el seu glossari, ha cia més o menys completa,eire
postes d'última ho ya, com viuen, seguit, punt per punt, els batees landa le e4 que Una mas trsqua fanreeran—suegons la' dita viven!, de la riostra poesía. Ell te preves d'incapacitat. Els liaras,
retent, frieren i piaeoresca, d'un ha prologat labres de pemitiu va- segles d'opressió han fet u done)
d'eltae-geert "que no resa ne pin- lor, ha conferit mestratges
terrible a l'änima dele irlandeta enlIveie voltada -d'une guante principats de'poesta.
sos. Creiem que acates! dany no
I aquesta poesia catalana, fa Is irreparable; pero. cal confesamies i une quanta noiets de bona fe", produint "en la majoria" gu atee dies per MI tan estima- sar que Is . difeeitment corregidois cases, u pallerolah ur ea", da i ponderada, en el moment ble. A despit dé les circumstän"una mema tan tronada, tan peo present no li inspira alares pa- eles econòmicament, i internatiomenee/vote, tan falsa de cap a raules, altres moles d'afecte que nalment desfavorables que han
la me y a "dita recen!, franca i voltat l'adveniment a la Iliberpeus...?"
Aquesta "dita recent, franca i p intoresca"eorapletament tras- tat nacional de nombrases poe
•
'Mes del Continent, aquests han
p intoresca)", es retente a urt ar- baleada de valor?
Es que en dos anys; la reti- sabut mantenir l'ordre interior,
ticle rneue publitatei en aquestes
na
d'Eugeni
d'Ors
ha
sofert
una
han fet respectar llur indepenplanas et clee 2 del' mes passet,
dència i han oneanitzat d'una
anda' ej titer "Vint cançons", de pertorbació abealluta? Es que
d'eneä que escriu els seus "pa- manera relativament satisfaeteTrdnis Garcas". enes paraules
pese:metes am-b canya maligna:era- liques" en una lamentable revis- ria la vida del país. A Irlanda
quest- teile, i euffilledes en un ta gràfi'ca' madrilenya, -s'han con- no veiem afee).
La guerra civil irlandesa ha
cordill" estrangulador, es el que vertit en ombres i cadävers tot
ofereer Zugeni d'Ore al coll de alta que abans eren cossos fresa degenerat en una serie d'aternpi
florits,
amb
la
pell tivant i les tate desproveïts de teta noblesa.
la-poesia catalana,
y enes plenes de sane.?
Aleamerit . de vías ferries, incenAquestes paraules, donades
Si Eugeni d'Ore fos un dipu- die d'edificis, bombee i trets Me
sense expliració i fent-lee ex- tat de la Unió Montirquica o fos
pistola, venjancee i contrata ntensives a - fot el moviment poètic dsCataltinya, no hi ha dubte un eatedrätic vulgar, aquestes jances: vet ad el caladre d'atraes *
que de tant en tant en- La Iluita entre filie d'una ataque sem ineensates. En dir que paraules
gega al cor i a l'esperit de Ca- teixa piltra. Els valeristes han
eile poetes "'no resina ni pintem
tal!unya, jo les veuria amb un fet mes mal a-les propietats i a"
enlloe"; significava jo
trist divorci que bi ha a Catalu- absolut menyspreu. Pene Eugeni „ ( es persones irlandeses en sis
nya, entre les coses que podriem d'Ora es un amic estiniat i 6s meses, que les tropes britànidie de la, vida peäre ica i les co- un hoine que col.laborà com nin- ques en sis anys. I el Govern de
gil a teta l' obra cultieral de Dublin té ja una nieta d'afuses es de l'espera; vena dir aque- Catalunya.
I &celeste actitud se- llaments mes Marga que la del
lla indiferència amis qué la pludóna la lamentable sensació Govern de Londres.
rmtt0citt burgesia en 'gene- va
En sis anys, els patriotes Ira
ral, guaiten l'esforç dels homes d'un suicidi espiritual.
I aquesta actitud suicida, cada landesos han donat a tole els pa-,
de Iletree, Cosa explicable en una vegada
s'aferma
mes.
Avui
enaltriotes
del món altíssims exente •
societat on tothom Iluita per la
teix da pintura catalana, per() ples, dignes d'esser huatas, amb
vida i on no s'Ira produit un ärau
prou etbeat de cultura, perquè fixeu-vos que enaltint la pintu- la deguda adaptació a les
els homes de Marica i de des- ra, menysprea Lote la resta de cumstäneies de cada cas, 'Però,
•
patx donin tota la consideració la nostra vida espiritual. El seu des de fa un guara temps, donen
pròleg, si t6 una valor positiva un exemple a la inversa. Mosque es mereixen als hornee de eom
a
cinc,
té
una
valor
negativa
tren, amb una ilie6 sagnant, els
lletres. Volia dir això que l'obra
dels poetes no té eficàcia ni va- com a cent. Ningú no ens pot perills de passió i do follia que
garantir
que
dem
pasea!,
Eugecal evitar.
lor de cap mena, erim sembla que
ni d'Ors, per ter un elogi de la
A. Rovira I VirgIll
suposin les paraules interrogatives d'Eugeni d'Ors? Perque • a Zootecnia o de la Puerieuetura de 11•11115111BMIESIRIIIIIIMICIIIIIIMMZ""X.rJ
Catalunya, trepitgi, de paseada,
Catalunya no s'hagi adonat mol- els pinzells i
la gent de relea d'En elara g ell els pintors. lee paletee de tots
o d'En Cerner, vol dir que aques
POLITICA .
L'única cosa eme hem d'afirtes abres no tinguin un gran vamar anee tata leiniina, és que si
lor positiu?
CONFERENC1.1 D'EN EdCatalunya ba mor! per Eugeni
Jo parlava de "pallerofa líri- d'Ocs, Catalunya cada dia es mes
BRA RIBAS
ca", de eosa "tronada i poc men- viva per a tote els catalans 1
A, l'Atent; Bareelonde, el dia St del
jivola", pera 'eal que Eugeni que caea dia tenim mes fe en
que ame, a lee deu de la sil, l'euee,plar
d'Ore vegi que les eneves permi- l'art i en ea poesia i en tetes los oruj
o/iota n 1 o ni Fal;ra Rilo,. crviicurd
tes no eren un atac a da peeela manifestacions de l'espera, i en
catalana, sirve a uua colla de poe- aquesta cultura de la (mal es fill una conferdweia, deeenroatame a p.a.«,
Coesideraehnis sobre el peoblewa vatas, o falsos pomas, aixerreits de Eugeni d'Ors, i que ara nega amb
ploma i de sentir/lente, que es- una mena de derrotismo que gai- reta.
CONFEREN('1.4 D'EN Ja
mereen Ilur joventut en una obra cebé, i sense gaireba, es un crim
SEP 41.11:1.4 DE 110.71:141
falsa. Em retada a les mollee contra la aiätrie.1)..ma.dillune. a leo set de i n tarda, L'e
poesies que e3 reben als . Jure.
Josep Niaria de Sagarra Joorp Maria de duwatra 410/111h3 sa r
Florals, en les camas manea ¡la
frescor i !a juventut. Pero jo no aresmainemeemsexerissonasserece lcrn'ncia e l'.I. , eoteattid e/Tal:gran, g de
la t'nierrei g ot Notas, Ur0.11, 13i, trae
cree que canee dedufe de lee nueves paraules, que tota la jeven- L'ocupació
Rulir Out el t^ma Pravincianionta.
tut poetice de Catalunya, que tort't'A
Circulen a Berlin insistente ruL'artira dar, Wat Nuelanalieda J'Aea la poesia d'aquests darrers
anys, tingués aquesta defectos more anona ele quals el Govern reola, do liar 5, editat, en acarut Jato+.
üle. t oosfrreon-la 0103/01 Ju.p PUque jo assenyalata d'una maneos deoldira d'un molontrr kitdoriant la t'ido d'En Joan
ra "franca i pintoresca'. Cono del Reloh
l'altre
a
a
gresa
indlr
ment
a
il.lustre arenyeue, que fue
podía adoptar jo una ac t itud derde
l'acoló
conjunta
francarotista en el nieu arteee, Si el 03
capita de I'Eatat Major de ['arfe, 1 di 11••
meu arlicle eslava censagrat
caiga a la Ruhr admotent los exl- ploterra, poni que abata L ei. C p,e1.:it
epaltir amb Irles les fo..ces -de genoles aliadas.
a ( ' at a l u a en les llaites del ld ;0, anclad
jacum gjtj gen') de marinero que e kl .a
y
a
ànima
a
un
Ilibre
de
poela me
Aquestos noticies, encara que
lea verte,' de la arete', on era re--draes
sia d'un dele poetes reee jeves?
cert qua ettava el cas d'En pea vorsomblanta, pulx Alemanya o/do ei diputat d'avivase de T'amarle.
lla de que les nostrea Jorentfits ea »Tombs Garcés. com un ces ex- es mostra Intranslgent sobre la
eepeioeal, UPI0 allree en pedra nota de la O. de Reparaolons de gin forinant amb tala exemphi.
UNA ALTRA REUNIÓ 1Y 40citar de poetes joven 1 de poe- 26 de gener, ',minen per altra ban010 Cd.TÁLÁNA
tas inedits rale encara no bein da reforçades pel milloramerik
arribat a la victoria.
1)ema, ddlsa., • lee den delveipre,
dlsdecida
de
la
eituaoI6
l
de
les
Pare Eugeni d'Ore en valer-se
finar() !Lec a rettsNe d'Acctil Catalana
de les • meves paetutina ataca ;o- poslelons de funcionarle obrera (Tia/algar, II) esa mes renpulá de lee
la la poesia en general. A Cata- I adhuc panela de la Ruhr envere que +M'un celübrar.t-se per romana:elunya. seaoas ell, manca In reo:- ele alias. En canvl, a l'alemanya °ea del, naclia bareelonine.
zit la pintura; tatas len alties no ocupada les vexaolona solerScgitint el torio «tablea de le reesid
coses han frasasiat. En aauest
general, eón casvideta atpavialsient a adfraneegoa
14;91gue,
on
tea
per
tracto, no Gntesm solament
tiotirki i, eorie
ei
ruin.
Peltli /Melle Siud van a fb.1,b inembrablira
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Ditiraknac, 4 de czner

DIVISES ESTRA5l1IM11111
Prancs, 40'95.
Idem salmo% 110'85.
Idem belenes, 3580.
/luna. 29'7L
Lime, 30'75.
Ddlldhe, (3305.
Mares, 003.
Corones, 0.01.
íoltso rert

Mercat de Llotja
POIRTMEti

CONIPArdIVA GENERAL DE
TRAIRViES
Verifica!, Pf del corren/ mes
ed eörtaig per a Parnortilzació de
les Ohligaeions al 5 per 100 erneseo ver aguarda Corwpanyia el 20
de febrer do tSt 4, han resultat

1mel,
76
74
Comentar:: En la derrera scsei.5, van
amortitzasies les 150 que corres(Mar bastara mes termes Im ardor., terponen a acueet. sorteig, i la nuet
va.'
00 181
mereció dels onats (Ss la següent:
roc i Sr ies. ja y-4am notar el cene( que
54 Inkl
e
fer le barra del din 1 de febrer, qual
, Sorielg novb
saber
en
värcuu fer
canvi dv rn/pb .ja
0
11 a
550
3.121
a
3,13
5
Toar-.
d'aomsts comentarte. .
3,421 a 3,430 - 1,711 a 4,720
ce.neabs
fc 3:
En eh; preen[' momento cre'.era clac sords 151"
üZom Ait
13414
Cornpue Tote,4
5, 3 31 a 1,340 - 5,821 a 5,830
pulo
mare
teapeetatica,
054
41a0s318 6).4o
hem de sesair i
CF.. UU. arpe
9,811 a 9,020 - . 11,051 a 11,080
6cr7S • . :a. se une .) lt n !ia v•111
quen eh-cuento dn judie1 por porpler orien- e alor. q.is 60.75
a 11,090 - 13,391 a 13,400.
•
•
• Dar 30'00,11,081
3023
tar a ron:ni,/ especuladora.
14,6d1 a 14.690 -15,061 a 15,610'
,-:,,,la EXtrunAdum
SS
Ele dementa de jsi1iui que esa L'enl
'
'ea
1 1.861 a 18,870 - 16,921 a 18,930
241.01'S VUE RO rsratv ist ra.csos Al.
darn de el poztrer precisar el clQ wnsi
Ordl
13.371 a 18,380
•LITI-LETt OFICiat AL ratean-1'1 ES
l'actual Gabinet ilibcrl i en partianlar
!vea Pral
A partir dn P1 de mar y preCOTITZEM A tiLZ7r5A
*.
vGlencts
. 41
eS qtt vulgui fer n qain pinn 13 format
trorns "voll. PaposIcld, O
Farons Starrom.
41
um, es prceedirá 41 p agarnent
nrs.peete o len scr j aas ferrnrifi riel el
97'00 cp.
Per 100
'
17
Jereí 11115
del m itad de le s diles Obligasenybr Gasset, ministre de Foluent.
Gin-cerina TractIon niel L'el
O-rces de Uvate
58
cions arnortitraclas, a ratS de 5,00
Te mejoria leen qne I'll de febrer
7 per 100, 1e21
1o050 op.
Yen
41
pessetes cada una, deduint pea43
Barcrnms TrscOon sal r.gd
teman/. Sevilla
ver.; el term i n i anticipe que els Go7
per
100
Preferents
107'00
op.
1601
Rstranger
geles 4 pele impostos del Tresor,
verns cenen fent a lee Coropanyies i cera
.
Co
marca
a la S. A. Arniis - Garb Banca Armestral una reRete
que el senyor Gasset ha
nás, S. A., 1 Crèdit Llenes.
ruen
serva im;Kmetrable respect e e r(enlleatilt,
RBTENCIO D VALO1W
Tale lleg ues reers eón Per 100 qu 11,71
Barcelona, 2 de febrer de 1927.
per aix0 acensellen eetzr a reepeetatica
La Direcci6 General del Deute i latie1
per
mercscerla
sobre
carro,
-El vice-president del Consell
ting que ;raen . ", i ymar per aquest, eorGarrofa
negra
uova
35
ses Passivios aldea a :muestro Junta Slnd'Administrneid, G`ornto de Tore Bstators
redor senea sor/Ida. .
33
dial del Coliczl d'Agente Canvi 1
» Portugal
roerla de MontgrI.
Del rota., /rae:loas barg Svice o megaeBoLsa 1 de la Boom Oficial de Comer;
o aoja
31
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que el jutjat de Vivero (Lago) loa acor119174
•
24
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45 1/2
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4
19
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Terceres
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90
Arnortitzcaló do 280 Bons
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Fliterier esa ternos 1 ele emartiablee
lo
Davant del notari d'aquesta
Yrens pee- 03 1 5 de 60 (10ntes.
ben sizstingata.
ciutat, senyor Antoni Par, i al 5519
Les ebligaciems, en gmerr.I. termes.
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Ilespe.,te a les divisee , ,stranceres, a
.9^eanet
161/1 Playa del Duc de Medinaceii, 1117.Interior comptat, 7015.
Segd
la aessO d 'ahir van estar d'enhorabona
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0000.
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Praga, 4 3
8.

de ia
Cotització
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Nora York, 411750.
Ele panya. 23521.
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Holanda. 11867.
9700.
1730.
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Argentina,132.5.
Mer.1eviden, 4750.
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Derifn, 1701e9.
Copenhagme n , 24025.
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Bèlglea, 8275.
Noriega, 2.52CI.

Neßse:ern tdta ala aupar., vonot.
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,.Les millors obres deu
dé les literatures estrangeres trat1Uicleis Peto nusties
lustres `eontemporsnis.
SOS

Obres

NONELL GERMANS

ALOMES PURS

a publicar ün rant rae ign

ORUDENCI BERTRANA

tneu

El

lb

Pellini

amic

Re-.111 de novel-les inèdites del fort prosista que l'any paet
ebtenia el premi "Coneepeió P.abell" als Jocs Florls de Pan
lona, per la seva obra ELS HERO/S, publicada tanob: per
TOR1AL CATALANA.
SILAKESPEAnr,

Rorneu

i

Julieta

Traducció en ven per Magi Morera i Galicia
amorosa, de l'immortal dramaturg, inot
ssió
de la pa
L'Ora
porada definitivament al 9atale.
"te.

La princesa de Cleves
Traducció de F.afel Marquina
La fr.rnosa rovel.la femenina del "gran segle" francés lúe%
l'estil ciar i elegz..r_t amb qué l'ha nostrada PerceLlent croristA
traductor.
LOUIS BERTRAND

La infäntessa
Traduceló do Joaquim Pellicena
(Segqp, volum)
E) gran interes amb que relee el pdblic aquesta apassiona
nove/Ja de /a Catalunya francesa, ens aliga a no ajornar rúa
IB p u/.:nació do la se.ror.a part. •
JONATHAN SWIFT

Viatges de Gulliver
Traducció directa de l'anglès por J. Parran i Mayoral
Els meravellosos viatges quo encisaren tantos generaciors
inf:mtivoles i foren sernpro enspnyr.ment per a les persones gran:,
han estat traduits ara al.eatalá sonso mutila cions ni reduccie ns
que els: enxiquieneo
JOSEP CARNER
01,

Poesi es
- 1910

Eierver.ics del princep deis nostrao !Sectas, elo que anarn
fama 1 'renovaren amb un ilumines impuls la nostra //rica, o&
avui introbables. tlur edició, curosament_ revisada per lauter,
-era -una neeessitat imperiosa per als gu.stadors de la poesia cal).
lana. . •
.ALI.,"XANDliE PLANA
e

l'bmbra de Santa Maria de( Mar
evatre novelles.drunAdarcolonisme eszencial, raalitzad3 ad)
sorprenent penetració pskol6gica, que col.:Gcaran er poeta cale
Alexa e Fiare eAtze eliteostres.primerolrosistos:

A

44-11e1WARD--KIKING

=libre "chi' laTItinerla

:'(E

(Tildnhilfbairecta.,dz.l'anees per Mariaa Manca
roes ilibres han tingut tant d'èxit en c.atale, cono el prime
.........Waquesta obra, reironada áfib e.14 pRami Nobal,,ea la qupl
es conkeio lea.,punyerit¡ aventures dz gow_411, El finis.sim poeta
leMeRVart, completaltea la seviAbra
.que
1.,
t:
meraellos tricilitinuaeie ffl
vEleDAge*

' 12
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Problemes rnunicipals
qiiestió dele autdmifilaus
peal del passat bienni =de
etapa! la majoria nacionalista
juntantent, renyint una vente batalla amb tots els secoaeonsistorials, va atorgar una
relicessió per implanta a Dar*atolla ele lindes d'auldninibus.
L'argument únic esgrimit conira la dita coneeseiti — atora-:
da ea merits d'un concurs —
gde,eue conatituia un monopoli
ige e es perjudicaven amb ell ele
ialeresses ciutadans ja que s'ima
tedia la competencia. I aquest
, r1,
argos.
, dii i eapetit al sala
siissions, semblava un eco dels
aleareis i solts oficiosoa' inscrito
asa profus tá per .tota la Premia leal a petició de la Campana de TrailaVieß que era l'altre concursara.
L'api ole pública, en general,
so es deixa deeviar ni imereseiolar p,r dita campanya evidentsera int2. s essada per la Com?vais de rrainvies que véia periller el ntonoporti, que de fas,
tesia sobre els serveis )e comu-'
dieviens de passatgers per tata
e ea>, i aldaudia la tenacitat
que la ni.t.oria dels regidora
aicea la e sl ie del passat bienni,
aalerat a,rrs descreions la/ser:rabi es . sostingueren el que
Ntivaia a Barcelona. Era innegable qus aesrgant la eoneessió
2mparat per
paereea Lalnviària, aquesta no
baria fet la competencia al seu
serrei n: hi hauria hagut cap peeh per ella en la itnelantacie
d'un servei d'aufämnibua desti¡al a fracassar. En canvi ara.
mara que m'ab gra: retard, la
Compan yl a de Tramvics va ni:banal el ..eu material fixe i rnbhl, circula una Unja m'ab fin sm•-•
magnific d'auttounibus,
imminent el funcionament d'una
alma i el més interessant (4 que,
seturament per la competene:a

Seqtrls. 'la Companyia de Tramvas hagi ,establert una tarifa
sis babea en la línia coneguda
per la "Cele R.-:ja".
El públic veié amb eatislacei6
h sorda dele primer antdmni-i
bar i destinats a serveis- extraordinaris 1 fou un Axil la inauautrie de la primera Hola,
L'emprsa tramviäria d'aquesIt ciatat habituada a dominar i

burlar tot alla que cregui pefrillas
pele seus interesaos, no
co va donar per verti,nda. Interposä uns recursos d'aleada contra l'atraed *municipal ì demanà

al Govera civil Sa concessió d'una
linfa d'autdinnibus per transportar passatgers d'Hospitalet a
Sant Adrià, passant pels carrera
de Barcelona.
Sense cansentiment de l'Ajuntament, Únic earapet4nt, el
Govern civil dona l'autorització,
1 malgrat un acord municipal,
adoptat per unanimifat, protestant de Ira ea concessió i aeordant recórrer eontea ella, malgrat una interpelaaef6 encaras ineantestada 'per qui devia — malgrat les /lastres' mesures preces
per alguns tinants d'alca;e1,e, els
autbranibua-träniviáris es"Passegen pet : Barcelona davant la vigilancia, mes o : menys efectiva
deis agents municipals.
!dad es grau 1 - revela el qee i poden en cartas esferas- les:gran:,
empreses, p. qr lid , es mes encara la revocada de l'ama municipal d'e coneessid del servebel'aue
temnibus al senyor Antich, causant de :l'actual Companyia que
acaba de decretar et governador
civil, i ;que motivà en la passada
sessió :mlunicipal un apassionai
debat, ajornat filas a la propera
que .sembla : serä de primera Kmvceatória per ocupar-se de tan
importante assumpte que afecta
a d'autonomia municipal i a la
vida d'Un servei , públic en competencia amb un altre que es val
' rmes que pot.
de lotee les a
Què passarà en la vinent sessfd del Municipi? Tots ees anteeedents fan creure que el grup
r giollalisla procurar ä sostenir
l'interes ?municipal i ciutadà,
trobe.-eä entre els seus components aetuals . des minories
aleidea,„: la necessaria coheai6
par irn.gosar el eriteri que cal?
- radiara gratin vet Iligat
_ No li
poteereea
reasa.ä aprop i amb
empe:3sa tramviäria? Els acordo
que adeuti el Murecipi trobaran
en els 'enearregats d'executar-los
una disposició anaralent?
I en' quant a l'empresa - d'aulemnibies, aquest incident no li
hauran demostrat la ineficacia de
la seva excsssiva prudenria deixant de Pasar en caleta els rebaja
i billlatalbe?

PIREMSA ESTr-CINGERA
1es meravelles

de drqueologia

t' entubes de la v7.11 dels reis de Tebes
Tutankhe Meravei:es d'a7t
El procediment de momikadi
Lu histbri2 de Tu ankharnels
U113 corres.:
pandencia nupcial de 3.350,anys eniera
Irgas

vegndes, feia notar el

qual adibuix, la qua! construccio
faria honor al mes hàbil artífiee
modern. Hi ha vestits, de llana
fin h aus interëssar ei públia fi jilsoirna, roba interior d'home
rneral, ultra els detudiosos de dona d'un 'lli tan meartvelloi M efe eliteats, cona la de la
sament fi que sembla de seda. Hi
e n i de Tebes i Ttrtankha ha armes d'exquisida factura, es
rete retrobada per lord Carear- cultores dc preu incomparable 1
1" , e indat pel seu assistent destilo draeoneguts. Els vasos
lbree Cartee, tres mesos ha.
d'alabastre sbn una. meravelta
D'enà que la primera noticia sense rival en el man i alguns
d ' aq testa deseoberta feu donada
centenen eneara els olis olorosos
15 UI t e le grama del "Times", la per ala guata han estat consPerla.: a anglr sa co ha aieixa t . un trullo mentre' en' una àmfora
Ist (tia d'ocupar-se'n detallada- s'Id ha trohat un bälsem que seSena posant en evidetitia la im- gurament servirà per revelar 013
Po rtare:la, la elquesa i la preciosecreta del procediment de moiitat artística deis objectes tro- mificaci6 deis cadàvers que ele
balsa la lamba de la vall del Rel, anties egipcia havien deixat mogap d 'Assuan
rir amb la decadencia de Ilue rua 'la 5 5erihut COm se produt el tancia. i de Ilur
daatehrimenti procedint a exeeSegueixen les earrosses de
'Imen s de material eseampat en guerra i de passeig, etc vestits de
una Sonaba molt coneguda 1 ex- la reina i, .preciosissims entre
P i erda. la
de flamees 11, el se- tardes d'e 1'1g/reses, els papirus
Iler Cartee deseobrf" Fingrea enntinguts en un gran rove deed'una abra tomba completament ben
. San aquests que ens diran la
haserada.
història del regnat,de Tutankha81 rei, Tutankhamens es mort mens, do la gran lluita religiosa
Prea de 3350 anys ha. El treball que s'es desenrotllada sota ela
Per de scubrir la tomba no jau, ha .SPUS predecessors i que per roe
, at p erseguit ami) gran cons- no causaren la destrucció de l'enm
! Miela i tot i les desil.lusions
tiga religió tebana.
b rant cine anys, gràcies
Tutankhamens morf cense suetirnipre ssentiment d'En Carter i a
aessie directa- Fa poe el profesInne rositat d'En Carnarvon, el
sor Mintiera Peines, ha publicat
eia l ha p roporcionat els s'abata
una història de l'antic E g i p te en
neees
saris per l'empresa, aquesta la qual figura una Petra de la viha donat esplépdids resaltats.
dira del rei Tutankhamens a un
. . .
rei de l'Hit:Lile, que governava
Les primeres
li - aleshores el territori eonewit
udes re specteinformazions
deseo- avui amb el nom ele Siria. La
erta es balairenaquesta
el !naif per tal vblua escrivia al sobirà amic i lie, sthi se p arlava de tresors fabumítrof: "... El meo marit es mort
lotos v
alorata al menys tres o i jo no line fill. M'han dit que tu
l'er e trilions d'esterlines, i la tens fills Ja en : edat d p matrimoestä acostumada a traduir ni; et demano que n'eseialleiics
abestes noticies en moneda un per a marit meu i que m'a
ernilptant,elia imaginat munta- clara a governar • el meu poble.
d'or i ile pedrea precioses.
Per endavant et tramet les donaAfortun
•
adament, l'or lles pedrea cions nupcials..."
preciosas entren, en rnfnimr&
Aquesta misiva, que es troba
dipositada al mu g en de Berlin.
Ho a formar la riquesa i la be- trobà el favor del rei
de l'Hittite,
la del tresor del rel Tutankharne ns, la
qua/ esta canstituida, el qual p riviä a Tabes el seu sever itat, del
cretari per assumir informacions
ra e r/ artístic,
arqu eolbgie dels ,objectes
mes precises i probablement per
1, 1 4, r)b,f a• Pi ha. per exemnle. m'a estipular les sondicions del mad e divans reata d'es q'lial- trimoni. El fet As que aquest es
i'''rn eseulpits amh art ernlitzä 1 un jove de sang reist
:traerable. dentada i re:aspa:oda hit titeana s'emmullerä amb la re1!"" m14: Que aan evidefitment
gina Dalrhamen I funda una
t. Die/duele
d'artftexs
nova dinastia...
Crre
al landinene ;del ."Seto k,". una descoberta arqueolb-

Que no han
001a Ceda aspeetes. can-,
ij st or a ijmals
al mtn iii ha o h-

d'or, de vori 1 bronze el

reina viscuda 33 segles ha és un
cas . extraordinari, però, guinea
utivea revelacions " vindran deia
p a p ieus:ArQbati per En Caetera
Aixb supera els limita de la imaginacial Calen mes de dos anys
pez a traduje tots aquests papirtls i s ierä un,..frebalr.qtie ocupara
tote els egeptblegs def mart.
'Actualineht s'está procedint a
retirar trquests tresors die les
.dues cambres obertes i es procedeix a eertes manipulas:Sane qulmigues destinades a conservar
els delicadfssims teixits, les fustes i els papirus, tot djsposat a
nialmetre's punt veurä ia
litina i tocarla gire. Netes les dues
eambres' es preeedSra a. l'obertura d'una tereera que se sosnita
que conté alares riqueses i pro-

A,. l itntoin de

baidement el seredfagi la inamia
del . rei Tutankhamen . La parid
que divideix lea cambres obertea
de loa que rolnan alosa ha estat
examinada i no presenta cap
temptativa de violació aom les
altres. Si això fos ert, aquesta
seria la.paimera vegada que els
recercadoes arqueològics podrien
penetrar a la toniba d'un rei fide
no hagi estat : antorioement profanada. Tot això contribueix a
aereixer l'interès general, tant
p.l que, ja ha estat descobert com
peaqtie manea encara descobrir.
Lord Carnarvon retornarà a
Egipte d'aet a poca dies i d'arribada a l'indret de les exe,avacibns, probablement a primera de
fsbrer , sogia...,obeeta la tercera
cainbra.

l'Expesiciú

IV
•
vingut sostenint i afirman ara novament.-perqu è con s
-tiuexnostrIimentrd
mol', de temps, que eral escomeIré el • ntagne problema del moble
cataläfreadern. sabem per endavant les . objeceions que es taran per part-dels addictes a la
tradició i els enamorats, a 111h-enea, dels vells estils histórica.
Que els temps nioderns no poden
crear un estil; el fiadas dels que
ho intentaren de bona .fe; els
eh:11s d'art. perpetrats sota la parenta - modern": les fallidea, les
nicieses que s'iran volg,ut eneobriramb el vel d'una pretesa-rnodernitat... I be, tot aixe no es
prou per abandonar la lluita, ni
per desertar deis rengles dels
campions que han d'anar a la
conquesta d'un let . nou. Aquelxa deserció equivaldria a confessar una impotencia per la creaeta de l'art nostrat i ene posasriem a un ivll inferiot als nitres perltleles- que el tingueren
amb tota esplendor. Carlyle ens
recorda que l'olla del gerne; és,
al comerle, una massa- informe
d'argila i que es per ínitjä de rodar i nada rodar que agafa forma
i esdevé un objecte bell i d'utiWat:
Cal lambe ter-se carnee que un
estil no es una cosa que es fabrica eif una temporada, tal corn un
model de barret o una peça
confeceiri. En :estil Is l'obra de

mantos generacions, uns estoreles escalonats que esavan perfeccionant, polint i refinarrt'a mida
que la practica i l'estètica ho reclamen. Si piiguessinuvetire, com
en una pantalla cinematogräfica.
Irrt el desenrofflament d'aquests
estils histórica dels (piala aviii ad
miren] les metes seleccionades en
eta Museus i velles mansions particulars, trobaríem aquest proces
evolutiu de ,que partem. I constalaríem qué els principis sempre
san obscura i indecisos, que despees van dibuixant-Se cada cop
mes segurs, i arriben a la maturitat portant ja en el si la Ilavol.- colgada d'un altre estil que
ha d'esclatar mes tard... Per alió
nosaltres estem incapacitats per
jutjar, de moment, l'estil que al
nostre entorn es desenrotlli.
Unifica cosa que rodera fer és
facilitar la tasca als artistes
creadors, demanant-los, no /nobles d'estil, sinó /nobles bells, observar i encaminar les innova-

cions en el sentit qu'e els nous
_modela obeeiain exactament a
les exigències del confort i
la higiene i portin aparellats, per
dir-ho aixf, tots els prejudicis de
la nostra epoca.
Al reyes de molts detractors
acerrims, nosaltres creiem que
Bestil modern, català, el que ha
de caracteritzar la nostra epoca,
ja ,3stä en marxa 1 no desdiría de
tots els pasaste.
En parlar d'"estil modern català" no ens referim pas a aquest
estil de manufactura que a base
de la variant mallorquina del Renaixement, caixes de núvia i art
més o menys popular, sembla haver satisfet les ànsies de modernitat i catalanitat d'alguna sectoas de la nostra indústria del
moble. Cree que hem d:ésser molt
mes exigents.
Es repeteix ambiel moble catalía la tragedia de sempre, que despees de parlar-se molt i haverse fet grans bocades, quan anem
seriosament a destriar-lo i a sintetitzar les seves caracterlstiques ens trobem que no ha existit mai o que es un feble reflexe
dels altres pelaos. Si volem fer
obra positiva cree que farem mes
feina mirant detingudament al
nostre entorn, estudiant les
gente, Ilurs costums, i, sobretot,
la indumentaria, que no ras girant els ulls arub recama vera el
passat.
La moda, aquesta cosa tan frevola i lleugera en apariencia, ha•
sabut evolucionar dignament i lia
creat, a través de divagacions i
estravagäncies un tipos del nostre temps inconfunible. No es
tan tan Iluny, cdm a primera vista sernbla, el "modisto" i el sastre de l'artista del moble. En totes les erogues bones havien collaborar Però el moble ha quedat
rerassagat, ' enyorant les seves
grandeses i alai assistim continuament til'espeetacle divertit de
contemplar les nostres elegänTot això era ja d'un Interais efes, ültim modo! de temporada,
meravellós, l'haver retrobat
alternant arnb mobles que reclaoorraapondenoia nupcial d'una men a tota veu figures de capa i

del

Mohle

esperta, perruques riseades O
fluentes casaques! W - Modificar
nix& creant un foria disc-ret a la
indumentaria segle XX.
Comenceni—com deiern en el
noatre-ariterior article—amb tota
modashaie partim de la propore
cid justa i cenyida, la qual cesa
ja té una valor innegable' per si.
Busquem, ovni mes, la part
präctica i utilitäria i bastitn-ho
despees amb tots eis clements
que la vista de les coses modernos nostres ens suggereixi, junt
amb l'observació quotidiana dels
homes i l'ambient enlate en quir
vivim.

Lis mobles eón els campanys
inseparables de l'home, eia ne.
cessita per al seu viure diari per
al seu treball, per als sena esplais
,Es cloncs,.cosa natural que sigliin
les proporcione del cos 11l1Olit; O
millor, l'esquelet attò que determini lambe les proporciona dels
'nobles que Eboine té de
- diversos
menester i lambe es lbgie que la
indumentäria i l'estètica del' molde fromin una cosa en perfecta
harmonia
,
•
•
Del vestit, no ens en pod4rn
desentendre si voten/ errar el moble veritableiraent modern.. -La
moda lampar no podem aclararla; cal en tot cas sortir-li a. l'encontre i fer-la evolucionar nssociant-la al moviment general 'da
les arte.:41.1,Cades cona. en ele dies
d'ion de les apoques tan admira, ..
des.
AntOhl Eadrines
Els lftlustrlalsd Vaencia
Ente' la cneurrenetaa d'indus_
trials espanjeols a BBapesicia Internacional del Moble i DecoraGil) d'Imitar-4~s, figura especialment el grup dels de Valencia,
bis caraV«11,iques'e0Oducció
dels qua4a 'den tan TIemareallles
per molt cericeptes i tan apreciarles a la tiostra ciutat. e
El regidor senyor Joaquim Maeta de Nadal que, acompanyat
del funcionani l'Exposició, senyor Jaúnre alaynes- st igu6 fa
pote dies a la capital llevantina,
organitzareri`aquesta Biteressant
: concurrencia en una magna rea
und d'industrials que se asege
.b-ra a l'Alcaldia i en la qual .es
reconegué unanimement la ne-4
cessitat de que una selecció d'a-.
quena indústria constitufs la se -,
va representació--al nostre prdA
xim certamen.
Aixf, dones, les enpeeialitats
del rnople corlaut, els domassos,
eis aparella d'iliuminació 1 els

mobles d'oficina que amb tanta
cura es produeixen a la regia
valenciana, seran exhibitS en una
agrupació especial que s'instal.larà a l'Expositsió; amb aquest
objecte arribara próximameent a
Barcelona una dislegació oficial
d'aquells industrials per posara
se d'acood ami) el Comité , Exeeutiu.

El lector diu...
ANTOLOGIES
Sr. Director: .
He liegt l'anunci en el diari de la
vostra direcció, de la Biblioteca Literaria Dues obres de les anunciarles són,
sobretot, atraients: les Poesies d'En
Verdaguer i les d'En Carner, Cal suposar
que seguiran antologies dels altres poetes
cabdals. Per a aquells als quals no ha
estat possible--com és ara a mi—l'adquisidó de totes i cada una de les obres
deis nostres poetes mes eminents, aquestes antologies en un volum sdn una bella
esperanca. ¡No seria possible ter una
col.lecció antológica de tots eh poetes
notables de la nostra literatura ? 1, encara
mis: ¿No seria Possible fer-ne una elida, ben económica, de boxees, per a
saturar Catalttnya de l'obra deis seus escriptors, gairebé ignorada per la majoda de catalans?
E en asequible l'obra dels mestres a la
malva es una tasca benemérita i, al nostre entendre, necessària.

Jaume Font l Gisbert
LA CATALANITZACIO DELS
NOMS
Sr. Director:

Crec que en signar licites en Ilengua
no catalana—escrites en francés, angles,
espanyol, Palta, ezo—no hauriem de traduir el nom. Pel nom conservem la nacionalitat. Jo, Joan, si sigtt Jean o Jue-,
ningú no aap d'en soc. El nom hauris
d'ésas ktraduiblc coa el cecnom.
,al
)(tan Mari)

4Crönlea de Cultura
,.

.-- .nn11 • •

Académia de Canes Lib-,tres de Barcelona -:- Monografla sobro "anta Mania dala Mar", d'En monaventura Bassegoda
El treball Ilegit darrerament
FACademia p,e1 senyor Donaventura Bassegoda es un eapttol de
la monografia sobre "Santa Maria de la Mar", que ésta escrivint amb motid d'unes trabalies
tetes suara a la capefla de Sant
Paneras, de la dila església parroquial.
Restaurant Id dita.carella, fou
descobert el finestral que estava aparedat, 1 apareguere fragpients' de vidrieres del segle XIV,
1 una commisipió Completa del
XVIII, amb el noan de l'autor i la
data. Les primeres omplien els
buits del lobulat del finestral,
eren un flor5 quadrilobat idos
°malla bessons, ésa dir, amb
inateixos quarters, i dos tapete
d'àngel arnb l'inici de les ales.
Seguia despres la vidriera del segle XVIII, de tota l'amplada del
finestral, puix era desparegut el
Mentol' o pilastreta del mateix.
Dessota, foren trobades duce
composicions quadrades d'una
tres paras mig, representant
una d'elles "L'Aaoensió del Senyor" i l'altra "El lavatori dels
apóstol?. Malgrat d'es-ser reunan mutis anys sota el morter de
l'aparedäment, es conserva torea
bit. La dita vidriera gran del segle XVIII esté datada al 1712 i
signada per Francese Saladrigues "mestre de vidrieres de Barcelona", i lii dita capella fou dedicada en'el seu origen, 1329, pel
bisbe de Lleyda, Arnau, a la tal
,advocació.
La composició d'aquesta vidriera moderna es un interior
d'habitació amb dna finestra, on
hi ha un travesser de fusta, del
qual penja un tros de drap, cona
/ilustra o senyal de botiga, i en
ell hi ha una taula amb unes
grosses estisores, i a terra, una
mena de Mida ca pagolada. A un
cantó un santaamb barbes fent
°lucid al cal, que s'obre per donar pas a un ängel amb un gran
mantel' o pes es' de roba a les
mana, mentre que un captaire
espellifat, de genolls -davant del
Sant, senibla demanar-li que el
vulgui abrigar en la sua nuesa.
Reflexionant respecte aquesta
escena, i no • oblidant que en
aquesta capella havia estat la
Contraria dels Pollera, que•m4s
tard fou substituida per la dels
Mercaders de Draps, i que
aquella tenien Sant Bonhome
(Homobono) per Patró, es pot
aventurar l'hipótesi de eme sigui
aquest mateix sant el represental, a la vidriera. El restänt d'aquesta es de mosaie de colora ese
blaimades.
El senyor Bassegoaa féu atinades consideracions generals
referents a la gran importancia
que les arts del vidre tingueren a
Catalunya, i descrivf com' els
artffexs vidriera vivien a la parró
quia de Santa Maria de la Mar;
i per Cap-d'Any paraven el vidre
al Born, amb el fi que els consellers i el roble veiessin les exquisitas i magnificències de Ilur
art.
Entrant després en materia, el
senyor Bassegoda féu una animada descripció dele efectes 'luminosos que les vidrieres de Santa Maria a prima tarda produeixen en ésser ferides pele raigs
del sol violent, i molt especialment en el meravellós 6culus o
rosetó de la fai,ena, que compara a un ull cielbric. Després
passa a examinar. capella per
capella, Lotes les dados històriques que són arribados fins a
nosaltres i són contingudes en els
"Llibres de Del.liberacions" que
es conserven a l'Arxiu de la Molt
¡Ilustre Junta d'Obra. Explica
els orlgens de les claraboies a
les esglésies romäniques a Catalunya, i respecte a l'actual de
Santa Maria, afirma el senyor
Bas8egoda que data del 1428 al
1518, i que es posterior al 2 de
febrer de 1428, en qué "féu molt
gran espaventable terratrémol"
a Barcelona que fati caure "ceda
part de la O", matant mes de
vint persones entre grane i xics.
Suposa que l'adterior era de la
n'orejas forma radial que es troha a Pedralbes, Santa Maria del
Pi, Sant Cugat del Valles, Seu de
Tarragona, Sant Francese o Era
Menors, inspirats tots ells en el
de Santa Caterina, primera a p arició de l'art romä a Barcelona.
Esmentä dados curioses trotes
del 'libre do les Derliberacions
referents a la celebre vidriera del
"Juf", la millor de totes; d'altea
col.locada damunt del portal de
les Moreres, i per fi la que N'Isidre Juhlà pinté en 1687 amb cidros de Venecia, o sigui la do la
"ICena Domini", damun s el portal dele Capellers. Acaba la descripció de les vidrieres parlant
del rosetó, amb la be l la escena
de la "Coronació 'de la Verge",
rica de color i correctiasima de
dilmix del reixat amb angelets
ami, ales estima, que compara a
un vol de coloms proclamant el
tinque misteri de la glbria de la
Verge.

M es dadas exposä que renien el caracter d'inèdites i que
es refereixen a les vidrierea de
rondana • mes alfa del abata un As

Ja central amb ta Imatge de la
Verge, i quatre laterales ami)
santa i lambe els rosetons semLlanta als de la Ses, que t'sön moltrnoderns, puix són del 1885.
En les diverses capelles hi
vidrieros antigues, entre lee
guate es distlrfgeix com més notable la de l'altar de Sud. Pera,
que presenta una brillantor i vie
vesa de tons que li donen una alta
valor ornamental.
L'erudit treball.del senyor Base
segoda fou molt elogiat pela
seus companys tftadeteics, ele
guata .desitgen poder frujr en
ren la monografia completa sos
¿ere Santa Maria de la Mar.
Cursets d'HumanItats I
Divulga:AA cultural,
Demä, dilluns, dia 5, a les vnit
de la vellIta, començarà a l'Atea *
neu Enciclopèdic Popular el seRon. deis curarte d'Humanitats i
Divulgació Cultural que ha organitzat per al corrent any dita
entitat. El diatingit professor
d'aquesta universitat, En Félix
Duran i Cafiamera's sería l'enea- '
rregat d'explicar, en les gis conferencies amb projeccions de qué
constara dit euraet, l'interessant
tema "Artiquectura moderna".
Ele amics de l'Ad Litúrgic
En vigílies de la magna ¡esta qua
avui,. diumehge, celebren els Amics de
lArt Litúrgic a Sant Cugat .dcl
serà bo orientar el poble sobre certs detalls litúrgics i pir,actics que cal tenis
ben presents per tal d assegurar l'ordre
1 . esplendor de dita soletnnitat

El tren adicional solirà a dos quarts
de nou, i en ell 'tornes podran pujar
els que hagin adquirit tiquéts en alguna de les llibreries que ja virem anunciar (Vídua Pla, Subirana, EdLorial Poliglota i Circol Artistic de Sam. Lluc).
Els cantors hauran de pendre al:test
tren o un d'anterior, a fi de que hi hagi
temps suficient de collocar-se en el res-

pectiu lloc.
Presentant el tiquet en una taquilla espedal, seis donará el bittlet del tren particular; per a pujar-hi hauran de mastrar altra segada el tiquet.
En la nau Central del temple Id haurà
un clos estrictament reservat per als
cantOrs. Per a poderhi entrar servirla
de contrasenya el follet6 de Tercia, que
ja se'ls ha repartit. Tambe servirá tle
contrasenya el Cantoral del Poble, editat pels monjos de Montserrat, on s'hi
troben els cants que es cantaran en aquesta testa. Les dones, al cantó de TEvangell,'i els hernies, al dé l'Epístola.
Després d'haver pres possessió dcl lloc
respectiu (que hauran de respectar mätuament), passaran a la nau lateral del
cantó de l'Evangeli, on hi ha la porta
deis claustres l'äbsi amb l'altar de ia
Mare de Déu del Roser.
Aquí esperaran l'arribada del pare
abat de Montserrat, ei qual, en el citat
altar del Fosen entonanä la Tèrcia, seguint les indicacions del Ceremonial de
Bisbes, que prescriu que La Tèrcia es
canti, a • éss:er possible, en un lloc dita'
rent de l'altar major, la qual cosa permet far-ho l'estructura del temple de
Sant Cugat.
De manera que la Tercia es cantara
a la nau lateral del cantó de l'Evangeli a peu dret.
Acabada la Urda, i revestit ja el pare
abat amb els ornaments de la missa, es
tara la procesó per acompanyar-lo a
l'altar major, seguint Ics naus laterals icantant l'himne processional Lucir Creotor i l'antiiona Si Calmen.
Col.locats els cantors en el lloc' pres
anteriorment, comensarä el Pontifical,
entonant-se propi del dia, que
és un dels mes emocionants d'entre els
de iot l'any.
La missa, que es cantar i és la de Feas
Bonitalis, que cada cantor ha de portar.

Despees de l'Evangeli, el doctor Lluis
Carreras tara rootnilia.
A les dotze i senior Puig i Cadafalch donarä la 'conferencia inaugural en
els claustres del rnonastir.
S'ha d'advertir que a més dels ceri.
moniert de l'altar hi haurà un retintonier pel poble, als quals tots hauran
beir amb agilitat i exactitud. EH indicad'agenollar-se, aixecar-se
rá quan
o asseure's. D'aquesta docilitat por dependre molt l'ordre de la festa.
La direcció del cant la portara l'eminent gregorianista pare Sunyol, de l'Abaria de Montserrat, al qual tots els
cantors hauran de seguir amb gran
atenció.
L'acompanzament d'orgue anirà a arree del ben conegut mestre mimen Francesc Baldelló, el que', a més, tocará peces de Bach i de Cabanilles, músic catarä, anterior al gran mestre alemany.
El tren adicional de tornada sortiri a
dos quanta de dues.

Aquest dissabte hi lisura ensaig gef
neral a l'església de Sant Jcut, sota la
direccid, del pare Sunyol. Comensara a
tres quarts de vuit del vespre.

Conferència

d'En Josep

rbey

ex-tinent d'alcalde a
l'ATENEU OBRER DEL
DISTRICTE II,
Mercadees, 38.
"ACTUA010 NACIONA'.12TA A L'AJUNTAMENT DE
BARCELONA.—L'ODRA DE
LA COMIS810 DE CULTUBA"
Dimana sir:cut, dlaA
A lea SO del veepre
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Secció Marítima
Moviment maritim
Ifatxelts entrats
Vapor espanyol "Manuel Espaliu - . ae Valla/Ida, anal) càrrega
general. Amarrat moll d'Espany a w. Consignatari, Febregas
j; Garcias.
Vapor anglas "Castor", de
eiari , amb carrega general.
8 Amarrat moll de Sant Bertran.
caa;ignatari, Mas Andrew.
yapar espanyol "Mallorca", de
palma, amb carreva general i
ip passaige.rs. Amarrat moll de
les D rassanes. Consignatari,
aompan yia Tpanamedderrania.
Vapor espanyol "Patricio de
satrast egui ", de Veracruz i eses, amb cärrega general i 82
.Amarrat moll d'Espanya EtaL Consignatari, flipol.
yeror italiä "Dellenden", da
Dame i e:malea, amb carrega general. Amarrat mol( de Sant 13erLlar Consignatari. Bailas.
Pailabot espanyol "Maria del
Pilar". de Felanitx, amb Garraa,
f general.
Piiilebot espanyol "Menorca",
d'eVavidla i a m b càrrega general.
Goleta espanyola "Camerciu".
de Sant Feliu, amb cae:raga general.
Vapor anglas "Dandee", de
Gla sgow, amb taita. Amarrad
moll de Sant Bertran. Consignatala. Agancia Witty.
Yapar italiä correa 'Tomas°
di Savnia", de Ganova, amb càrrega general. Amarrat moll de
Barc e lona Est. Consignatari, Ignasi Villavecchia.
Vaixells despatxats
""ilaor eapanyol "Infanta Isahe, tl: Borbun", amb carrega geeral, per a Buenos Aires i ca-

GASETA LOCAL
OBS2AVATOM SI1TECAOL0821C Da LA
tent g REUTAT De. BAPC%LONA

Dia 3 de febrer de 1923.
HorCa d'osarraol6:
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PEEUS DE SUSSCRIPCIO
Barcelona: Datas Destet es cada
mes. Catalunya, Espanya i Por-tugal, 7'50 pessetes tres mesos;

15 els sis idern; 30 un any.
Unió Post: 25 pessetes tres
meaos; 50 els g is; 90 un any,
FIEA OFICIAL DE MOSTEES

Catee.

Vapor espanyol "Villarrear,
emb càrrega general, per a Cartagena i escales. .
Vapor espanyol "Cullera', amb
ea:lanza general, per a Gandia i
•
escales.
Vapor espanyol 'A. Cola". amb
carrega genoral. per a València.
"V,,vor espanyol "Cabo Carvoeira". amb eärrega general, per a
Bilbao i escales.
PlOolini ernannyol "Virgen del
Xara ami) càrrega general, per
a Alacant i escales.
Vaixells acotillo

Vapor italiä -Polluce", de trän
EI;, cap a Tarragonf.
Vapor espanyol "Cabo San Sebestian", amb duna-a general,
tea a Sant Felina
Vapor espanyol "Tr:ni", de
Iransit, cap a Marsella.
Vapor espanyol 'Rifa', ama)
arroga general, cap a Màlaga i
azalea
1Ipar espanyol "La nuardia",
Z eärrega n¡,eneral, cap a Tara
/gana 1 Celta.
Vapor espanyol "Manuel Espalia", amb rämiega !general i
buit, cap a Maraelka

NOVES
La

Soviet.« de ritaquinis-

Navaja
En ses-eid de Junta general
ardinäria celebrada el 28 darrer
per la Societat de Maquinistas
Manis, quedà elegida la següent
;urda directiva:
President, En Pera Ferrer Mi-,
va: vice-president seizon, Fr.
Tanias 316ndez Maceiras; aceratari, N'Antoni Maciä Bernal; tra,
@orca. En Trinitat A. Plaza; vi.co mptador, En Joan Martínez; ‘o .eals, En Pero San Insrl,
EP /lobee Mirallea, En Josep
tal, en Josep Maria Calaza, En
Jaime Abril. en Josep Pastor,
En Ferrat Costa, En Fermi fetalla En Joa q uirn Alié i En Jo-,
tale

Ecp Trio.

Noves religioses
nnumlot no Bane Ilipeneeari i
que honi din n ;oe esta en Mana
d' eie. ia•riea de . Cataluarn. Les auteribu d * Loo ,,,ta dideeee fan presi•ne que
prohibeizen que ta cierceis cu
ikm en aroonta negocia, no harem-me autor..zat .1 Min g per a tala fina
— 1;exeellentiseira senyor bistre bu
i ...(avom de Ilatl'airia el reveread
Jonn Arp an Pal ,t; (-cenen' de Fogis, el
ft:its Com p ren: ornolpitor
annt Jeep Oriol, rererend 30.ep M.
elrenellerm, llipeneiat En
Friolera VOL.: ele Sant Pele
reverend Jannie Col] Soler,
4e Vil arreeleam, reretend leleds Grau
-

mara ul 1 1 '1 11

7, 13, 18

Barómetre o cele i al uivell de la
mar, 709'3; 'MI; 7931.
eTrmarnelre lee, 10' ll; 11V4: ira.
Termiunetre buruit, 89; 114; 10'0.
Ilumhat reentaimea de saturaci6l, 79
77; 79.
DirerdiS ‚litt veril, calma ENE.
Velocitat del ratet en ['letras per se
goa, 0; 8; 5.
Estat dei cal, quasi serè; quasi tapat.
Classe de núvols, stratus; stratus-efimulus; stratua-edmoleta,
Tea.peraturcs •:rte.:mea a Pondera
Máxima, 1G'9.
31fnima, 10%
11.1ftdma aran de torra. 7'8.
termom¡trim, Ta. Temperatura initja, 135.
Precipitar:id aqumog, des de }es 7 boros del cha ant.eior a lea 7 bares del dia
de la data. 0'0 milfmetres.
recorregut die rent en igual tempa 23
quildmetres
Obserracions partes:tiara beira.
414
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MERE/1T AMEEICA

annosn CONGRES PMCIONAL DE CA AIREES
DE COMEri9 EMPANO-

AMERICANES
Z1-23 aarg

11321523ffliellikä
Ha mort, a avenaada edad, la
resaeetaible dama Na Josepa
ILucla i Garriga, vidua de Viada,
emparentada la (arriata Rubia i mare de nabizas distingiis
companys en la Premsa,
Ltufs Carlea i en Marian Viada.
Enviem als gens parenta la ex,
pressi6 de nostra eondulancia•

V liLCAN 1 ( 2 WAT
assageu-la i l'adoptaren

ilium ence, din 11, l'.1aruparle Na-

de n-dista `Ele Ileon...mitin:1" dedioari

Ima mi,ma a
de Sant in./ i
s i a metro:n.1ajetnoe fon tiiste
Torres ; 1:ogra, en e! sctU
a• la ',era mort
,
brea dilluns, t'esta de ganta
la
arehleofradia
taitutnn re:”traTA , rom cada any, una
fe•ta r elalosa a l'entliela de
ga s/ J ama, .eprertnl.
— 1a c....erre:si«, de la l'irrifleneiG
la Mar" .1r Déla i grua Je,c-.3)
eran, trua amb nemiti del XIX
llaIr'ernri de In :f.r:t lauliehi, gnu Un'
l/ee el 1 de febrer.
- fr rau ti l'auri. a
lea volt,
'oet!lnitt c o n o rnr. A res de«, U'i"a
mi,,r1
canta1a pele (-m'arman/ate, celonat ej rererend pare rector del Colle115d0 % eral Cor. 1'm-finen el reverend
erell, fg.
A la t arda, una fasta 'aviene§ ,a

JOIES VILANOVA UNIJ, 6
L'Asee:e
. iaciS de Sovietats Coldeet:ves i
Comanditäries menee arriano ea reunir
asamblea general dinuirta que ve,
lea quatre de la tarda, al Fuman del
Trebnil Nacional. per ¡losar compte de
ta neta actuar:de durant l'alterad anterior i prendre les resol/releas que eregui
d'iaters per tal .d'intervenir oportunament amb et Goleta i ornar que les seres orientado« pug-ain , tuir tunantes
conseqjincies.
Ami-, tal metan, Incita especialment
tata els "'tres contribuients per Militen",
sotierras an.lnimea i comanditiries per
acciona i als particular' ja tachona a la
Bei en rirtur dc PfiltIrna reforma tributiria perriuj ripie:pita ton en en sus- li
i amb la cooperacid del Forne.ut del Treball pagnin reinar pele intorer,eos ele la
indestria i e/ comerç en tot anal q ue ea
referela a tributaria. ,,,,,

Vi blanc.. 075 amp. lit.

Callara ARMO & allEleTANY

atan a3selit en Guaita;

Por a Cornorp 1 idlomes, Ta-

qui-meca, ate, estardieu, senyor
sonyoreta, a l'ACADEMIA COTS,
aserrar Ares, 12. Tele?. 5041 A.
La mea Importen1 d'Espanya.

El primer Canaria 'lacrarla; det D'amera Espanyo1 a Ultramar v e a
°alabar flefinItl y araent la
solitiaritat comercial que
atila d imprezeindibte
al.olutarricint yaciese:ola
es vol conseguir !a ticfe n ad eficaç del nostre

up de la Recele de Covernaeie de VAjuntarcant ,zeiryr Crea _Latioa.
El segetari, sanyor (Jarrli Planas, pießentä el personal dependeut de la dita
Seceiú, el senyor Labor, 4 Faal ela saluda, feut roes perquè el tinauesein sempre
cual uL centipany.
•

moeLper ? n '
ment per Etirrrlzp ilur -

L'Afaaa Artístnea, en junta general celebrada el dia 25, foren
ciegas el segilents carracas:
President: T0/1133 Borres; vice-president, Faust Cisa i Josep
Molner; secretar Enrie Molner;
vice-aecretari, N. Vey i a. Muñoz;
Tresorer, V. Darceld; comptador,
G. Sancho; Bibliotecari, S. Sopena; arxiver, J. Guasch; vocals,
Pi • ats, flamas, Badie,Mercadl.

111/111
ü

(8ankatTa1 ;133).

Xacollta Garcia-Reus
La Semeja permanent de Cerimonial i Festes de !'Institut (te
Cultura 1 Biblioteca Popular de
la Dona Ima organitzat per a diumanga, dia 11, una fasta arthativia sota la direceia d'En Lada
Muriera. Ela dies 9 i 10, de sis
a vuit del vespre, a la secretaria
de la pròpia Seceid, lea ~criadas pudran adquirir lea entradas
i seients fixes per a lea sa yas familias als preus segMenta: Entrada general, 025; !mienta fixes
per a les sacies, 2 pessetes; pela
individua de la seva familia, 3
pessetes pal selent i una pesela d'entrada.

Per qué altroe pala°,
van a t r avantgoarda de
rAi3ieitat7 La Pira de
Lalpgle reuneix 2.000 ex-

amp lia 113 m.
cl . matra lineal, 1 5 ate c .
al tapasit mea
italPORTANT IYESPANYill

i JO rgli Q111M 1131[11
@
R2nrin 31. Pero, 7
Playa Sta. Antara, 9
'Fapita evita, 33

e
ocauwärgitimiweinazugazawsulas
BARCELONA

positora, la de Lya 2.13°,
Par ia 4.530, Anglaterra
1.815, alla 1.083, Praga 2.793, oto. La situacid oornereisd d'agua:ame
paises és P i alo!' que 15
clgla tioatrea... La noe1.ra Flra, no havent d'esser - ho, da mes recluida.
Per tala motlus aquella
palsos van a lavantguarda I el nostre a la raro.
guarda.

A

El Solar Vasco Navarro
convoca a lots eta seus socia a
la Junta General ordinaria que
tindrà une avui a les deu del
mala per tractar de la següant
ordre del dia:
d e •ac.ta anterior,
aprovació de comptes i renoaacid de carraca.
Castres BON4ILIAP3. Quuliana.

Priricipal del Caza>

ti HOLOPIIAN E"

(f2parel'e i reflectora d'Hl>
S'econoniitza un 50 per 100 de cost
de .fluid elèciric. Gran varietat de tipus. Con.
cessionaris ex j a51u3 per a la venda a Espanya
METRON, Plaça

torda se herallar-se amb un individs
anomenat Albea Traveonera Sabirech
sortizat al Catre; w engsgar-11 un test.
«atrasad el pretera poi nortat saque"
del nao amb oritici de sortida, quid
feria* va curar da aua dball El fines*
ya &mesar pera/ prneaset Zir pena d'ai
y-11ft rama 1 ant-ima die/ de presa

corretea:aula

Davarrt de la gmrid kretra ata pee
sea« Frasserre Bata. Gordo, el qual,
ama a amase &e la mas ladesa de dote
quin Patita, flaquita date. re sebe
4.1" 8111,1 Canino, la quantitat de rae
retes 4,598 per ter porpramst d'une dreta
de lisaeusea, el que ne e. frr, or,rrpiantse la mtantidat.
AtesEirmuiffinrrs PEA A DA

AUDIENCIA TERRITORIAL
Bata petasera —lCalcd- Majar quantia
J. /levita, matra A. Casarramona.
gala oogrum.—Fl empitad. Coma t¡ncia
Illimaeose Cbaramaat, «atta Na Maria

M. ILLIMparlf.

Sala ber."—Olot. Imeilent. Joma
Na Dulces Besa% marea Sa Clara Solea

AUDIMaCIt PROVINCIAL .
Segaste primera.—No tS ällwayalament
&tele segoaa..—raireraitat Furt. Ee.
neta ralee Oral.
Semi LAwari.—lloolláLaL Corrupció
de mesera. Imbei Carda. 'wat
gnCci.6 eausrea.—Baredelleta.
per impratigisein_ Jlanaal Bern--o i tra
ultra. Jaral.

DELS JUTJATS
E) oh uuärdla
Fa jadia de la Caseepcie, secretaria
riel mayor Gmordío/s, loa icatrult en l'U!,
tima atirdia 2 raliencies, legue:ad
ala eslabonas sis detaaatm L'Iza sube
titear el daa durmieran da rIg ospital, secretaria del seayte

de Catalun7a,

17

LES SARDANES
EL NOSTRE 310.VUMENT
San5la que taza mena de trairamtaria
ha rnacigin tots els boinas de Catalunya; aeret be arribat rala-lada noble t
sana Caiplesta encertadLsaima
macar mi atoaranent a l'avri Pep. Tot
seguit eis pactes han teces la ploma, ele
canses la tenon, i el poble ha dat la seva
ala-sitia, la au
paró la tues ge-

Una malaila, anomenada 'tare'
sa alayoa Flumbert, de 'arenta
vuit anys, habitant al carrer d'Asusta afila, núm.. 32, barriada de
Sant Andreu, tingué un rapte de
deliri i aprofitant un momea!, de
deacuit dele que la cuidaven, es
Lied daltabaix del bala&
recollida pel seta marit í
nitres persones de It say a familia i auxifliada immediatament pai
doctor En Joeep Cararach, per°

Pi SOS

Gran assortit en dibuixos

I

Per a/ t'Ea 4 a e mar; es prepares grana
festivals a pro::: del mamment a Ea
Pep l'entura, als que Lit pondrá part

00

El Centre Ercursionista de Catalunya comesaarà les sessions
de projeocions dele diumenges,
projectant-se avui fotografies
del Poble de Santas Creas i Sant
Miguel del Fay, ora:Mala del soci don Josep Escolä. llora, a do3
quarts de set de la tarda.

gua

H) per cent descomple

Avuf, diumenge, a les (matra
de la larda, l'Esbart de Dansaires Pàtria (creció de l'Ateneu
Demoorddie Regionalista), fara
la visita oficial a) Centre Moral
del Poble Non.

Es ven a toles les fannacies

jactes per cminents.artiataaa

raftexiooin so )-re lo da
C15 in d ustria:e .que encaaa no estan InscrIts I

PER A

re• / flf • n
PARRA:10E3
Ferran, a, casa t...,Lrreb

conTs CATALANES, 513

aclhesió.

FINS EL 28 DE FEDIalaR
Gr TarrEs ELS ARTICLE.S
De LA CASA, coa)
porcellana. erislalLerie3, ;loca Je gafa ta i aluininit-eoberls d'alpaca, ohje- es per a presents. ets?..
CRISTALLERIA U. ESTEVA
RANICLA CATALUAIYA, 95.

CeRLAi
800roeurr4
t cA AAF1Cs rEn,
mrrics QUE scanic!,

40 IE3, TAPl308
I raons_Es,
LAMPARES decoració, pro-

ruano/Actoras eapanyo-

Roba blanca anal) existències.
Lloe gentrie, cdrrer del Carnee.
Tracte sola arnb l'interessat. 11,1.4.4
Auzirs Marc, 52, primer, seaiina,
du 2 a 3.

PARA ¡EMES CARDUS
Portafsrrisa, 10

Gal e r i es Layetanas 1

les sense exoti,a&O. Que

TR.4.SPASO BOTIGA

Ahir, a la' tarda, ea cc/astil:1f
el nau Consell directiu de la Ce-operativa de Periodistas per a
la Construacid de Cases Baratas.,

AUDIPeCIA PAOVINCIAL.
Ala
arabors ha Sainfaraelt
dir Montera, el qual trobent-se al ciad
de Pas da Mullen, per qijestions elee

crup. Mea
Vi alegre
Gallera AMO A MAMITA»

preszntades L2tes lo s

VIESTAURANT EOYAL
Caló du Te •
cada dia te daramnt de 5 a 2/3 de
i diaar a l'americana de 9 a II.

CHASSAICAS FAERES
Clarls, 43
Pianos, Autoplanes, Normó/asma, NoUhs perforats, Planos
de tagua. i d'asustó, Vendes a
termina, Planos eatrarbsers

naori al cap de poca ntoments.

traba!! 1 de neutra ;aguab a, Perra el Cenares delibarare daticientment
Si Na Vira de Liostres no
és una Camr,/CLa stanifostacia camarotal a;r1tre la cual e.sttpjuin re-

1 Ja pres tr.;Jsu4s.:6 del aiau cirrec el ami

El Negoeiat municipal d'Ingreinos
eabenta ffle durara el ame ele» Mal ea
parear • anime a donaieili risible/1 sobre
tnqnilteuta correepunent al no/1i taima,tre de l'exerelei eoindmic 192223 (mema
de ganar a naars.), advertiat a eoutriMente ver al per tivalaever mota ise
feedu erectices les grietee en pasimr-losSi els rebato podran retirar-les do ka t.f..r
cines de Ileimptacid fino el die 2 dad
prúrim :vare. Passat aquest tereittil iacurriran ea reeirreco.

MONTAÑA

A la darrera junta general administrativa del Col.legi pericial
Mercantil, de Barcelona (cornorack) oficial), fea nomanada la
Junta directiva següent: President, don Itamon Delgar Ventosa; vice-resident, don Josep Busguatas °orina; tresorer, don Antoni Cortada Garragosa; secretari, don Josep Sala Boilfill; vieeseeretari, don Iteeond Segarra
Lapeira; adjunt. primer, don Jissap Martínez del Villar; adjunt
segun, don Francesc Palomar
Ancejo; adjunt tercer, don Manuel López Loret; adjunt quart,
don Josep de Cuadras Veiret.

—Ton Pis nulo qua In ¡la a Ii pell
que metiesen tant t tant,
amb la Crema egPErfriIN
rugen procpm
i sens trepad.

L'Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona continua la clasae de Cuina Popular,
tras els dies feiners, da vuit
riel; del
A aquesta setmana
correspon la següent Diste;
Dilluns, Arrd3 a la viiienoiana;
dimarts, petxines a la parisien;
dimecres, Rangua de vedella
"Carpantier"; dijous, lona de
carxots a la Macada/1:a; divendres, confituras de taronja, i dissabte, merengues de xanlitiv.
Poden assistir a aquestes lliçons -totes les que tinguin ir:tares, tant Si sea com no sücies
de l'Institut, satisfent 025 pessetas per un tiquet que sols remeta' aliana d'entrar a classe. •

El dijous prtaina, dia 8 de labrar, comencarap les novas chitases de Taquigrafia al local da
"Nostra Parla" (13o1,ers, 15, primer, on continuar: les classes
practiques de velocitat en ele
dies i llores d'habittid.

cAMISEHI,A
SANS'
ihqueria, 32

CORDIL.t—EFIA

AMPLIACIONS Aivnr7212
CASA CASELLAS, Santa Anna, 4

Chassaigne Freres

en

MEZISZCZ.J.

1.0rfeL

Cinto al Patronal
de La SagradaIforien
Fsmflj

'2ngra PTol.1472
_ _
e lal, 11 A, gaPieras

Rambla Flus 26, botiga

As-ni predicara, a In morra Seit el

airear. Menor 51ortan Viineee-a.

Pel ~tarta, die fi del que som,
ta anunciat, el seu ball de disfrutase anyal a la Bohemia Modernista, l'Associació de Mercera
al Detall, en el qual s'ofereixen
inda de cent premis a les mas dia1 ingides macarelas.

5
Crönicaiudiciária

Detenció del caixer
Ferrades i d'un córnpliee séu.
D:jous, a ¡a tarda, va arribar
a Barcelona, del ingut pe r. la polacia, el caixer de la seca:e de
titols del lana Dareallona, Manuel Ferradas, que va desapardixer coincida: la seta desapegacid atrub la de quatre tito/s del
Deute perpetu Interior, liarte F,
el valor nomaaal dels q uals suma dueto. cantes mil peseetes i
l'electa equival a unes cent quatanta mil gemelas. A 01811 d'aqueeta !samba yie elan conaprovat Ores irregularitats en
l'eamentada Sue.Ció. La daten •id
va efectuar-la rizispeetor senyor
Vercicaoto i das agente, a Sagana on s'eatatjava a l'hotel de
Sant Joaquim i segons samba
van resultar infructuoses toles
lea indal?actona que r.30 fer - se
per saber si e/ senyor Ilterradea
tenia amagats en alguna flor d'aqualla localitat ele valor desapareguts.

En arribar, el detingut ton
conduit a la "Jefatura" i alguna&
horca Mea tard va ingressar incomunicat als calabasao3 del Palau de Justícia.
Abur, al mati. va declarar davant del paga Itainon 51. Carrizo,
durant inee de duce tienes la efeelafació. Malgrat la reserva que
Lotse guarda respecte a lea seves
inanifeetaciOna, a'assegura que
es confesad autor del fet_
Aixf maleta, es dio que les declaracions tetes per l'ex-cafxer
eón comprometedor es per algunas entltats bantarles d'aquesta
eiutat.
Ahir. a la tarda. fati cend,ait
el senyor Ferrades a la presó ce
mutar, on va quedar incomunicat.
L'esmentat jutge ha dictat
lambe auto de processament i
pre 3 a cense t'anca contra el etibdit ital:ä Josep Pastada, el qual,
junt, anda En Ferradas, bavien
°atablan un laboratori jis producte . a quiniiiza al Passatge de
la Mercè, i en el qual s'hi han
trobat exialäncia eta tenen un
gran anima
El 3utge de Llalla que inatrueix
aqueata aumítria, va firmar abir
un auto, inhibint-se de seguir
atinen aasumpa, que pasea:ah
avui al jutjat de primera total:neta da' distriM tla I'lloinital,

1 Clia es.trianys: ¡a fa tusas que hom
parta de/ insuarneut i ea Par brin vist
pro.;:ri.es ni gianala ; ranntateix nixti és
prora e ta aafeeritat d'aquaat menanreat ; ro ha-. catgut coses ear.crioes per
a ccenmaure el cor dels Cutabn3; qui 1 ha
commagat So esmt la Tenora d'En Pep.
Es per aia-.5 que er -a!za 'lata ha dir
etzlçar de. las ...oses mis creieu deurien
haver-In al recuseent Pep Ventura tea:
Vi 12 sardma de l'ane jen: nie vivia;'
mes que la seva dones, di voldren
una mica de cada casa del paitatac ern-1
pordanis ; etaldH-1 que hi hagi seta la
elaror de tes peatges nominases un branm:::,-.5 de curta arbre, un tr ys de-cada
doquier d'aquellas terres. Dzieä
räaima del Tx.ible. del poble que ballena
al so de la co5:a d'En Pea, deis
d'aquet pubis, que grácies a els as S2V1

la sardana; la figura dam pa:zis i un
pescador empordanesos ditrim fer de
argntsr.
Ara. ja lacra d:t La nostra; esperan

era mena de plabicit on impasi cana
iri-a ser el mor:Ir:sec
. nt a Ea Pep Ventura.
J . III. o.
E•mivocadaramst diguérem ea laudi•
ei.i imirna, 4m:s'arada ahir, dissabte, al
Bar Parria, era organ ive,da per l'Agrapscia Sardar.ista.
• . •
rAvrui; en raudicili orrinielda pel
• Ncra Eselar-, la corda Barcelona estre•
nata la aova sardana, d'Atetoni Cata:a. "La Verga de les roes". Seni'da que
el mestre Caraíä inspirat 'en la
imaige de Nostra Senyora :le Pompria, i
ha donar a la sardana taza =premia de
taisticisme.
• ••
tlimetange go-rmt, la E-inda municipal execuzi el "Jimy'', d'En Cerreta,
ar
vaignent-li una ovació. Cal
mastre Laman per La instramaaiaci5 que
diem a l'obra.
Ens dines' que el mestre Catan ha inetr.oncntat per a banda "La procesal de
SALU Bartorneti'.

PROGRAMA
L'audició que el Fornent de la Sarda*
nr i nf Nep Euct harien prepa- et al
earop del F. Ca Barceioeta per aval al

mati, es faca d'urea'. d'Aribau. Cobla
Barcina.
AUDICIO SUSPESA
grupaci.I1 Sardarrieta it,. Ilaraelari
fa avalan a tata els sarda/listes qae per
causes impreviores ha hagut dc suspendre l'audieirS de sardanas que a cierre
de la ciabLa Euro, de MatarS, havil nr'antera!' per artti, a les onza del matl,
a la placa de CataIunya.
1n 11»

Comunicats i

avisos

"suplicados"
Ilcm rebut n'ama:ca la i avisa&
redactaba en cspanyol de le' a aria
aliente mehala:
Cfrcal Artfatia.
Coalla Pro-Carnaval.
liajordomia de l'Ajuniament.
Associaeid du la Dependaneta
Mercantil,
Catabre Oficial de la lachle.
tria.
No ele publiquem per Ittap.01 t14
'
tunea pot tr0.dtlit7leit

t • •i
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LA SITUACIO A LA RUHR

Mernel

El Consell d'EsjEl

D'Oricnt

Govern alemany sembla disposat a cedir

tat aboleix la fron• 1
tera amb Lituánia Millora en tots els ordres la situació a la regió ocupada
París, 3. - "Le l'eta Pari/sien" explica en aquesta ferina
es revengen a Berlín
com la 'ecent tirador de tes relaciona franeö-britäniques han
'Wat la aesultant d'una eonfu'id entre flis_ese,e gestiona purtaeles a cap Iret França, i que se
sauceixen lIS a aegüent inaneEl dia Z7 de gener telegrafià
liaaté a Nernal- paixà invitafirlque 1,„urquimsignes el trae tat, telegrOra que fea també conurricat arcadres j "declarat sa..isfacitori pel Govern.
. El die, 29 de gener es van Irall
a Tra jnstruccions al general
3e Id, pregarrt-li que informes al
&gimen d'An g ora que el jractat
to signifieava n ultimatum
uc França no considerava Lalor
Baraent de la Conferencia com a
fndici de ruptura. El general Pelle pra«aué als seus col.legues
Italia I brItanie els quals no forpaularen cap objeeció.
' Et mateix die aquesles instrue
ts !oren comunicados a Lo.11dres j Lausana, j lord Crew lejegt-afiä a ljagincaré donant-li les
glateies per les seves gestiona del
ilfa 23 Ceegsner, -prop del Govern
d'Angora, jndicant l'ambaixador
anales 191 respecte a la declaració de Londres en primer de 1914,
donant a entendre que en el cas
d'una ruptura á Lausana, Frene.% rió tinVie dret a fer a pau
•eparadamelft amb Turquta.
30 id , gener. - Nota francesa
destinada únicament als atleta,
eranunicant a lord Crewe que
França considelava record de
119i4 valeder nomls per a la gran
guerra. Co tn que la guerra greco•turca era un 'conflicte separat,
França en cas de ruptura á Lau-,
llana Seis constar la sa y a venirte
Vat, de traetar aquest assumpte
ier s eP ae . Com a cOnseqüengja d'aqmsta nota es va creure
tt Londres I Lausana que Poinca-é arlavn en ella del dret de
;J'anea a fer la pau per separat
hrtab Turqtea, per mitjà d'Angoka.
• 31 de gener. - En comprovaraquesta equivocació, l'arnbaitador frataces M. Bompard diriki a lord Curzon el dia primer de
;erer una nota, i a Londres al
de la emmunicació de Pein-'

rpf

Berlin, 3. Circulen amb insistencia rumors de que el Leovern de l'Imperi es troba disposat
a cedir davant la prestó dele govd'ns francés i belga. - Radio.
PER CONCILIAR LES ORDRES
DE DeRLIN AMD LE:7, 11ÁPOSICIONS DE L'OCUPACIO

Duseldorf, 3- - S'ha selebrat
una reunió deis burgmestres.dels
teritoris oc4a,ts per a cercar una
Nainula que, coricilal les ordrls
qäe reben de Berlin amb les neressitats imposades per Paicapació. - Hayas.
LA SITUAC!O FERROVIARIA A
RHENANIA HA MILLORAT NO-

TABLEMENT

proximitats del cordó . duaner
elan declarat en vaga.-Radio.
83 TRENS PARATS A BAVIERA
PER MANCA DE GARBO

Magúncia, 3.-Per manca de
cardé han hagut de suspendre
la circulació 83 trena a Baviera.
-Rad i
L'AdMINiSTRADOR DE FERROCARRIL3 BELGA A LA RUHR
Brussel.les, 3.--L'adrninistrador general de ferroearrils belga
ha sortit cap a la Ruhr acompanyat de diferents funcionaria.llaves.
EL NatitHSTRE ALEMtillia DE
FERROCAERiLS EXOITA ELS

OBRERS
(Rebut amb reträs)
Berlin, 3.-El ministre de Ferrocarrils ha dirigit una Comunicació als funeionaris i obrers ferroviaris excitara-loa a complir
les ordres de 24 de gerter, negant-se, per tant, a acceptar els
mandats de les autoritats doropació-Hayas,

Mi,gúneta, 3.- La situaele‘ fer
roviäria en teta la regid rhenana
ha rnillonat notablernent. Estan
asegurats els serveis de transponis per a l'exereit d'ocupació
aixf aojas les comunicacions amb
França.
Els intents de sabotatge ao han
donat el resultat mercès al zel
dels ferroviaris franceses, que
han reparat ràpidament Pis desUN TREN QUE FUGIA
perfectas ocasionats. - Has-as.
Berlín, 3.--Notacies d'Essen
* LA SITUNCIO MILLORA A TOT diuen que ,prop d'Hengstein una
ARREU
patrulla de soklats sembla que
Duaeldorff, 3. - La situaciA dispara sobre un tren carbonen,
njilorn raeidareent a tot arreu. *per haver estat aquest posat en
Els fujaeionaris alemanys d'al- marica per ferroviaria alemanys
anos ses,eis dTms han retirat en direcció a l'Alemanya ocupada, malgrat les entres en conJa dimissió de llurs càrrecs.
A Treveris i Palatinat els trens tra donades per les autoritats
d'ocupació.-Havas.
furfronrn normalment.
EN obrera dep rime s'han preDOS INCIDENTS
sentiat espontetament, per reDusseldorf, 3.-A, Hechizan un
pcndre el treball- - Havas.
centinella, en veure que s'acostaES REPREN EL SERVEI FERRO- va un paisà alentany Ii donä orVIARI A USEN
dre de deturar-se. L'alemany va
Berlip, 3. - Segons noticies fer veure que es retirava. pero
que eg reben d'Essen ha quedat després avançà amb la mà a la
reprè aj servei ferroviari aixf butxaca com disposant - se a treure una arma. El centilla dispacorn Ie5 Comunica-Jimia (ea'gea
fiques telefòniques . -hayas. rà, matant-lo.-Radio.
Dusselderf, 3.-En un tramvia
Dussejelor4 3.-El centre telegrafie ì telefealic d'Essen ha re- d'Oberhausen un cobrador intentà fer pagar a dos s'Adate b41près el free.
Els ferroviaria empleats en les gues qué portaven passe de circulació. El públic es posta de part
si.,nreee»seunieeneeen.-.-n•.• del cobrador i els soldats, en vista del caire que preniert les co'ar.
l e Petit Parisiea" fa- constar la decisió de la Societat de Nacions so- ses, van fer ús de llurs armes,
j'actitud de Fraga on aquest bre la güestió de Mossul, i que ädhuc ferint al cobrador i un passatger.
satarnple és franca i lleial i que han prepara: un manifest destinat a exe fa suposar que PaquIvocació plicar al món enter les raons per les
L'OPTIPAiSh1E SOestat ja ulisIar,tbriament re- quals no poden cedir en aquesta qüestuí• S'ACCENITUA
BRE LA SITUACIO DE LA RUHR
-Radio.
'idt-a. -liavaa.
Dusseldorf, 3.-L'optimistne
LES CONCESSIONS ALIADES
sobre la sittiació a la Rular va
itINA PROTESTA DE M. POINParís,
3.-Els
aliats
han
comunicat
accentuant-se. La policia ha coCARE
.
avui a Ismetpaixa que estan disposats
' Londres, 3. - En el "Foreing a consentir una guarnició turca de 12.000 municat que es complica les or94ice" s'ha reput una nota del. bornes en els estrets, pecó que co ac- ees de Berlin i que esta dispoident del Consell -de 41141- cepten cap guarnició a la Penimda de sada a saludar els oficials franceses. Molts • funcionaris alefrancés., genyor Poincaaé, Galileo%
es
manys han retirat Ilur dimissió
estant contra la publicació a
Eis abato evaluen els danys dc guer- col.lectiva, anunciant que esta14 premus britänica d'una conaul, ra en la milions de Iliares surques.
ven
disposals a reprendre el serflip,ciS confidencial que el „ we, •
Ele 'turcs rebutgen l'arbitratge de la
ept francés feu al marques de Societat de NICións. Es probable que vei.
Ha causat gran impressió enseu arhitrasge
lewe prop de l'actitud de Eran- Nordamerica ofereixi
tre els ferroviaris alemanys el
la en da qüestió d'Orient.
com a nació neutral.-Radio.
veure que el triefte havia estat reEn la dita nota el senyor Pein 'aré fa constar que declina teta YZNLZELOS CONSIDERA INDIS- prés.-Radio. *
deesponsaktlitat per fas consee
PENSABLE LA DOitiSTITLICIO
DOS VEOADES EN PERILL DE
-D'UN NOU OVERN
peialq u, pugui portar aquesRUPTURA -:- EL GOVERN ALEepubi actia-llavas.
Lausana; 3.-Segons noticies d'origen
MANY HAVIA DECIDIT LLIURAR
britänic,
sembla
que
e!
coronel
Plastiras
ELS PASSAPORTS DE L'AMBAIe.3 REIVINDIC>CIONS D'ISMET ha informat al Comité
revolucionad
d'AXADOR DE FRANÇA
PA1XA
,
tenes que el senyor Venizelos considera
Paria, 3. - Se sap per bon cona, 3.-Una infurmació oficiosa in4 ppcasable la dimissió dcl C ,vern acduele que el Gabinet alemany
li , c Ismet-paix1 ha sotmes a les Det ola constituir:, dim neu Ministeri,
estat dues vegades a punt
legacions aliades una llista de les reivin- amb exclusió absoluta d-Is membres del
-"icacions que presenta Turquia i que dit Comité revolucionari, així ccm la rompre les relacions diplomàtiques
amb Freno. La primera veEuro a ésser unes trenta.
convocatória de noves eleccions tan uy ist gada els ministres havien deeiFa dos dies que Ismet- paixà ve tretas'hagi signat el Teactat dc pau, q2e dit 'Hatear els passaports a latoCant cm la redacció d'un document con- el senyor Venizelos creu que será molt
baixador francés M. de Margetestatit al projecte de Tractat de pau, aviat.-Havas.
nie, però
per?) no es port, a cap moccreicii:-se que les conclusions d'aquest
ees a una enérgica intervenció
Oocument seran més o menys fas ‘ -1EVAQUARAN ELS ANGLESOS
del doctor Hernies, ministre de
MESOPOTAMIA?
%des, segons sigui el resultat de la con'testa de les abres Delegacions a la COLondres, 3.-Lord Persy Cas, alt co- Finances. Tambe va prendre el
Govern en una altra ocasió una
municeció clic:usa que 7U • Is fea dijous.
missari brisänic a Mcsopotämia, el qual
1-Havas.
es troba actualment a 1,ondres, ha cele- decisió semblant, perd va haver
tras importants entrevistes amb l'Of fi- de renunciar-la allra vegada., ISMET PAIXA A PARIS?
Rad io.
ce
colonial, havent-se pelas de 1.0raciia•
: Lausana, 3.-Ahir arriba a aquesta
ció
parcial,
i
potser
tal
vegada
total,
ALEMANYA
HA CONTESTAT LA
koblació un delegat del Gavera d'Aneola Mesopotämia per parta dels anSEVA INTRANSIGENCIA A LA
ea, que corferenciarä extensament amb de
glesos -Hacas.
NOTA DE LA C. DE R.
.smet-paixa, -i cl qual sembla que sortiLE,2 CONCESSIONS DELS
Paris, 3. - Alemanya ha conr immediatament amb direcció a FaALIXTS :: LA REILICTENCIA DE testat avui e la nota de da Carís.-11avas.
TURQUIA
rdaste de Reparacions de 26 de
DELEGACIO RUSSA SORTILausana, 3.-Els delegats aliste comu- gener. En Pesmentada nota AleRA DILLUNS
nicaren amiest mati verbatment a Ismet- mänia es mostra intransigent.Lausana, 3.-La Delegació de la Rús- paixä les darreres concessions que ca- Radio.
xia soviética que es troba en aquesta tan disposats a fer per a arribar a la
LA SITUACIO DELS FRANCESOS
ciutat, sorna dilluns amb direcció a
conciliaci
ó, figurant entre elles la inde•Moscou.-Ilavas.
pendencia completa per als Tribunals oto- A BERLIN ES FA INSOSTENIBLE
Lausana, 3.-El senyor Txitxerin marBerlín, 3. - Es exacto que la simana i qtreclant oberta la discussió resdels franceses a Berlin ha
ra el dilluns tj'aciucua cintas, deixant
pecte de les indemnizacions debudes a
qui per si f os netessäria la seva pre- Turquia per Grècia.
arribat a ésser quasi insostenieencia la resta de la Delegació russa,
El delegat anglès deciará que està dis- ble. Els franceses jutgen que-du'ins que es don? per terminada la Conposat a qué la qüestió de Mossul sigui rant la guerra se acuiten mes
Arancia.-1-lavas.
confiada a un altre arbitratge diferent
tranquila que ara,. No es pot pardel de la Societat de Nacions, sempre lar en frailes 111 'desplegra un
1:18 TURCS ACCEPTARAN
L'AR- que no eatenti als de l'esmentada
e
,
So- periòdic francés en públic senBITRATGE DE LA S. DE N.
se córrer el risc d'ésser insultats
cietta.
París , 3e-Segons el corresponsal del
¡fina abufete,jat.
Isrnet-paixa aixecä acta d'alzó i ma'Puntal a Lausana, sembla•que els turcs
El general Nullet, que prenia
nifestä que aquesta nit donaria una controben disposats a acecinar l'arbitrasel to a l'hall de Phptel Adlon, fine
testació definitiva.
de la Societat de Nacions, en el que
Les tres Delegacions aliades feren requerit pol maitre "porqué el
d refereix a la questió de Mossul.-Ha- comprendre que no estan disposades, erengues a la so y a habitació'.
Ba
Dos oficials que volien inspecper& a que continui per mis tempo la
Angora, 3 -Ele pefriedies anuncien
cionar una fabrica de fusells a
resistencia ele Turquía a signar el TracIne els turca es negaran a sotinctre's a tat de 'ud.-Haya&
Erfurth do bu ammaiseguiren per

.rt

rrol

opostr-s'hi els obrera i foren esbroncats pel públic. Per últim, a
Garlsruhe el cònsol de França
fou obligat per uns joves armats
de revòlvers a abandonar l'hotel en que menjava fcia Lampa.Radio.
EL REICHSTAG AUTORITZA
L'Ern isslo LE BITLLETS DE
BANC PRIVATS
Berlín, 3. - El Reichstag ha
adoptat un projecte de Hei autoritzant 313 establiments crèdit
per a emetre bitllets de Darte privats exemptes ci no d'impostos,
segons els casos, pera) dispensant als dits establiments d'efeetuar dl-pòsit s d'ora
El Reichstag ha ajornat les
seves sassions fins al dia 12. Havae

LLOYD GEORGE QUOLIFICA UE
112.LITABLE BOGERIA L'OCUPACIO DE LA RUHR
Londres, 3. - Lev-president
del Consell, Lloyd George, ha arribat avui d'Espanya. Interrogat
pela periodistes es mostré en prin
eipi molt reservat, pern després
es mostré mult e xa liel tInterrogat per un periodista
pobre da mustie de l'oeupació
la Ruhr manifesté Lloyd George
que França havia comes amb aiata una veritable bogeria i que
aquest era el mitjä per a no cobrar mai mes las reparacions i
fer que el periodo d'inquietud i
de perill s'ailargués a Europa.
Respecte a la qüestió deis Deutes interaliats manifesté que els
paises deutors d'Anglaterra huirica da pagar, puix Anglaterra
paga tumbé els seus Deutes i no
hi ha cap raó per que la Gran
Lretanya es mostri magraanima.
Preguntat sobre si pensava
iniciar alguna acció politica manifesiä que si, pecó no va voten
LA C. DE R. MARTE LA NEGATIVA DE LA MORATORIA SOLLICITADA PER ALEMANYA
París, 3 . - La Comissió de RPparacions ha resolt per tres vots

i una abstendó del delegat britanic, mantenir la sera negativa
a concedir la moratòria soldicitada per Alemanya i declarar en
vigor l'estat res pagansonSs .1 n-• 5
de maig de 1921.
Aixf meada ha resolt mantenir
per a 1923 el programa de
remeda de fusta en la forma
que quedä establerta en julio!
darrer.
Hayas.
ELS INFUNDIS DE LA PREMSA
ALEMANYA
Berlin, 3.-lieterminats pededies de la dreta publiquen infermacions tendencioses i infundieses.
Diuen entre altres coses, per
exemple, que les tropes, blanquea
que ocupen la Ftuhr seran substituides per trepes negrea i que
les tropas franeo-belgues tenen
ordre, per al cal de retirada, de
volar tots els ponts de les vies fe-.
rries. - llavas.
--LA MANCA DE CARBO REPERCUTEIX A ITALIA
Londres, 3. - Comuniquen de
Roma al "Manxester Guard:an"
que la situació a la Ithur repercuteix ja a Italia, cm per manca
de carbó ha calgut suprimir diterenta trena. SEVERES MESURES CONTRA
ELS FUNCIONARIS CONCILIADORS ANUA L'OCUPACIO
Duseldorf, 3, - El Govern de
Derlin ha pres severos mesures
contra alguns funcionaris als
[pulla es judica massa conciliadora amb les autoritats d'ocupa- navas.

Els alemanys tor franco-auge
El pressupost actual, si no
existas la guerra, seria, per tant,
absolutament normal.
Terminä dient
--Es la Pitjor de les heretjies
valorar la capacirat de pagament
d'un país fixant-se solament en
el seu stock en or metall tota vegaita que l'or té un valor fictici
i abans de classificar deftnitivament 'la fortuna d'un país conve fer al Mane del seu actiu i
dell seu passiu.
Si aixi es fa, pel que toca-a
França, la confifrima en el valor
de la seva moneda sera de les
mes stil.lides.-Ilavas.
TX17XERIN PROPOSA A POINCARE LA LLIBERTAT DE TRES
OFICIALS FRANCESCS A CARVI
DE LA DE MARTY
- París, 3.-Txixerin acaba de fer proposar per mitjancer a M. Poincaré
posar en Ilibertat a tres oficials francesos empresonats a Rússia, a condició que
el Gavera francès doni Ilibertat a Marty.

Comentant aixó, din Le Marte:
"Mentre el Govern dels Soyi.ets s'imagini que pot intervenir a Franca en
favor Ele ciutadans francesos en senaWants condicions, demostrara que no
estä encara capasitat per a la'preciació
de les curiveniencies internacionals.-Radio.
EL VIGESSIM CONGRES INTFRNACIONAL DEL PA
LISTA

T SOCIA-

Lille, 3.-Avui se celebrara en

aquesta ciutat la sessió inaugliral del vigessim Corlares internacional del partit'socialista.
Amh aquest motiu, es troben
des d'ahir a aquesta població els
delegats francesos i estrangers
que han de representar Ilurs palsos en aquest concurs.
Entre ells figuren els senyors
Helferding, socia! -demòcrata aleman y ; Engberg, social-demócrata suen; Roberts, Walhead, del
Labour Party britänie, i el socialista italià Hatteati.
La reunid preliminar se celebra anit.
El president dona lectura dels
telegrames tramesos per Fritz
Adler i Olio llauca delegats un
socialista demócrata auslriac i
aeltre de la Unió, de Viena, que
slan vist en la imposibilitat
venir a Lille.
Els reunits canviaren impressions sobre l'estat actual de les
diverses qüestions d'ordre politic i econòmic, retatives als palsos representats en el Congrés.
El delegat alemanq senyor H elferding proclama la necessitat
que Alemanya pagui els danys
que causé, peró protesta de l'oempeció de la corma de la Ruhr.Haas.
EL RETORN DE LA CARAVANA

DAUTOMOVILS - ERUGUES
TORNARAN A ATRAVESSAR EL
SAHARA

París, '3. - Comuniquen do
Tombectu al "PetiL Parisien"
anunciant que el dita primee del
correrte la caravana d'autornebils-erugues emprengué la meran per efectuar' el seu viatge de
tornada, travessant novament el
Sahara.-Havas.
CONTRA L'ESPEOULACIO DE

BLATS I FARINES
París, 3.-El ministre d'Agricultura, .31. Cheron, ha dirigit als
directora dels serveis agrfcoles
una circular ordenant - los que
s'oposin enèrgicament a qualsevol espeäulació sobre els preus
dels blats i farines, que s'han elevat considerablement aquests
dies.
La Prefectura del Sena ha fiaca el preu del pa a 115 frenes
el quilo en el departarnent del
Sena de9 del dilluns vinent.-11a-

L'ACTUAL COTITZACIO DEL

FRANC
MANIFESTACIONS D'UN FINANCIER
París, 3. - Una eminent personalitat financiera ha declarat a
un redactor del 'Matin" que l'actual cotització del frene en el
mereat -de valora, era purament
ficticia.
Fa observar que la circulació
fiduciaria de Franea a primers
de febrer, que es de 37,000 milions no 68 en cap maneta excessiva si es le en te:mute que l'estalvi francés absorvi durant 1921
mes de quaranta mil milions en
nous milions, 'Hura en concepte
d'U/apestes vint-i-tres mil miWats i destina a les necessitats
comente de la vida, 60 mil inilions.
Es . eert que el pressupost astson la quantitat de 24 mil milions, però el darrer atenien a
la guerra fou de cino mil milions i mig, equivalent a 16, al
lapas actual de frene.

El corn i
de la recent tiva

EL "TIMES" I L'ECONOMIA

EUROPEk
Londres, 3.-111 "Times" publica una ressenya económica de
l'any 1922. Referint-se a Espanya, el "Times" diu que l'any
es presenta per ala espanyols
amb mal catire, peró que als darrers meses la sitallació millerä
notablement, tuerces als Traelata sanats amb França, Noruega. Suissa i Anglaterra.
Aquest dancen Tractat m'ab An
glaterra és el doeurnent mes important entre ambdues narions,
des ele llur aliança a les guerras
napoleòniques.
El mercat de Bilbao ha estat
molt fluix, a causa de la competencia- realitzada per /es nacions
de moneda depreciada.
Parlant després de Catalunya,
diu que la situada ha estat próspera, puta, apaivagats els °enfile
tos socials i obrera, s'ha trebaIlat amb continuitat a totes les
tä4rAguase-altadio.

Riga, 3. - D 'origen polont,
del que el nou Consell
d'Eetat
Merad ha proclamat l'ava'en
definitiva de la eiutat pr,ij
tuans i ha abolit la frontera
territori amb la Repúblieili
na. - Radio.
LITUANIA NO FA CA9

Dt

L'ULTIMATUAI
Kowo, 3. - L.Agéecia Li
declara que L ituania, inaleee
seva bona voluntat, no poeirs
tisfer les exigències
tum de la Conferencia d'are
dors. -*Hayas.
LA QUESTIO DE VILNA
SOCIETAT DE LES NACI

París, 3. - En la retna
Consell de la Sociatat d.:be
done el senyor Ilaytans
posat que una comiesal
tuania I PoIòniaorib,
minitració de la zona de a
El delegat polonès eacepa
proposició, peró el delegat
la rebutjä tategbricartrat.
~esta m anifestacié del
gat lituä produl fonda teme
EI senyor Vivitani Manden
delegat lituä la hevonsab
en qué incurria el adear
blant actitud que adnue peda
portar una nova aneara.
El delegat de l 'Uruguay, e
Blanco, manifesti, que el da
de mere es reuniría 1 San
de Xile el Cene-tes per al
havien Atat invitad tolei
repúbliques d'Amerea.
Lendres, 3. - !Aderezas
marions de Berlín reetes a
(-tres en les últimes 1 hora
diferents procedendea lag
seriores, 2bncorden a cer1.
que dl gaveta/ del Reich es
dirä d'un Moment a l'altre*
dir a la pressi6 de Precié
junta de França i Hèleies
Ruhr, adrnetent tes erige
d'aeuestes nacieras.- E
EL DEUTE ANGLES A II

AMERICA
Washington, 3. - La Comide
na de Cansaidaci6 del Desis

xador britänic han auribat a»
definitiu a enspealt
amb ela Estat.s
CRIS! MINISTERIAL A

LIANA
3.-IIa presentat
missió del set s'arree el prestat
sell, etenyor Ilughes.-121avaa
EL REGIM FISCAL S
Brusseldes, 3. -La Cambra
tata ha aprovat, per Si vos cata
2 abeteneions, tan projeete du Ihi
ficant el rUim fiscal al ginl sis

sos el !mere, la glucosa i el ubsei:
pous impostos.
Per virtut de 14 reedir/ard
plica el pg . jecte, el non lema

:I

211, o sigui un augment de 01
resultat de la tara abasia de is
Seran elevats el doble di Mi
portacid deis emes, sucres, meDiel.
Se&

Els drets d'entrad& per id tiNg
fua passarllan de 75 a 12) i 93.
tivament, 1 per al tabac dala:ato
a COO mas-su.
El projeete ser¡

eliaeutit 1val

nat.--4Iavas •
LES OPERACIONS ITALIA'
A TRIPOLITANIA
Roma, 3.-Comuniquen ett

"Messaro" que despres den lira
de de desease, les trapes elaia
reprès lea nn pervsjaa3 per apeled
Sohirania d'Italia t'abre la
oriental, bajear estar diiidider
forera en dos cenos.
P1 primor ha ocupat Gesta i
ha derrotar els rebels abs nalsnie
serralada de Sidi Pea Arrib.-2

EXFLOSSIO A UNA FABRICA
LUCERNA
Lucerna, 3.-A la fbrica Her
da a les proxirnitats daquesss
sha produit una violenta eiPlog'
ha causas danys materials ariperate
notant-se fins ara si s'hus
desgracies personals.-Ilavai
NORUEGA TORNARA A

pr,C,sreiliatnitain, 3p.Vr ioiEelcutio:t
r
ting favorable a l'acceptaciat
arranjament de cuneta
sional, d'un tractat co ,
Ndiertil
ciu6alaZobrpreg%reh
utavdeegl4ki

r edad'
p85rozwootrialitaresimdpeorvta
ins

graduació alcohólica.
El Govern, a tenor fra
acord,
més
tpinciestsriibai
del Storting un projee te e
rnólenodhuon:. súbre la prehlc]j.
venda i censure de vias 11°
l
e
le'artrC

Diversos membres del 6
nliqayaw
hane esta: d'acord arb
col .legues sobre ele ler12,1
dr
rgeunéclusml,adeama
d'estrIballirClin
el

5
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CON
D'ESPANYA

El consell tracta de la
qüestió catalana i el
lesacord dels ministres provoca rumors
de crisi
Avui alguna periodistes han recollit el
rumor relatiu a un supctett plantejaniel
de cris; per diferències sorgides entre
cienes ministres en apreciar la qücstió

de Catalunya.
El fea no es cert, perquè ea el Gassell d'ahir, si be es veritat que en iniciar-se l'estudi del problema catara les
opinions Sor= discordants, la deliberaen) es limitä a un canvi d'impressions,
sense arribar a abordar-se el fans de
l'assumpte.
L'Alcalà Zamora no desisteix de fer
qiiesti6 de Gabinet ço dc les recompenses, i ben clar ho ha manifestat aquest a tarda.
De totes maneres, fin7 dimarts, que
ha de celebrar-se Consell, tot el que es
digni és prerlanir,
MANIFESTACIONS DELS MINISTRES
.
El cap del Govern ha raanifestat aques
ta tarda que en despatxar amb el Rei
ha sotmés a la firma cap decret.
Ea afegit que la reina Victória es trab a taillor.
Al.ludint al Consell sie dinaarts, ha dit
'que serà continuació del d'ahir.
14 acabat maniiestant que el corte
de Romanones marxarä avui a Guadatajara, on passarà el dia de demä.
— Preguntat l'Alcalà Zamora sobre
!es gestions d'indult que es fan a
favor del taverner Lluis Verdaguer,
ha manifestat que l'expedient ineoat
tramita amb tota prensa, i un top llest i
caneguts tots els antecedents, l'estudiará
afectuosament, tenint ja en el sen poder els telegramtts i peticions que li
han trames diverses entitats comercials i
particulars.
Referint-se l'Alcalä a la recompensa
al sergent Vasallo, ha dit que aquesta
reptil gis trämits ordinaris, i serà examinada l ' resolta segons el reglament de
rccompenses.
Com se l'interrogués si amb el nem
Reaement tornaven a donar-se recompenses que sense éster d'ascens equiválguessitt rnateix económicament, va dir
que aix6 eren desala que es coneixerien
al S:44z públic el decret.

primera hora de la tarda
ha conferenciat el manidas d'Alhucemas, al sen despatx de la
Presieténeia, arnb els ministres
TEstat, Instrucció pública i Goa
rentada.
— Usa aotallsal6 formada pela
senyors Erejeiro. Don-saneo Burgos 1 Tomas Era-tablee, ha estat
al ministeri de Gracia i Justicia
per . soalieltar del ministre que
ajudi a concedir unes peticiona
formulades pels fabricants d'ara
roes d'Elbar, en instància diripul, al president del Consell i
que es refereix a les 'licencies

i venda d'armes.
Com ala que el comte de Roa
Innones no es trobava en el mia
ai s teri. ele corniesionate han visdat el seu secretan i particular,
En Brocas, i han quedat per tornar dilluns a 9eure el ministre.
— Talaba nna comissió que
representava els Col.legis Llarres de Representante i Comissionistes del Comer(' d'Espanya, ha
visitat ells ministres del Treball,
Enances, Foment i Gracia i Just:cia. per fer-los remesa de les
randusiona votales a l'Assemblea que darrerament celebraren
a Madri d .
Lo comissió hit quedat molt
salafeta per l'acollida dels ministres. que encara que ja coa
maxien les peticione, han prorees estudiar-les amb tot deleMinen' en especial ço que afeea asaterefació forçosa dels
somereials.
ELS EINQUER! CATALANS I
NIUN:C1 P AL SEVILLA
— Aquest mal( han ar-

i . arnb el Comte d'Halcon eta
aeasentants :deis sindicats de
s7,euera de Barcelona per en-Ors an.b l'Ajuntament les ba. 1 , 1 futur emprèstit nuinici,a• les aieiles arnb garantia
la dasirna• — rt• U.

IL, 'Wat:RIMAS 1 EL MUNICIPI
A l'Agrupada :Vaticina ha do• ..,t una conferencia el diputat a
i cap de la minucia mauries las FAjuntament de Madrid,
A:fae:1 Ssrrano Joven, sobra el tetas --El ragim. municipal i el Go•. e .al municipal".
Digne que la ineficacia dels
MI;;Iirpis es filla, mas que de
ascapacilat i immoralitat 'dais
.rS cemponents, casi raguin en
(aa. etgj constituits.
Mantees da politice aegueixi
n e 'oant an la formació dels Ajun
t aments aquests tindran que éster forçosament ineficacias, puix
p e r poder desenrotllar-so els
M unicipis cal abans que tot que
tinguin independència política i
administratfva.
Estudia els sistemes mnnicipals seguits a Anglaterra i Ala-

rnanya, paisas on ha adquirit mejor N'arde la vida mttnieipal i
e s declara partidari del alotema

-

FER
de geraneia seguit a Alemanya,
donant calmada en els Ajuntaments als tècnics per a la careecieadels ,serveis.
Apart d'aixòa els Ajuntaments
no podran donar els fruits gua
es desitgen silla seas atorga
inaependancia econòmica, sense
la qual de res els servirà tampoe
que gaudeixin d'independència
polatica i administrativa.
L'orador fou aplauda.
•DE L'ACCIDENT DE LA PORTA
DE FERRO

Aquest matt sala efactuat l'enterrament del oapitä d'artilleria
senyor Montero, víctima de l'aecident d'aviada ocorregut abans
d'ahir prop de la Porta de Ferro.
L'enterrament el presidien l'in
fant don. Al lfons, en rapresenlaci6 del rei; cli general Eehagüe
i representada de la familia.
Figuraven a l'acompanyament
tots els companys del finat i capo
i oficials de totes les armes.
Una companyia d'aviada ha
retut s honors al eadäver.
Durant el fúnebre arte han
evelueionat aeroplans de l'esquadreta de Quatre Venta, tirant
rama de flora al pas de la comitiva.
UN NOU TELEGRAMA

nl nou telegrama de luxe creat
recentment, seria un document
artfstic, de la confaccid del qual
s'ha encarregat un conegut artista.
L'objecte d'aquest telegrama
és que serveixi per a felicitacions
de dates memorables i com a tal
pugui conservar-se coin a record.
El qua es recapti per la sobretaxa sera per a la Creu Roja.
MOVIMENT BURSATIL

La Borsa esta pesada i amb exces d'oferta en fons pública.
El Deute regulador baixa un
quart, en la sèrie mejor, tancant
a 70'75.
Les acciona del Banc d'Espanya guanyen doß entera i els Tabacs i Explossius, un.
Els valora d'especulada 'san
poc negociate, tendint mas aviat a
la baixa.
Els frenes segueixen la seva
marxa ascendent i passen de
905 a 4060.
La 'Hura esterlina i la lira tarnbe guanyen uns cantims.
Els marca, particularment, es
fan a 01875.
REPARTINIENT D'UN DONATIU
Per Reial -ordre que demà publicará el
Diario Oficial del Ministerio de la Guerra es disposen la distribució de les

383.03335 pessetes, donatiu dels espanyols residents e l'Havana, per a ésser
distribuit entre les families de les victimes dels succesos del mes de julio"' de
1921 a Melilla.
La remesa dels sccorsos es Tare precisament als interessats al; Govcrns o
Comandincies militars, i on no hi siguin per mitjä del Ere de la guardia
civil del punt de residéncia dels perceptors o pet mes próxim.
Els que havent sol.licitat socorsos no
apareixin a la relació es per careixer
de dret, puix sols es concedeix als pares,
mullers i tills o germans menors deis
causants.
La distribució per regions es la següent
Regid primera. — 1.020 instàncies:
85.141'40 pessetes.
Regló segon a. — 990 instäncies:
61292'36 pessetes.
Regid tercera. — 936 Instäncies:
57.23976 pessetes.
Regió quarta. — 292 instàncies:
58.13670 pessetes.
1:(4i6 cinquena.-442 instäneice:
27,259'11.
Regió sisena.-600 instäneles: pceaetts
57,14950.
Regie setena.-746 Instáracies: 'co s etes 41113044.
Regló vuitens—GOS instàncies:
tea 43,204520
43,20320.
e:ti:Ladea—O iastáncies: 557 . 10 paso,
tes.
Instáncies: 7,11019 pessetes.
(*.anta i Larraix.-3 inotäucies: 1S1'70
pessetea.
LA CENSURA TEATRAL

Per ordre de Intutoritat elan
suapes, al teatro de La Latina,
les rapresentacions de l'obra
"Responsables", estrenada anit
amb gran exit, per respondre als
gustos del públic popular del
barri en què estä enclavat el tea-,
Ire i tractar-se en l'obra temes
de pallpitant actualitat retarlonata anda el tftol.
L'ACTUACIO JUDICIAL

assegurantse que molt aviat sindrä el general Ayala, com a juige, instructor de l'expedient que se segueix
al general Navarro.
Continuen declarant davant els
jutges la mejor part delä rescatat s.
S'ha reimt una Reial ordre del
ministeri d'Esta', ampliant altauns avançaments als pagesos
damnificats pel desastre, a l'objeete de qua puguin minorar les
cases de cansp de les seves pro-.
pietats que els rebela enrunaren.

Entre els soldats rescatats ha
sortit la iniciativa d'obrir una
su.bseripcia per regalar un reIlotg ed'or ß l'Epheyarrista.

LÁ PUBLICITAT

E N'

C- I ES

LA QUESTIO DEL MARROC
La condemna del coronel Jiménez Arroyo i
el projecte de les recompenses
El ministre de la Guerra, en rebre
els peripdistes, ha dit:
— Ja sabran que el coronel Jiménez
Arroyo es troba des del dia 30 al fort
de Mark Cristina, a disposició del jutge
instructor i en compliment de la sentencia.
Se suposà que jo no els colla rebre
per a evitar parlar-ne. i no ho vaig fer
per haver d'assistir a Ienterrament de
don Joan de Deu Raboso, persona de la
meva intimitat, com sap tothom. •
Este en absolut mancada de fonament,
sense el mes petit grau de veracitat, la
idea de carvi de carne entre el general
Aguilera i d general Súbia. Estan en els
seus arrees a completa satisfacció de
tothom i molt asenyaladament del ministre de la Guerra.
El projecte d'Estat Major es va repartir sitie, a la tarda. El sea test está
sotmès a l'estudi del Censen, perquè
jo sempre que he estat ministre he repartit préviament les meces iniciatives
que hacia de sotmetre a la deliberació
del Govern i atendre toses les observacions. .
Solament ho cree urgent per ésser
l'instrument, el zmattatge i el taller necessari per a l'obra de reforma de laxar-

cit.
Es equivocat el que es diu sobre el

projecte de decret sobri recompenses.
error que sols per passió o per oblit pot
circular, perquè és dels que no resisteixen cap aclariment.
Primer extrem: Urgencia. — L té i
l'ha de tenir tot projecte de decret sobre
la base de la deliberació de les Cambres per a quan es vagin a resoldre les
primero propostes de recompenses, pera
mentre aquest moment no arriba, i encara no ha arriba; no es urgent la publicació.
Segon. — L'anteriorment dii revela- que es tracta d'establir ^ecornpenses
com fina ara no iban fet, és a oir, no
en una forma de Ilibcralitat i de prodigalitat, sin d del contrari: uns mejor
sobrietat i restricció en e: sistema que
esta en vigor.
Amb exemples es va aclarir aja&
Amb la legislació vigent, qualsevol cfidel o cap pot pasea", i ¡samaria naturalnamt, al carrec superior immediat.
Amb el decret no passará mes q112 en ea
rarissim, quan el cap o oficial recompensat estigués ja al cap de la seva CbC41la i Ii faltes poc per a ascendir.
En els altres casos es necesitaran
dues, tres, a vegades guatee, propostes aprovades per a aconseguir
tatge que amb la legislad...) vigent s'aconsegueix mitjarteaut una sola pr..aosta.
Des del punt de vista de la justicia,
amb la legislació avui vigent es döla
el cas de qui pels mateixos serveis i mérits s'ascendeix, per exemple, a un capita dels mes antics i a un dels més moderes: al primer se E avança la carrera
dos mesos i al segonegotze anys; i a
aquesta injusticia se li vol posar fi, es a
dir, que el projecte 55 tot el contrari del
que es diu per qui en parla sense conèixer-lo, atril) tot i que el seu estar paraamentari haurà d'isser conegut dele
que s'interessen en aquests problemes.
Tercer. — No hi ha d'haver recompensa sense responsabilitat.
Referent a aix6, ha manifestat el ministre:
Primer. Que en matarles de res pon
i sincerament busca--sabiltprc
des, ningtí, uns an ha anat mes avant

que jo.

Scgon. Que sha de castigar la taita,
penis a la vegada premiar el mèrit.
Tercer. Que la sentencia contra el Coronel Jiménez Arroyo i els procediments
en con indiquen que per aquest costat
responsabilitats san efectives.
UN CARREC PER AL SARGENT
VASALLO
El Consell de Gavera del Rune Espampa be acordat per unanimitat nemenar per a la vacant del cárree de segun
cap de celadora del dit establiment el sergen d'infanteria del regiment de Melilla En Francesc Vasallo.

EN LOPEZ FERRER I ELS
REeCATATS
MELILL.1.—E1 general Navarro ha
rebut la visita del fill del general Silvestre, preguntant•li detalla sobre a mort
del seo pare.
El general Navarro no dubta que el
general Silvestre va morir durant Iceseuacie d'Annual.
El senyor López Ferrer ha visitat las
ex-captius, que estan hospitalitzata. prodigant-los paraules de eonsol.
Tambe els han visitat el general $n diez Ortegoviel, moro Drisellen-Sa , d, el
qual ha estat acollit amb expressivea mostees de gratitut.
EJ senyor Lepes Ferrer ha tramee al
seneor preaident de la Cambra de CORICrç
5,000 pausetes per repartir-lea entre ets
ex -ea mitas
Els soldats lt besaven la mä, dient
que li Serien la llibertat.
Afirtná el senyor López Ferrer I:112 el
Govern s'hasia preocupat sempre de la
llibertat dels pre g onera Si no ala aconseguir abans ha eatat per causes ere
tranyes a la voluntat deis que hi intervingueren.
lla conversat amb diversos obrera patarata de Villena, paisana seno, felienantlos i prndigant-los frae.s dleneorarjamerj.
Tasaba ha tingut frases molt exproell.
ves 'per ale oficiala i per al cergeas Vasallo.
•
En retirar-se de l'hospital :ott vittorejet.
Knor Leste.a Ferrer que d'-la
__.

ansurnpten del 3larroc es tul qüestie paEs moutra satisfet del Govern i de les
autoritate nillitara, sempre propleiea a
eol.laborar en • l'obra patriótica que ve
realitzant d'ençä que s'enearrega de la
Comisearia Superior.
bord del erener "Reina Regente" ha
marsat a Ceuta i Tetuan el senyor Lepes Ferrer, arnb la cota/salé jalifiana que
presiden Bennuna.
Aanest ha rebut un telegrama del Grau
Visir, expressant, en nom del Jalifa, l'agrairneat pel testimoni d'homenatge qto.
ee li ha tributat.
Es felicita per l'ésa de les vadeas
per al rescat deis presoners .
El noble de Melilla ha dispeaset
rrandide comiat al senyor López Ferrer,
tancant tot el comerç.
Els molls esteren envaits per una immensa gestada, que ha vietorejat el
eetver Iaapez Ferrer.
Abans de la seva partida, la CaniNra.
de Comerç obsequia amb un banquet el
senyar López Ferrer i ii donä lea gr áeies per la sera gestió, pronunciant-ae
patriótica brindis.
• Une ,coraissie de sergents crnquea;a
guarniel(' projecta celebrar un homenatge
Si seu company Francesc Vasallo.
Aqueet diu que durant el captiverl el
portaren al poblat (Halar - Halen, an gua.
el una infinitat sie tandlles rebele quo el
ereien un Deu. Sembla que les dase da
anilla que aplicava als malalts produien
immediats efectes i eis6 contribuia a qua
el enguaten miracultte.
Vasallo ha rebut telegrames
faltatacie de tote ele sacerdote de Toeclo.
La Junta d'Arbitris socorre ola ex-captius
PA gestiena que pel ministeri de la
Gil rol es concedeixi a tots eis soldan
ex•presoners usa llicéneia ile quatre
El coronel cap de Sanitat mirtsa de spres de consultar amb eis aletees militare, ha elevat un escrit sollicitan: per
al sergent Vasallo el :Amero 1 a feecala
de practicante militare amb ert e äeter honorari. Tambe demana que se li macadeixi la crea de Beneficència.
Interrogat el gencaal Navarro Reme la
visita que li feu Bes-Chela!, ha dit que
es tracta d'un moro ne, que te •rree de
eonreu I bastant heatiar 1 no !i e anve que
proaperi la rebelie. Denles, tot qttant fas
en favor nostre, podria veure-ho reemtpensra pet nostre pala, puix res espera
d'Alsi-el-Krim, de qui res ha rebot.
Se li ha preguntat si era eart que el
cap rebel Bu-liaran el va P rotegi e contra les bordes quan sort/ de Mont "Arrua..
El general ala limara a somriure.
1:hon visitat Ah-el-Kader i altres :significara lrelfgenea.
Continua releed molts tele g ramee fatieitant-lo, incitas un di ge neral CebaLA VIDA A AYD1R
SIELILLL—D•a de la platja•d'Alhueemas e'observa Iabsencia de maree a
Aydir. Tota han abandonar liar easa,
regna absotuta aoledat.
El confident Ben-Krizto ha deaembarcat a Aydir, ignorant-se la missi6 que
se Ii ha confiat. Abans del reacat es dedicara a portar cartea ala mases:sera
Se sap que Abd-el-Krim no ha naves a
Haddur-hlamar els 83,000 duros que li
oorre.ponen pele presonores que va reinetae al cap reisst el armen del .lesaerre. Pel
contrari ,e1 te tancat a un calabea a la
cabila de Itocoya, don l'havia allitsrat
Dris-Ben-Said..
Tambe se cap que les 200,000 paactes
que sobre els quatre milioas remete el
'mayor Fclevarrieta sellan reuartit U itativamen t entre els moros que tinada/en
trieb' directe anda ele preson es.
Alguna soldats ex-eaptius ret -reinen
que a Alhucemas sola ha quedat un artiller espanynl que tes compres pende:as
eral, ele tribunals militara Estaca tumbe
presoner i hacia disparat en Ui Versal 0,2siena contra la plaea. Sen coneix amb el
nom de "Pepe".
El marqués d'Alhueemas ha visitar
te' test watt, al set: doruieili, a l'Eche , adsiete. L'entrevista no tingaó aire carácter que el d'una afectuosa demostraelel
de simpatia.
EN DEFENSA DEL GOVERN
SANCHEZ GUERRA
'La Epos-s", referInt 7se a les naintindona que fan alguna pedadies al parlar
del rescat dele presoners, din y-te En
Sánchez Guerra es preocupä, des del pn.
mer fine a Paltim instant del neu Govern,
d e resaltar el8 raptius d'Ardir, acuse
que tingues la fortuna d'asealir-ho, per('
no donà etunissie de ferho a nalga, eiva
que s'entengue única i exelusitament nada
les entorilan de la bona, 1 cap perenne
de eavallerositat, coda So el •enaler al
qual el diäleg es refereix, podrä dir que
va rebre e Cá rreC Govern per gestlo
nar la Ilibertat deis pregonera
Al g unes veg ades e'eatigue s punt de
creare altimat el necat, pecó sisee que
l'aeahament arribes a tenir efeete, per eireunistäneies que al Parlament e5 (Eran
algun dia.
Nube-ma escatimat Poblad ale actual. governante ,1 per alzó matees, ens dolem
que Sara faci justicia ala anterior". biet.
com rupleats desea quedar per sobre de la
passió.
LA CANTINERA DE falCIITEAnsurr
La cantinera de la posició de Monte-,
Arruit, que es trobava en samba() vagoalosa, per haver perdut al desastre (t'aun

tenia, ha catee coaluetela u Rape din-

l

a

1

t a

PREMSA ASSOCIADA
: CORRESPONSALS :
pan», creantse-li una plena d'enrame
seda deis lavabos dele departamenta del
Corleen.
La cantinera te a la cara eicatrlus
tres treta que va reine alter una eortida
de la dita posicie per cercar algas, destinada als ferits i manan
EL PROCE8 DE L'ACCIO DE
YIZZA
Sembla que molt aviat slra elevada
a plenari al Consell Suprem de Guerra
1 Merina la cauza instruida amb matin
de l'arrió ocorreguda a Tiara i eeferent
ala esdeveniments de juliol 1 ea la rinal ea
traben encartats els militado Laeanal,
Tuero i Sirvent.
EL COMUNICAT

El comunicat rebut al ministeri de la Guerra, diu:
"Zona oriental.—Ahir, al mata un grup enemic agredl les kabiles amigues de Dar-alizzian i
Yebel-Udelia. Forces de policia
sortiren per respondre •'ag,ressió,
sostenint tiroteig amb l'enemic,
dos mocas i un ferit de la harka
amiga, i dos morts i alguna Urna de l'enemic, sobre el qual
tira aärtilleria do la posició ele
•Beniteb.
La de Benítez féu foc dc cana
sobre un grup enemis situat a
2,500 metros, que sembla feia
treballa de fortificada.
Ha estat revelada la torea del
segon labor de regulars, número 2, destaeata a Tafersit, pel
primer del mateix grup.
L'esquadreta de servei va recarrer el front d'Affrau, TizziAzza i zlico de T'Selatza, no observant res d'anormal, veient a
le onze del mata un grup que
es suposa ufos el relevament
la guardia de Yebel-Uddia.
Un dels avions veié al Morabo
de Sidi- Cardan-1, prop les posieions de Jailant, un grup d'uns
quaranta moros que s'amagava
als barrenes i trinxeres i que
féu foc contra l'aparell.
El dia 1, una partida de malfactors agredí a la policia que
es trobava pels voltants de la posad() de Drah, sortint d'Afsó torees de policia indígena en el seu
socors, sostenint tiroteig contra
la partida, sense cap novetat.
Zona occidentall.—Ahir, estant
a la posici6 de Neohor, de Lara
rala, se Ii dispara el fusell al
soldat de Luchana Miguel Guinovart Martillee, eausant-li la
mara ignorant-se si es tracia
d'un etecident o d'un suicide
Sense cap mas novetat."
LES ANECDOTES DEL CAPTIVERI

Els soldats de la Companyia
de Mar Gregori Cateado i Joan
Sierra Llorente, ex-captius i pertanyente -a- la guarnició de SahDris quan esdevingué el desastre, explican qtr durant Itt eyaculada morfren onze companys de
la msateixa unitat, aixi cana un
sargent anomenat Domnguez.
El marinen Joma Romero Sitares logre fer-se escapo l el dia de
la evaquaió, ganant neydant tia
bara del anoneurceu "Laya".
Altre sompany, Eis Josep Toro
°elan, mori el 23 de juliol, dos
(lieg ahans de l'evaquacka a concuencia d'un tret de bala el cap
i els restants sucumbiren e n els
dernas que composaven la guara
nietas.
El marinen Joma Sierra das que
aeonseguf arribar fins la platja
i havent trobat una llanxa de motor del "aLya" abanderada, per
evades, arriba a refugiar-se eis
ella, pera resultaren inútils els
esteros guateas per a maniobrar
i separar-se de la platja.
Els eabilenys, ademada de que
traelava dut fugir, Ii trinaren treta
i el feriren en una cama.
Quast forçosament tingue que
tornar a la platja, l'apresarer.,
portant-lo a Armarla després a
Ait-Kamara i per fi a Aydir.
Durant ei seu eaptiveri els moros li curaren la florida amb cli
calent i tulles de taronser i des-

prés l'asista de manera mas racional, el sargent Vassallo, que
raes tard el cura també del tifus.
EFECTES D'UNA ENTREVISTA
Muceta tarda el president del Cansen visitä a casa sera a l'EchevarZieta,
per donar-li les 'tráeles, en nora ilel Gover% per les gestione fetes per al rescat
dels presoners.
En la conferarteia, En Ca-eis Prieto
portara l'enea:lec del Rei d'aterir a IF2chevarrieta un tftol COM a premi ala servela fets en squeeta °casi&
El vircit declinä l'honor, fundant-ce
en que ho sale per la sera significaele
/edifica sine por estimar que el fet no
porta per a ell nitre interés que la satiefacsati del deure complert.
n'asorda Illehevarriete, nora t'atecedent, l'exemple de desintera a1le 11 donà
la tripulada de rAntunio Lean", ticgant-ee a amantar les gratificarions
ela hi roen alerten per ell 1 l'efIciall.
tat.
Davant la negativa li preeä el n'arulrréo (I.alhueemne perqua infIrlis peniní.
l a re g ia diatinció rellanes en la seca
capean o rn un dels nene Mis, I que reme
la contesta el dilluna
Nostres noticies Are que tampoe aeeopta la familia, pera uso seria. estrany
que l'Echevarrieta visité el 'tel per cionne.
Ii les gracies i esposar-1i lea rasas en eué
es funda per e no acceptar hommatges st .
cap mena.
Ele Ajuntaments de Sevilla. Alacant
Cealie han trames a l'Echevarri eat
'antelen@ per l'éxit de les 5eVeil gtationa
e sei reatar del, preasaers.,

DE CATALUNYA . ..
MOLLERUSSA - ,
La Diada de la Llengua Catalang;
—Joes Florals. — Cultura Catan
lana. — La catalanitat deis meaa
l'
Ilerussenos
.
La Comissi 6de Nostra .Parló:
ha organitzat pel proper diumenge la ralada de la Llengua Cata-4

lana, comptant amb la cooperas
cid de totes les entitats mollee' russenques.
ad
Heu's aqu1 l'oral-re de la leste
a les 8 del mata missa aMb ave'
munió general; a dos quarta
d'onze, sardanes a la.PleÇa Mea
jor; a les tres de la tarda, nitré
tanda de sardanes i manifestad('
popular per a demanar a l'Ajun4.
tament que ingressi cona a soca
coalectiu a l'A. P. de VE. C : 1 que'
es dongui els noms de Joan Ma-51
ragall i fl 'Angel Guimerà a dueg
places de la vila. Acto segnit es
visitarä toles les eac0Ias per dea,
manar que s'ensenyi en el grad
'rnh.xim possible geografia, his.i'
tenia i gramática de Catalunya. .r
A dos quarts de sis, concert
per l'Orfeó Mollerusaene a Pegrs'
tage social ele l'Assadataia Mont,
serratina.
A les non de la nit, Homenat 4
a la L'engata catalana rael mate • I
lod
a en el qual arenaran pa
entre altre elements de la loca
tat, En Romä Sol 1 Mestre, p
sldent de la Diputada 'de Lley
i conseller de la ManSomunita
En Manuel Massd i Llorens,
putat de Catalunya; En Martf E.
leve, regidor de Barce opa, i Fillß.
Don-sanee Pallerola, ' .tai nt istS
la Comissió de Pea
a dir
Nostra Parla de Barcelona.. S'e
pera que tamb6 hi prenda pa
un representant de l'Al P.
l'E. C.
Prometen constituir ün e
els Jaca Florals que el quinzen
"Urgell-Segarra, organitza per
propera festa major. Mol t aai
podré comunicar els nome de
que compondran ea Jurat
ISticador.
- La Comissió delegada de
P. de l'E. C. esta organitzant u
curaos de Histaria i Geografia
Catalunya i d'ortografia catalana'
Una dada que demostra la ele
talanitat dels mollerussencs,
Otto tots eta entenderla despag
ante aquest any san catalans, sale
a
sant comptades excepeiena.
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CAINMDEu
Les millores del Casal Cate,19 -,4
La delegad() de la P. de l'E.• C. -ve'.
Nova carretera

El Casal Cata là ha encarregat
al , distingit arquiteete senyo,
Puig Gineta els plans per a recitas'
fici destinat a saaa.d'espectbelels
en el qual hi haurä un pis on s'Id
installara la biblioteca, depene
dancies i l'escota catalana del
Casal. Esperem que amb aquesta
elements Cardedeu sera un delß
nuclis nazionalistes ruda actin4
del Vallas.
1
La Delegada de la Protactorea
de l'Ensenyança Catalana, formas.
da pels senyors Adolf tabas!.
Llufa Santa i Manuel Codony, tres
balla activament, ja que, gradea
a la sosa entusiasta gestisS, etl
at oes dies la llista d'inscrits hai
augmentat de catorze socia, tole
d'aquesta vila.
Es de lloar la prova de aullare
que esta donant el nostre pública
complint el han publirat per lata
juntament reromanant la vacua
nada i revaennacid contra la YA..
rota. La disciplina ristra qué el
poble de Cardedeu demostra U
tant mes d'elogiar per quant no
hi • ha ni senyants de la mataltial
en ei veinat; pera, qui assegura,
Suma -

Ha cansas gran satiefareld qué
l'Ajuntement hagi obtitigut que
la ronatrueria de la carretera del
Dos-Rius a taardedeu sigui un fet
por tal ron) mimada earretera, de
tant temas desitjada, sera el llao
d'unió entre les comarqbes de
marina amb el Vallas, per la part.
mes tireta i Ornen).
Ha eetat molt sentida la mart
del terna nacionalista d'aquesta
vila N'Antoni Núñez, A . C. S.
,
PREMIA DE MAR
Fasta do Pomells

El 21 del passat mes de gene?
tingue 'loe a l'Associada Caleta;lista tusa entusiasta vetHada literario-musical, obra del Pomelt
de Joventut "Planeons de la Patria", sota la direnaid de Na Car.
me Font de Fustero.
Saludarem la presidencia, ter.s
mada pel Rvd. P. Roderic de Man.
rema, Mossen Persa 'tara, En Jos
aep U. Guardia, delegat del Di.
rectora dels Pomells, el President
i vice-president del P. de J. Plancons de la Patria i el prealdent I
seeretari del. P . de J. "Joventut
Sterafina" del vef poble d'Arenys
de Mar.
Es representa el quadret esa).
Me "Canal del g el", en el (mal
tests els petita enastes h1 pasma
ren ea bona fe i ferina voluntat.
Pos desusas el PVe violinista
farint Carerraa en adeleitä arnb
la serenata de Toselli, col.laboa
rant arias hit a Paste les senydee
rete s Pep ita Sala. Na Cara»

aa,

LA
,A genjo, Maria Retamas 1 Carme
Font de Fuste«).
A la Regona pate recite el n1.bieg 'Flor d'ametller", la senyateta Marta Maymds.
Feta la representaohl del jove
Josep M. Guardia, delegat del Direetore pel Rvd . P . Roderic de
Ahuesa, exposà al.mlielle el camf a seguir per obtenir els nostres anhels de llibertat, essent
molt aplaudit.
Seguidament N'Antònia Bonamusa entone el formes eentie
"Montanyenea", que It valgue
forte aplaudiments prenent part
a l'aote les senyoretes Francisca
Mussons, Pepeta Franch, Catarina Vidal i el jo ya Isidre Manent.
Clogué Cacle el Rvd. P. Roderic
de Manresa, dient que no s'atretela a tancar-lo, que deixava la
porta ajustada perquè hi tornos um ben aviat.
Manifeste que no s'esperes
d'ell un serme, poli no era el Roe
apropesit per a fer-ho; enlairä
l'obra dels Pomells.
OLOT
•
Comité d'honor de la Villa de
«ostro, :: La sessió de l'Ajunta-

ment
'

Han marxat a incorporar-se als cus.
loo reelpectiva els jures de la quinta de
1921 concentres aquests altims dies en
aquesta reza i nona de reciutament.
Ha quedat constituit el Coadt8
d'Honor local de la Fin. de Mostres
queata capital, formant-lo diatingvies per.
eoluditata del comerç, banca I indastria
de tota la canteada.
Durant el mas de tener han estat
marta a l'Facorrador 017 pel-rca, 1,203
raid 1 98 vedette/.
- A la derrita manió mun l eipal, celebrada dtame, de segona cone.Ectaria,

/oren 'prosees diversos asno netos de
tràmit I pela vote dele regidora obrero,
republicana i naclonaliates fou denegada
una Mentas que demanara l'alcalde,
&crear Tresaerree. I fou nprovada tala
'Pro ixadei8 Peralt e l'edifici nos ari
wat a caserna fea destinat per instala:tebi divereea dependeneies municipals, rom
l'Estola de Música, Banda munidas!. Or.
Ice Oled, Muerta Escota de dibuix i els
lores sobrer o es reservessin per una Es•
cala d'A rt a I Oficia.

REUS

La corsa Bareelona-SaragossaMareelona :: La commemerac16
de la proolamaoló de la República del 1373
"Puericultura", publicada de l'Inatitut de Puericultura, que a la ace ra ;mi'ente era tata redactada en la ancles
'lengua, ha anatedoptant l'eapanyol i al
seta dieren mimare ja quasi no hi queda
an catall mea que la coberta.
Ha aparegut un periadie intitulat
"las Porra", bumaristic i radical, pera
malee en nacionalieme.
-. Aguad matl han passat per emeta cintita una 33 vehicles de la cursa Bar.
celana-Saragossa-Bareelona, orgaaiteada
pel B. A. a O., de Barcelona. A Mora
la Ni',,, el punt d'un quart de den, que
era Mora assenyalada arribara el primer

coto, si control.
Aleaba han hagut de dreeistir del ciara
avaries @ofertes, pise nenne datlye
.pecsanala. Diumenge al matt, de retrrn,
pamanta per aqui per allá a les darte.
- Clara teta ele saya en g ua ny el Pa r
celebrarä el dia 11-enpatdbilsoc
del <Me oten un bat en commetnoraeiC,
fa
proclamad()
de
/a Reptlblica asde
pan" del 1873.
Penaba ele possibilirtes que ca essar
republicana, pea) de Catalunya.
Divendre, dia 9, denarä al taatre
Fartuny un costeen el guitarrista earttlä
Miguel Llobet
Aquest concert es el 14 dele brganlitits
•per Plassiciaci6 de Comerte.
- La societat de mestre sastres re¿ lebnu• els dies 10, 12 i 13 de' corrent
• baile de cliafreseee rosa, bina i greca raepectivarnent, al teetre Circo.
S-MUERES
L'obra de la Biblioteca Popular
presos que fugen
Conferència
puitural :: Un monument a la
sardana
El Patrulle de la Biblioteca Popular
tul prea l'acord sie censtituir un fono de
;librea d'autora eauxirdarasos 1 un arxiu
de nalisica empordanera Aue s'encapaalarä amb la cessia dels manuscrito d'En
Pep Ventura, que actualment eta en
possesi6 del president del Patronat,
sea vor Puig Pujades Tamba ha aoordat
orgauitaar una Assoeiació d'Amics de la
Biblieteca, que »jadia la labor cultnral
que per mitjä de cante/andes i de urseta ea prop a sa realitzar el referit Patronal. S'ha fet ceree tamb4 del projet' jardi que ha confeccionar el dinar-4er de les Arts del Jardf senyor Artur Rizo! ,per soltar l'edifici de la Biblioteca.
Dimeeres pasear va escapar-se una
ronda de vuit preeris de la presa preven.
ti c a d'aquest partir judicial. Per arenseeuir Ilur intent ran Minar a una cel.la
el director de l'establiment. La /Alicia go.
vernativa i ele agente de vigiläucia municipal han donar una batuda per Robar oLs
tugitiue, no ac n mseguint-ho.
Pereiereix roguillectima secada, que
flagella aquest pele. No hi ha un record
»amaine a tal secada en epoca Mal l'ac tu al.
L'Orfe6 Gennanor Empordanesa
anuncia per a la primera artmann de
Quareama una coaferenvia, a càrrec del
poeta 1 dramaturg N'Ignasi Iglesias, traetant de "L'obra enfatice 1 social d'En

Clave ala 'acetre templo".
- Singa es eecorda ja d'aquell proleete fugaç d'alçar a la nostra ciutat un
munan:wat a la sardana que un dia setablava que apnesionds els uostres elomenta
represcnt atina.
VALLS
Futbol :: Alcalde de R. O.? :: Els
poraclis
Troba lla de bombos
L'equip vallene Atietic jugä de rana.
piorrea di-lup anar) pararla amb el Sitgctä
Ø que ¿'aqueas dura; gasaysimi ele

de Sities. El match: dia el Valle nepote
de tinos tro parta, fora de campionst,
amb un onse del Climnästic, acabant •13.14
empat a un gol.
Ea den& cara a cosa certa que no
pasearan gairce die* seose que tinguein
alcalde de Relal ordre i qua l'agrame
ate) el nomenament cera el regalar lliberal En Joan Casas I BotarulL
Dimecres a 'altar de la Mere de
De l/ de la Candela contragueres matrimoni el jove En Ir/agilita de Moragat i
la gentil senyoreta Na Pilar de Motu-
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PUBLICITAT

ESPORTS

SamItier, Almea, Pella-Pieek•
Sesamaga, edonjardfn, Aleentara,
Acedo.
Donades les condicione en qua
es fan el partit, es difícil pres..
veure quin serà el resultat.

blement guanyarà l'Atlètic, degut
a la qualitat de principiante . deis
Une contra Martlneno
Centre. Avui, guanyi qui guanyi
Aquesta tarda jugaran, al camp
d'aquesta
dos,
no
verla
per
res
(Tercer dia)
els clubs que han de jugar les de la Unió, un partit amista
Una Remeció freturosa cremo.,
aquests dos primera equipe, el
finals de Campionat, que són el
cions s'emplac tt entone de la gran
Catalunya Allette Club i la Unió qual serft revenja del jugat per
pista per tal (le fruir les denotes
a la possessió de la Copa Perito.
Esportiva Samboiana.
de l'alta escota d'En Manuel
El Catalunya A. C. es el ven- chi que guanyà la Unió.
gas.
Alonso en lluitar contra l'espe-.
Ea de preveure que donat l'ino
cedor de la sèrie A., en la qual hl
- Una nombren represee teete de le.
J'anea frantesa, en 11. Lacoste, un
ha el C. N. A., el C. A. D. C. I. i teräs que te pel club de Sant
vea pomellistes de la nostra eiutat enexicot do divuit ards que està erie el Olfmpio Rugby Club, els enMartí aquest partit, es veurä una
ren a l'estada a saludar el fundado- ads
'ereal, a eclipsar la fama de les accontres dels guata ja havem res- Iluita renyidIssima.
Pomells, En Josep Maria Folch i Tor
tuals primeres raquetes de la
La Unid es- presentará amb el
senyat en aquestes planes. La
eres, que es dirigia cap a hiontb`anea. .veina República.
puntuacid d'aquesta serie es com següent equip: Pedret, Sollt, MolLacte fou repetit el dilluus, aaua torAquesta vegada el gran ptiblio
tó,
Badal, Sancho, Carulla, Marsegueix:
•
uava a Barcelona.
agombolat al gai Palau no queCatalunya Atletic Club: Par- Unen, Vidal, Feliu, Franela, 011El campal rici En Jaum- Calvrt
dä defraudat en les seves
tito jugats, 3; perdut, 1; empa- veras.
1111 del sacristä de la parraquia de plant
puix el notable jugador
tata, 1; guanyats, 2. Total punts,
Per la seva part el Martinenc
Antoui, ere t.aha entre :la pteaners
i,
el
que
el
"match"
ibèric guanyä
vuit.
es presentare tambe complert.
d'Abd-el-Krina alliberata smace. 15 set]
mes va satisfer els devota d'a()limpie Rugby Club: Partas
El partit comenearä a lea tres
captiveri cometiga quaa le elee.eta fAsquest esport, ea que el guanya
jugats, 2; perduts, 1; empatats, de la tarda.
r uta.
amb aquell mestratge i amb
1; guareyatse O. Total punts, 6.
Al oartit Valle De7o0t.Gimnäte
.
aquella faisó de joc tan seus, tan
Club Natació Atlètic: Partits
tiv, el porter del primer, N'int a ili Trata- única, que tanta èxits 1i-han projugats, 2; perduts, 0; empatats,
rlas, tingue t a diesort de fracterauee la
del mea on s'ha
porcionat
arreu
2;
guanyats, 0. Total punt, 4.
üiu 111111 1 iu t ?rindoi als
ciavleula eaq mirra en una ingada deteniexhiba.
g. A. D. Cl. I.: Partits jugats, 2;
endo.
portà el
En
'Manuel
Alonso
Asna, d lee tres de la tarda,.
perduts,
2;
empatats,
0;
guade
rurL'cmcarregar de la Cal:rica
partit, com sempre, a "tot tren",
nyats, 0. Total punta, 2.
lita d'En Joeep Montaerrat, En Joma
seu
adversari,
del
Segon partit.
La Unió Esportiva Samboiana
dilluns tingue la degräcia d'esser eme- forçant el joc
acudint sempre a la pilota i Iluny
es de la serie B., en la qual hi
fat per una corretja, reaultaut ese una
d'acatractant
d'esperar
apuesta,
figuren els següents equipa ande
carea fracturada.
bar la jugada al primer cop.
Dimecres a la tarda forte trola saya corresponent puntuació:
errabasLacoste
Ii
francès
El
badea per uns rioldats, proa del mat Unió Esportiva Samboiana:
DE BUDAPEST
cosa
solaqual
un
"set",
la
sä
Partits jugats, 2; perduts, 0; emmm de vine d'En Francesc Marta un pacapclevanter del Campionat
ment va servir per esperonar a
rell de bombee explosives. Semale que
patata, 0; guanyats, 2. Total
d'Hongria
l'Alonso. Aquest buscà i guanyä
bi estaven amagadee de ja fa teme.
punts, 6.
punts impoasibles; una jugada
Club l'enlació 'Barcelona: ParVILANOVA I GELTRU
d'aquestes al acabament del partits jugats, 2; perduts, 1; empatit, en un cop d'aquells tan seus, Lees, O; guanyats, 1. Total
El Carnaval
el
va
pelee que va fallar a la xarxa,
S'ha rebut un Programa de les fiera
punts, 4.
CA» EUROPA
centenars
fer
aixecar
dels
!loes
de Carnaval de Vilanova i Geltrti d'enRugby Club Sant Andreu: Parde persones... Un moment ino- tits jugats, 2; perduts, 2; empaguany, que prometen esaer molt animadie. Io Companyia II. S. A. ha esta- blidable!
tats, 0; guanyats, 0. Total
En Gornar, el simpàtic juga- punto, 2.
blert per a diumenge i dimecres ele OenCICLISME
dor, malgrat tenir el sant d'eadra bitllets a preu redult, que caldean
Dit ante es pot veure ben clar
des de la tarda anterior de les dites die- quena, guanyä el seu partit
L'Esport
Ciclista
que el partit d'avui no influeix
Català
contra el clanes Monk, de faisó per res en els finalistes.
des.
Aquesta entitat, després del
normal.
El partit que ens ocupa comen"velo-bala" organitza per a la
SANT FELIU DE GUIXOLS
Mishu, t'amenes, 1 Le Besne- çarà puntualment a un quart
primera quinzena de mane la
Futbol :: L'alcalde de R. 0. pren raid, trances, van ter un renyit quatre i arbitrarà el senyor Coll. persecució siclista d'un globo, la
possessió amb protestes de les partit, guanyant-lo a quatre
Le final de Campionat es ju- primera prova d'aquesta mena
minories
"sets" el campee romanes.
garä el dia 58, al camp diii Hipe- que es realitza al nostre palo, ha,
Els
nostres
jugadors
Juanico
i
El moviment de pablacill durant gener
drom, entre els equips ja esmen- vent-se creat diversos premis in,
Morales van sser eliminats res- tats.
fou aixt:
dividuals i per a equips.
pectivament pel francés Couiteas
Naixements, 10; defuneions, 21 ; matriTomate de segcns equipe
.ileelevacice es farä a Llissä de
i per l'angläs Gilbert. El primer
monie, 3.
El Club Macee Barcelona, de- Dalt, !loe d'abondants carreteres
sense Huila. No alai el segon,
Dlmarts fou conduida a la aova
moetrant un cup rada el seu amor i en bon estafe el que donarä
Anima estada la respectable dama Na puix oposà una resistencia colo
mes relleu a la prova.
ell sap fer, donant lloc a dispu- en tot el que sigui esport, ha ceDolors Barri Angladda, vIdua d'EstraPer a mes detalla adreçar-se a
una copa per segons equipa,
da.
tar els cinc "sets" i assolint 20 dit
en els quals no podrá pendre pare, l'estalge de l'entitat organitsae
Rebin els nena (amillaro el testimoni
lees a favor seu per 22 que guae cap jugador que hagi jugat dos dora (Diputacid, 333).
del nostre condal.
nyli el seu adversari.
o mes perlita en el Campionat.
Diumenge, en partit de campionat,
Las germanes Fonrodona, lamEXCURSIONISNIX
Comeneare el torneig el dia 24;
la Unió Aportiva, de Figueras, va be fora do joc elite van obligar
ja hi
Les excurslons per avul
guanyar a l'Ateneu Deportiu, per 2 gula
a llurs conträries a emprar-se en lee inscripeions per ara
primera
figuren
els
nostres
a
a fons per poder sortir venLa A. A. Vida, al Castell de Suclubs.
Amb aquest resultat s'ha p si-alt teta la
cedores.
rriao. La sortida a les cinc del
possibilitat d'esser novament temple de
A continuació van els resol,
mate del local social, Otto, 67.
SZIIVIZZIMIVIrnda==e=2~11
la provincia l'equip guixolenc, que ha vire tata tamice:
- La aceche d'Eeports i Exgut essent-ho uns anys consecutivament.
N. elishu guanyà a T. R. Le
cursions de la Joventut NacionaDiumenge vinent, tambe ele eamptonat, Besnerais per 3-4, 6-4, 3-8, 6-2 ,
lista Obrera "Pàtria Nova", una
j-igarä l'equip local contra Unió DeporEls cem p ionals
W. C. Crawley a O. Liudsteem
excursió de tot el dia a Vilassar
tira, de Girona. El dit encoutre da cape' per 6-1 6-2.-6-2.
de Mar, Cabrera,. Font Picarle
rat ami) virtasim inters.
J. Couiteas a A. Juanico per
Castell de Burriac i Argentona.
men e T e nnis
Dimarts va poseessionarse de! seu
6-0, 6-1, 6-2.
L'hora i llore de reunió es a dore
earree l'aleahle de Reial ordre, En Gui31. Alonso a II. Lacoste per 6-1,
guante de set del mate a eelaená
Reta Tell Gurt.
4-6, 6-2, 6-4.
de França,
La sessia de voces associats, que haMiss Me. Kane a Mine. Billeut
d'aval
gran
partits
Els
rta de celebrar-se en tal dia, no pegue per W. O.
ta p ir efecte, havent-se de celebrar de seConde de Contar a K. Morch
con a corma:atarte dijous, din 8 de fe- per 6-1, 8-3, 6-2.
brer.
a .1. B. (liaren a II. Morales per
luiEr N11113 J. WiHas
A la sessid del dimrres les mieeries
6-3,2-6, 4-6, 6-2, 6-3.
protestaren, singularment la federa!, del
eime. Golding a Mme. Le Besnomenament d'alcalde de Reial ordre.
hit tealin Wats de Dental e
nerais per 0-0, 602.
El saló de seasions eslava ple de coto
Mme. Monk a senyoreta A.
Associachi d'Amles de la
a gem. Contra el que alguno propalaren,
Enur,a
Músloa.-Quartet Wandno passä, ni dintre ni fera de la Caen Fonrodena per 6-2, 6-2, 6-1.
'elite.
Le
Kaehler
a
senyoreta
la Vila, el mas petit ir/cadena
141 11, d'Estutgard.
1.
Fonrodena,
per
6-0,
6-2.
Ele Ruecas i sindica dimitiren llurs (ag[ K g (ellti r, 11. ii. Ercig
El pas d'aquest 'admirable
G. A. Sautier-C. 13artin a J. el.
rete.
cuartel alernany, deixa sernpre
Sagnier-J.
E.
de
Olano
per
6-2,
Als balees de l'Ajudantie hi ba
un record inesburralele; els poca
6-2, 6-1.
u141 serà el resuitat
expoenda la nieta dels incrits ene el
concerta que te donats a BarcePrograma per a aval
preseat any compleixen els 19 suya l /len
lona, destaquen a la menneria de
del
Campió
món?
del
d'aiieer compresos a Fallistainent actual
Corresponen jugar-se els setots els que han tingut el plaer
per al servei de l'armada eapealyala.
güents partits:
de sentir-lo com a Numinoses
La dita Biela compren e18 miuyons,
Pista central
sessions de'müsica. La perfecd'ella 29 de Sant Feliu, 7 de Llore. 5
A les 10 -Senyoretes I. i A.
ció del seu art, l'auditori la rede Toma, 2 de Castell d'Aro, La Llisbal, Fonrodona E. v. Mines. Monk et
coneix sense cap esforç, per
Sant Privat de Bas, Llagoatera, BanyoSautter S.
aquella diafanitat amb que l'estas i Case i 1 de cedasenn deis pobles
Essin's
iMi n
A les 11.-Mines. Billout-Le
perit de lles obres executades ea
que segueixen: Santa Cristina d'Aro, Besnerais F. v. senyoretes N.
exprhsat, assolint aixi corprenAmer, Tarden, Caldas, Fornells, Set'FarruellaeM. L. Ferrer E.
Anglaterra
contra
Didre el públic que fàcilment s'eacasas, Usall, Palamós, Alipeaara, ComeA les 12.-E. Tegner D. v. J.
cisa i commou amb los seves
Terri, Sant Gregort, Palafrugell,
Wo
Couiteas F.
namarca
magistrals interpretacions.
Ilazarron, Barcelona i Madrid.
A les 2'15.-11. Cocha F. v. D.
Aquesta vegada l'agrupació ve
M. Greig 1.
BERGA
acompanyada d'un nou element:
Palau de la Indüstria
A les 3'30. - Mrs. Beamishel -pianista Alfred 'loen. El miEls nacionalistas aplaudeixen la Miss Me. Karte 1. v. Miss Haehlerllor elogi que podem fer en horetirada deis hornos d'Acci ó Ca- Miss Brehm.
nor seu,. es cd de que s'adepta
talana de les corporacions
A les 4'13.-I. 13. Gilbert-N.
FUTEOL inteeligentment . a la categoria
Mishu I. II. v. J. 31 , Liencres-C,
Ale 3e; anys !la 11191- t tottic nacioni,;'•;del Quartet, mantenint la fussió
Satriestegui E. •
ta N'Eugeni Caucanovas, director-gerent
i equiltbri reconeguts de la notaEl segon partit del Ràpid
Pista número 1
de la Banca Ames a la madre ciutat. El
billssima agrupació.
de Viena
A les I013.-G. A. Sautter S.
sea enterrament ea:lata-uf una vera maEn el coneert celebrat a l'AsEs d'esperar que el partit d'anir:tetada :ladea palesnat les rnoltes sim- v. J. 'Samazeuilh F.
soriació d'Andes de la Música,
A les 1115.-T. R. Le Besne- questa tarda entre els vienesos i
paties que gaudia Paraje Casanovas, Amb
dl Quartet Wendling executa el
,rais-11 , Lacoste F. v.• J. Andreu- el Barcelona, serä l'oren dispu004 alias.
Quintet op. 44, de Schumann; el
- Les "Germanetes dele vells" tan F. Lloveras E.
tat, puix els notres equipiers es- Quartet dese (quartet de les HerA lea 2.-C. Martin S. v. F. tan disposats a refer-se del mal pes), de Beethoven, i el Quintal
celebrat amh un trldurn sal a iuntram les
soven necea d'or, predicant el jesuita pare
Sindreu E.
resultat d'abans d'ahir.
op. 81 del txec, Dvorak.
A les 3'15.--Mmes. Golding ot
, Vallet. El dia de conclusió, interpreta ed-,
L'equip barcelonista es preNo cal dir que l'execució d'aVaussard F. v. Mmes. Zoehows- sentare en la forma anunciada questes obres fou perfecta, esmirablement la oliese "Auxiliara cristmka-llychter P.
norum" nostre aplaudit Orfed. A la tarah ir.
pecialment el Quartet de Beeda e, dedirä als vellete una vetllada, can.
A les 4.-Senyoreles I. FonroEl partit Be/glea-Espanya llueven, en el qual vàrem fruir
tant: "Cant de la senyera", 'triaca;
dona-Comte de Coman E. v. M. L.
Com es sabut, avui es jugarà a amb tota la seva intensa Meció,
Ferrer-Lloveras E.
"Sant Joisee i Sant Pau", "El] pardal" i
Padmirabi le Adagi que e'ulmina la
"I.a doncelleta", Pares; "Caneó de NaLa intervenció de les esmerila- Anvers, en el propi terrens que bellesa
integral de l'obra.
es disputaren els partes de la
dal", Romeu, 4 "Lo Bardana de leo mon- dos jugadores estrangeres donaEl palie palesä als inesies el
darrera olimpiada, el match enees", Morera, que taren molt aplaudi- rà un caient ben remarcable al
amb el:instante i
des.
programa per avui, però els par- tre les seleccione' belga i capa- seu entusiasme,
nodrits aplaudiments.
nyola.
- A l'erigisia de la Pletat ni- tits entre el danés Tener contra
Segons noticies, l'equip repreDemos Artia.--Recital de
maridat la gentil senyoreta Na Meree
el francès Couiteas, el franees
piano per Glanca Albalat.
Rovira Casabella, amb no.tre amic i cona
Cochet contra remetes Greig, i el sentant de Belgica l'integraran:
Porta, Debie Racing Club de
pany En Reman Parera Danot. Ets au- catala Sindreu contra el sufa
Fou una agradtvola SeSnió muBrussel.les); defensas, Swarten- sical. La senyoreta Blanca Mitalas han anal a visitar los primeros po- Martin, permetran ja establir alblacions de la p ostra terna.
guns pronesties, ensacas que po- broeeks (Daring C. B.) i Ver- lat reuneix, harmoniosament,
beeck (Unió Saint-Gilloise); An- gentilesa i inteLligencia. Les seEstä procedint-se per la brigada den produir mee d'una sorpre,
dre Fierens (13eerschot), Van ves execucione de Bach, Chopin,
municipal a la construcció de la ciasesa.-D.
'Jaime (C. S. Brugeois) 1 Schals- , Rachmaninoff, ele., foren cuele
guera i empedrat del carrer de la Me(rette (C. S. Brugeoe3)1 eleven - eents, reeoneixent-me en totes
RUGBY
tal.
tens, Beamems (Daring Cl. B.), elles una (Neceó de bon gust i
Els naeienalistes hau vist amb golg
El partit d'avul 1104 final.
Coppbe (Untó 51.-Gilloise), Lar- treballat mecanisme.
1 aplaudeixen sense reserves la reirada
del campionat
noe (Beersehot), Gillis (Standele bornee representatiu, d'Aceld CataEl scleete públic que emplenaA
I'llipedrem
aquesta
lana de lee corporacions älanecenuaitat i
tarda es dard C. L.) t Basten (Arltwerp F. va el local, fen objeete a la con.Ajuntament de Barcelona.
jugare l'últim partit de Campio- C.
certista de llares aplaudiment,
La falla L. moro. de ree,tes ha
nat entre els equipe del Club NaEl d'Espanya estarä formal, aconsegulnt l'execuciá d'una pe.
prodalt er eet.lent electa eaust lee uoatree
tecle Atlètic i el Cl. A. D. C. I.; es por:
Pe 11165 fora del programa,
domo obreros
fisoil que en aíltleet Per.lit prnbaZamora - Arrate, Vallana
E. PI. F.,

Els Campionats mundials
Lawn-tennis

de

T. U. E.

D. Europa'

del

tasport Ciclista Gatale anire

a l'•rmita de Sant Reinen teeat

goo, Sortida a les set del int.1
de la plaça de la Ilniversitat.
- La soccie fotogräfica del
Grup Ets.cursionleta *Bareelone,
ti" te anunciada una ex cursió et

Casta!! de Montaoriu, per Brees,
Riells. Sortida de l'estatge (hm
Miguel, número 3) , a l es cine del
mate.
La Copa Rodaren'
El Centre Excurtsionista
aman, per 11.1ustrar als lectors de
les condiciona especialfssimes ea
qué es disputara aquest trofeu,
ens remet per a la publicacie
aquest extracte del Reglament:
La prova será per equipa de
dos excursioniates.
Podran participar-hi tots els
excursionistes, amb acrece?.
dele corredors de fans, mig toga
i maniates de (una.
S'efectuare en el següent ree
corregut d'unß 45 kilemetres,
compres entre elavä, Arampre,
nyä, La Morella, Begues, Toree,
Iles, Turó de Sant Antoni i Ga4
vis, essent Uñir& l'eleccie de ea0
mi i podent usar la marra que
mes convingui a llurs aptituds.
No ea donarä la sortida de Tore'
ruelles fins paseada una hora
exacta de l'arribada.
Será precie vestir a la manera
excursionista, essent per això nes
eessari no portar al desesbert.
braços ni cames, essent lliure ale
trament tota mena de vestit.
Haun d'anar-ae praveit d'una
amb un. minim de pes
cle cinc

Ele que desitgin detalls completa seis en facilitaran a l'estatge,d'aquella entitat (Palma de
Sant Just, 3, principal), tote els
dimana i dijous, de deu a dota
de la vetlla.

%miele)
de Viena, capdavanter del
Canepionat d'Austria,
contra el

fe

ilarulo n

Campió de Catalunya i
d'Espanya
Avui segon

-

partit_

Cima, de Les Corta

A LES 3'15 DE LA TARDA

MUSICA
Un hotnenatge al mese
tete Vidiella
Na Carme Aznar, implantados'
na a Buenos Aires del metan
i rpedagogia musical del mestre
Garles S. Vidiella, ha sabut in,
fondre a les sa ya deirebles, ea
els anys que porta d'ensenyament a aquella ciutat llunyana,
un just entusiasme per a l'obra
del músic cal-alt. En retornar a
la soya Anea Na Carme Aznar,
va brollar entre les deixebles
idea de fer-la portadora d'un document que palesés l'admire/cid
que aquelles deixebles senten per
ad mestre Vidiella. El tal document consisten en una artística
placa d'argent, que porta ena
expresiva dedicatòria estesa entre els escuts de l'Angentina
Catalunya, reproduits en or i esmalt, a la qual acompanya
pergarni ande les signaturcs
les donante.
Divendres passat, diada de la .
Candelern, a les t'otee del mate
es va celebrar a l'Orfe6 Celele
Pacte del lliurament. Na Cintile
#zner, amb sentieleel parauree,
evoett l'obra del mestre Vidiella
i el fervor que per a ell -vetee
les seves (lene/eles argentines.
Tot seguit pasä la bolla vleos
d'argent a mans del senyor Cabot, president de la Junta (leve-.
tiva de la benemerita entitat mu81CM, el qual mera( amb terma
afectuosos l'homenatge que s'od
feria al mestre catneä.
En nom {le l'Escota Vidielle
fou Mural a la senyora Azner un
,formós ram do flors, e) gual. a
indicació de l'esmentada sonynl'a, as rol.lotit, en mig de grana
aplaudimenle, nl peie del bte-4
del mesilre que Ti ha a les este-alee d'honor del veetibul de l'Ore
fe6.
A la siniptitica festa hi ver,
conciereer les senyores ;edite- de
Vidlella, Giró (directora de l'Esron Vidiella), Roig, Marren, Mol
turro& Dame, Granell i
que sentim ne recordar, 1 el g S".
neors Millel, Pujols, Salval,
lalta, Ignasi Folch
i 'remesa.
'Miró, Blai Net, loan 'Istelvelts
(director d'Expansió Catalana).
Eugeni d 'Ori, Francesa Malea.
Pere116, Vives i Malee (Tris
Barcelona), etc.

Olumenge, 4 de gener de 1823

r-

Associació Protectora de
l'Ensenyança iÇatalärla
• x nOMOHRS MAC2O/1AL
'D'HISTORIA DE camal-Den/A
concurs de Geografia de
•
gatelemya
Maig MCMXXIII
eatssocnie id Protectora de
rEesenyanea Catalana, proesegeint la seva tasca pel desvetlla/wat de la nostra coneciencia
pateibtica, ronvoea els fleje i
Doics ratalans al IX Coneurs
d'Ilistbria de Catalunya i
de Geografia, que tindri tioe
el corent any 1923Consell Direetin de la Protectora, seguint la 11tOTTna que Va
II/l egar - se ja Farty 1914 de celebrar aquesta Concursos ',laciopele alternativament a Barcelona
en altres pobles de Catalunya,
ha disposat que elpropvinent tine
pi Ilee a la ciutat_ de leetemlone
ele dies 20 i 21 de maig (Pasean Granada), en els llncs i hres ee e s'anunciaran oportunaroen t • El Concurs es regitä per les
segiicnt s
Bases generals
1.• Es consider•r Coop e ratimes .al Concurs les entitats que
bi ,entribueixin amb subve n e loas
en efectiu, i Protectora els particulars que fazin donatius en
raeläislie o en ¡libres per a .preis als concursante.
?..* Els exereicia seran públles i en Llengua Catalana, poden-hl prendre part n'oh; de dioc i notes de den a vin
faya.
3.• Entre eis inscrits e'ebtablean sis seccions: tres per als
DOH !res Tne per a les noies;
eariera de cada agrupament
la fenearan respectivament els
me:- ries de deu a dotze anys;
lea S'eones, de datze a guineo
eres. les teraeres, els aoje de
euitie a divuit anys i les aojes
de guinea. a viril anys4.' Els preirsie en efeetiu per
als rntieureants es donaran en
de les Caixes deEsialvi
at n elsteixin a la comarca eran
el' ;as miats preeedetzin, i en ras
de i.o haver-hli els seran
nl s ca .metàl.iic.
Els prernis ornes podran
:emeeelits o no, a judici exclia.a iu chi Jurat Examinador, les
de -tons del qual seran inapeliabl-s.
6 e Els que deeitmin presentar - se en aquest Coneurs hauran
teerriure's el mes terd quinze
fre e abans de la data de la seva
'e:rancie, al demicili de l'aasso'n Protectora de IT.neenyanCatalana (carrer dels Arce,
eh. t. pral.. Bereelonal, a ti
11 3 , es pugui saber amb temas
)1 nombre de concurrente, amb
älres a Porganització dels actes
de! r cura.
7.' El Jurat Examinador 1
Onalificador del Ceneurs eerh
tereenat oportunament pel ConDirertin de l'Associacid Prahelara de l'Ensenyança Catalana,
el cual procurarä que hi tinguin
r5, 01/11i6 les entitats coopere:ares dele Concurs.
Rasas del Concurs tríesterta de Catalunya
8 Els inserits a les dues petImPres seacions hauran de demostrae en un exercici oral, eoneisitttPjcs i conjunte
d'1!
eia de Catalun ya. Eis
er.'‘. a les segones halaran de dohades
s9bre
e 7 te mes romsrcables de cada
i regento Ets que figurin
a
t e rrerea sec-inne tractaran
de: , ! e ta. costum s i civilitzari6
na Nni-innalital Catalana. (I,,s de a fundaeid fina a la
de les seves llibertats. Ele
CC: :^ , ants d'aquesta darrera
ultra l'exercici oral, sese

ran notmesos a un exereici esert solare un tema eacollit pel
Jurat en l'arte mateix i igual per
a tate, el qual teme baurau de
desenrotilar en l'espai màxim de
dure llores.
Els concursante de totes tres
seedons hauran de presentar,
quip ze dies abans de la data designada per al Concurs, els estudia, treballs, Lampes, etc.., que
hagin fet durant l'any, si desitgen que el Jurat pugui formar
rtis complet judici de Ilur aplielche i eoneixements. Es recomena als mestres que precnrin la

presenteei6 dr treballs personals
de llurs deirebles amb preferencia a simples ebpies gairebé estargides d'un 'p ode l per elle preparat •
Bases dal Concues de Capararla de Catalunya
Els inscrita á les dues primeres eeecione, ultra traçar, en un
ma,p-a dele editats per 111 Protectora, els rius prircipals, serralades, rape, golfs, braman de demostrar en un exereiti oral coneixements Eintatics i conjunte
de Geografia de Catalunya. En
aquesta primera secció es renomana també enneixement de la
Geografia local. Els inscrita a les
segones hauran de traear en un
mapa el rius, muntaravee, capa,
golfa, planes, dunes, pobeacions
importaras. i hanran de donar explicació de les dades que es retaMolan amb el mapa iraeat. Ele
que figurin a les tereeres seccione tracteran mes exleraement
de la Geografia de Callumen,
tudiant els centres agefeeles i industrials i lee nqueses del palee
Eis concursante d'aquesta derrara serrie, ultra l'exercici orel,
seran sottnesos a un exercici escrit sobre un tema eszollit pel Inrat en l'arte mateix i igual per a
tots. el qual temn barran de desenrotllar en le.srni n' äxim da
dues horee.
Ele' concursards de lotes tres
seceinns hauran de presentar,
quinze dies abans de la data - designada per al Conears, els eettie
dis, treba113. maree, ele., que hateen fet durant l'ene, si desit gen
que el Jurat pugui formar mes
complet jedici de Ilur aplicació
coneixements •
Premis per el Concurs
d'Histò ria de talunya
Primera seceiti. nois. — Tres
primers de 25 amenes. Tres segclas de 15 pesetee.
Primera secció, aoje,. — Tres
primers de 25 pesetas. Tres saetees de 15 pesantes.
Regona enreje, nois. — Tres
primera da 50 pessetes. Tres segene de 30 pesetee.
Segona secei6 noies. — Tres
primers de 50 nessetes» Tres eeemes de 30 peesetes.
Tercera meció. nois. — Tres
primen! de 75 pessetes. Tres 'egoce de 45 pessetee
Tercera SPZ2i6, nones. — Tres
primers de 75 peseetes• Tres segens de 45 pesetes•
Premls per al Concurs de
Geografia de Oataltmya
Primera servid, nois. — Un
primer de 25 pesetes. Un segon
•
de 15 pessetes.
Primera secció, noies. — Un
primer de 25 pesetas. Un segon
de 15 pesetes.
Segona secció, noi — Un primer de 50 peeeetes. Un segon
30 pessetes.
Segona secció, notes. — Un
primer de 50 pessetes. Un segase
de 30 pesetes.
Tercera secció, nois- — Un
primer de 75 pessetes. Un segon
de 45 pesestes.
Tercera secció, moles. — Un
primer de 75 pessetes. Un segon
de 45 pesselea.

!AS

O

P ültEreffeCr

Prem la . eidraordinaris
oferta per Ja Cemlasló Delegada de Rosari de Santa
Fe
Es podran concedir dos Premie
d'Honor de 250 pessetes, i un altre de 150, als joves o senyoretes, de les terceres secciona rese'
peetives, que en els eitereeets
qu a st, Concurs Magín eemostrat
notable snperioritat de coneixements d'Ilieteria de Catalunya.
Per a optar a aquests Premis
d'Honor caldrà que hagin obtengut la primera qualificacide
Als examinante que no obtinguin premie en metäLlic, i que,
segons el judiri del Tribunal,
sien mereixedors de•recompenste
seis farà remesa de llibres o
tres presente
presente cono a retord del

•

AMENACES
L'encarregat de la casa consignataria de peix Freixas Germans, ' senyor
Josep Ventura Jimeno, ha deatinciat a la
policia que el seu antecessor en el t4trrec que ocupa va exigir-li to pessetes i
que,renuncies la plaga d'encarregat, puix
si na ho feia el mataria.
Segons manifestacions del denuncia!,
ja en altra °casi!, aquest individu, que
es diu Joan Bautista Iteverter, l'havia
amenaçat.

INCIDENTS ENTRE ELS
OBRERS DEL METROLITA
En les obres que efectua l'empresa cid

Metropotitä a la Rambla del Pral °coireparen ahir al metí alegues petits Mes&mis per negar-se alguns deis obrers
a satisfer unos quotes de coi.itmció endarrerides que els exigia el delegas d'un
determinat Sindicat.

REUNIDAS PER AVUI
A les den del mati, el Sindical Unic
del ram de l'Aiimentació celebriirà assemblea al seu estatge sedal, Conale de
l'Asaho, núm. 58, praL, primera.

L'ordre del dia és el segúent : Lectura
de l'acta anterior, ,iQuina tactica cal

adoptar davant l'ofensiva patronal?, Renovació de Junta, Assumptes generals.
— El Sindicat Unte de Serveis
bifes convoca a tots eIs cortmonems de la
meció d'Ithnninació pública a la reunió
que se r.clebrari, a les deu d'aquest
• carrer de la Cadena, uárn. 21, segon,
per a tractar del nomenarnent de la Coinició técnica in assumptes generals.

CONVOCATORIA
— La Joventut Socialista convoca ala

gUer.,

Associació Catalana
d'Estudiants

de l'Hospital Clínica
Per a inscriure's a qualsevol
d'aquests cursets, sial com per
tole mena d'informacions, adreceu-vos a la secretaria de l'Associaei6, Méndez Neneez, 3, lote
els dies, de 7 a 9 del vespre.
El preu d'ineeripció és d'una
pesseta pele socia i de tres pela
que no ho eón.

Subhasta
celebrat la indemne relativa al

cia combativa que estan cridats a ter:di°.

cura, una Iternbria exposant el
mètode seguit en l'ensenyament
d'Histäria de Catalunya i Geografia de Catalunya, i ers resultats
oblinguts. consignant els nonas
deis retes deixebles.
L'Associació Protectora de
l'Ensenyança Catalana prega a
tote el eatedräties, mestres (oficiala i no ofi:tials) i establimenls
d'encenyança que posin gran interès en preparar joves i senyaretes per a concórrer-hi, entenent
que alai faan obra patriótica.
Un disfingit esrriptor nacionalista ha dil : 'Cal escampar la coneixença de la nostra histeria,
per posar novament al pit de ints
els cataltars el legitim org ull de
la rapa. Aquest orgull ha d'ésser
una forra poderosa que ens riegue
a traba llar per la reeonque/ta, ta
els teme/e esdevenidors, de l'alt
llar perdut per la pàtria nestel."
P.areelona. dekembre ele 1022.
Pel Consell Directiu ele l'Aseo.
eiari6 Protectora de l'Enserean.
a Cafetera.. — F.I president. 1U~ Folgunra I El secreleri, Frederic Culi I Yarda-

Ilelioterepia, tuberculosi i acinoteräpia, per la
Milpera de Quare. Tres Diereis
per J. Si. Girona. doctor en medicina. (Dies 16, 23 i 26 de febrer,
de 7 a 8 del vespre; al mateix
lloc de l'anterior).
Cirguia: Tractament operatoei
de les fractures. Deu lliçons ver
J. Tries i Pujo!, catedràtic de la
Fecultat de Medieira- (Segona
quincena del mes de mare, el dies
i les bolees s'anunciaran oportunament al Laboratori d'Anatomia
Topogräfica i sala d'operacions

L'ATEMPTAT DEL- DIJOUS

el governador civil, senyor Raventes,
hagi declarat que l'ateniptat dcl qual bou
viejita robrer Giménez no te carácter
social, afirmant que la mort de l'esmentat
obrer esta relacionada amb la circula>
tanda d'actuar aquell cene delegat- del
Sindical' del ram de la Conatrucció.
En la mateixa nota es fa avinent tatnbe la sospita que faLludit atemptat pot
obeir a un &eje de' provocar l'organitsació obrera, i es remarca que davant del
atemptat fan el sord "els interessats
que da Sindican no =s'Irisen la poten-

Premi extraordinari format d'una part del donaUn de la Ocre/18316 Delearda de Rosari de Santa
Fe
Sere concedit .un Premi en
efeetiu de 500 pessetes i Diplonra
d'Honor, al professor que, a ;Lidie,
ci del Tribunal, hagi demostrat
amb la presentació dels seas
:ilumines Inés entusiasme i intelligZmcia en respondre a la present celda; essent ne c essari per
a optar - hi que presenti, quinze
dies abans de la data del Con-

mental Institut

DaL MUNICIPI

El Comité - de vaga inee st tachiar die,
rant el passat conflicte del Metropolite ha publicat una nota, protestant que

Conrurs.

L'Acadamia de Medicina de l'Ab
C• d'E., ha organitzat uns curses
monogràfics d'estudis universttales sota el eeetent programa:
Biologia: Fisiologia de les estructures celulars. Cine llame per
En J. M. Bellido (pratessor a
/Institut de Fisiologia). Dice 21
28 de febrer, 1 1, 14 i 21 de
mere. de des quarts de set a dos
quarts de vult del voirprc, a les-

Crónica Social

non empedrar en diverso. trajeetea
carrete de Fldixampla, anab emite al
preompost de la dè cima. Fea adjodl,arla,
proviseonalmeet. a la Sondar Foment
d'Obres i Conertnercions, per la Unan ti tat
4. 25 7,147 pastelee L'arte fou antoritaat pel notan mayor Znagagnitia i inane
dit pel regidor reenyor Sautamaria.
El, carrera ala quals ea ,'.fereix 'a dita
wzItilagta »88 In liegüente: ea/ah:my& entre l'ere III i Cementiri; Va ldnein, entre
i %Amaya; Cuello, cutre Anbaa
i Casanova; 'lerda, entre Marques del
Dueto 1 Sometent; Plaga Tebajn; Casp,
entre Pamela de Sant Juan i Roer de
Flor; Roger de Flur, entre Cesp i Alroogávers ; Almtagavers, entre Roge:
Flor i
Mantener, entre l'aletecia i %maga 1 entre Careen i
coa - Aireg : Urgen, entre Aragi; i

i entre Cenen i Indastria; Bailén, entre eireenca 1 Ccello; Boxee de Irior,
en tre anega l Traveseera; ludes:da,
entre Bailén i Pareeig de Sent Joan
entre Roter de Fror i Sicilia; hi¡peht, catee Provenga i Coello; FleraM' Costes;
Ebro; Ter; Carreta& i Enser. et.ine
Rambla Volart i Das de Maig;
de, entre
entre Ukeell i Casanova; Passeig de
Sant Joan, Entre Aragd i Valencia i enterettament Argfielles; Eillarenel , entre
Diparatid 1 Mallorca ; Mallorca tut re Roger de Flor i ',apela 1 entre Marina i
Igualtat; Caneen de Cont, entre Anime
i kfuntaner; Barree, entre Timare i
Corts; Diagonal, entre %mina i l'asseig
de Grncia, i Villarroel, entre Rícela Saut
Antoni i Floridablannt.

Concert
Arte, diumenge, la Banda in•utiopal
tionarä un onnert a la Plaga del Rei, a
le case del atad. Yea's ad el Acorazas

r.te. interpretar4:

Primera part. — • L'Arlesienns ", primera i segona Suite (Rice)_
Regona part.--"Preludi 1 Fuga en D.)
majo" (Bach); "Tasarles", escena i (lanas (Morera); " Juny", rerdana (Carreta) ; "Els mes-tres cantaires", fragment
del tetrer acte (Wagner).

Per a la construced

azota
Sha relebrat la aublialaa relativa a
coustrneeld de 1,174 ainsois al aementirf
del Sud

Oest, adjudirent-se, proviaienat

ment, al seityor Vieens Pialara, per la
quantitat de 270,743 >metes. Fuu presidida pel tinent d'akalde senyor Matos,
i autoritrada pel Dosel; senyor Pares,
amistint- li, co representad(' de l'Aiuntament, el regidor senyor Gabarr.S.
Nota oficial

.1 socia a la reunió general extraordinaria que tindri lloc al Centre Obrer de;
carrer Sant Simplici, 6, pral.

Aquest Ajuntament, en consi,ton
17 de gener, acorda antmetre en non die
a l'aprovatid de la Junta municipal de
Vocals.A.-MOC;fl . 9 l'adjunta tarifa relee-jiu

PER EL INDULT DE LLUIS
VERDAGUER
ETS velas de la barriada on té installat un establiment de taverna "Lluis Ver-

a la diferencia de la cimera tributaria

dag uer,
,

A la *memoria del
En Jaume 1

C

.

cadena

.

Ira

per un Consell de guerra, per part de
les entitats grenials, de la qual es venas fent gestiona per a obtatir deis Po-

ders pública la concessió de l'indult, per
creen-el innocent del delicte de que se
l'acusa, ahir varen enviar els seguenta
telegratnes:
"Majordom del Palou —Madrid.
En norn sentiment general barriada de
Lluis Verdaguer, per conveechnent innacencia, preguem es dirigeixi a S. 14. cl
rei concedeixi gracia indult Agraidissisas el saluda."
"President Consell ministre; minis-

tre Guerra, ministre Gracia i Justicia.—
Ifadrid.
En ricen de la barriada de Lluis Ver.

daguer an hi ha un sentiment general, per
convenciment innocencia, preguem V. E.

intervingui sigui conceda iodult al 1-crea processat Atendre aquesta petició tis
obra humanitaria i justa. El saluda."
• ••
L'Associació de Mercera al Detall
Barcelona ha enviat al prrsident dcl Consell, ministre de la Guerra i al de Gracia
i Justicia, el següent telegrama:
"Associaci6 Mereces al Detall de Bar-

celona ha acordat per unanimitat adhorir-se a la petició d'indult del desgra-

ciat industrial taverner En Unís Verdaguer, convençuts que es innocent —President, Josep Augi.°

entre eh carros de llanta carreta t ela
de llanta ampla
1.--Vellicks de tetes clames
e) Cama i altres velaides de dues mere& d'eta, o sia sense malles:
Auab limeta normal, o sigui de TO rri-

ilmetres d'ample, 18 pessew..
Amb llanta ampla : de 90 milfaseues„
12 imantes; de 75, 15.
atab Renta aerni-estreta: de (Ci
metres, 30; de 90 Idem, 42.
Amb llanta estreta: de .W miltmetree,
80: de 50 Mena, 72.
Quan vagia menata per eavanena menor, o de poca alçada, arate 5(10 quia» de
earrega miren& es rednira la guata en
un 50 per 100.
d) Carros amb mollee, de dues o raes
redes, o sigui carros d'indestria, lievat ca
raions 1 oonduetores
Amb llanta normal: de 65 milímetros,
40 Remetes; de 60 Ideas, 43.
Ami, llanta ampla de 75 milimetres,
20; de TO Ideria 90.
Amb llanta eenai-estreta: de 55 azidmetros, 54; de re Ideo; OO.
Amb llanta normal; de 45 milimitres,
75; de 40 ídem, 95.
Carreta arrastrada per ara, cavalieria

rei

Abone d'atthe diada de In Candelera, a la tarda, tingué lloc al
Palau de la blásr!ca Catalana una
solemnial vetllada timb ,motiu
d'ofrenar e la Senyera un Religuiar' donatin del president, En
Joaquim Cabot, contenint un rull
de retiene del Rei Jaufne I•
El pdbile, brilla/U.11181m, °media
el Palea de gom a gem.
• Després de relatar els mollee
de la solenetat, En Pascual
lloada, el Preeident de l'Orfed
Catalä•feu l'ofrena del reliquiaregrariant-lo el mestre Millet
amb vibrante paraules.
Foren Ilegits desates Enlutaeions i missatges enaltint la ges'.
••
ta del gran Rei conqueridor, ses
goss el ser-TI:irga programa:
"Jaume I", per En Jaume GO4
Bell, Pare.
"Salutació de terres occilad
nes", per En B..$arrieu.
"Salutació de la "Choral Seveeo
rae" de Tolosa, per A» Perbosc»
"Adhesió de Provenea", pea
N'Albert Arnavielle.
'Missatge del Lierierceidoe", per
En F. Tresserre.
"Adheeeó del Rosselló", per En
Josep Bonafont, Pvre.
"Salutació de l'Aragó", per En
Joan eloneva i Puyol. .
Valemia:
Lo Rat Penal, per En Teodor,
Llorente•
•
"Salutaci6", per rEduard L.
Chevarei.
Mallorca:
'El ca'Vall del Rei En Janme",
per En Miguel Costa i Llobera,
Pvre.
"Jaume I", per /en Jipan Alca-ver.

Catalunya:
'Don Jaume a Sant Jeroni",
per En Jacinto Verdeguee, Pare.
'Poblet" (fragment), per
gel Guimerä.
Benedicció a la S'envera pel
Bisbe de Perpinyä, Meee'--er
Juli Carsaladee
Finalment, l'Orfeó C.atalä, cana
tä les segilents caneene.
'L'ombra del Rei • (ehor d'hm'
mes), Pujol.
' "La Dama d'Arre:O", cantal pea
untar, atillet. (S n e-an, al'Andeeliat•

Forne,11s),
"Plany", caneó popular. More-.
ra. (Tenor, En Franas-se Torra).
"Muntanyes regalades, eaziee
popular, sancho Marraee.
"El marinen", cançó popular
Perez.
Don Joan i Don Remen", Pe-e
dreht.

La Mere de Dan", Nicolan.
"Empordä i Rosselló", sardana, Morera.

"Els Segadors", Millet•
Recollint copiosament l'entusiasme del públic que no es cansti mai d'aplaudir. El "Peany",
d'En Morera, hagut d'ésser hisal.
En finir la vetilacla, una ovare,
coronà l'èxit de l'Orfe6 i de•Fhee
menatge al mes gran dele nostres

Gomtes tefe. ,

Rebem notes 1 comunIcata senun nom o un pegan que acreditl Ilue proceetancla,
Adeertim a llora autors que no.
ens él possible de publicar-Ice
sonso eia requis i ts esmentata,
80

menor o de poca aleada, &Lob 500 quiten

de eiirrega melena:
Amb llanta normal de 45 millmetres,
• pe.eetes.
Amb 1Linta ample, de 50 Ibero, XI
Arob llanta semi-estreta, de 40 millar.
tres, 30.
Condurtores i capitonnés, amb llanta
de 00 klein, 50.
Per a Untes de mes o menys de 50

millmetres d'ample, s'aplicarX als eamione i ecnluetorre l'escala general dels
carros que ras amb melles, amb te &goda proporcionalitat a les granen de 30
i re pcssetert, tirada com a base.
Ll que ronacti inexactitud derlarant
majar templada de lee ll antes upe ra.iigat sal. un reeArrec igual a rimpt,rs de
la qua. apft4c,eiarree que bastrl
de ter es5x-tiu en ingressar la difinis-'Ll
de quota que resulta de La rectificad&

•
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de sde:losa que parecía serle partiese.;
lae—; esa mujer es mfa, que esto 141
bast e, y no olvides ten lo sucesivo que •
hablas del,ante de tus maestros.
—; M is maestrosl—repiti6 Reynold
lev antando ergulloearnente la cabeza—;
al ta nuestrosl...
--aS:lenciol ;Yo lo mandol — latea
rillnIP IO por tercera vez con tono iza -.
> ri sa el viejo sabio— . Si turbais mi
vol untad, me /tares matar esa mujer
alees de alcanzar ad objeto.
. Ke nfras que mediaban entre Reyeadd
Y Van Helment las vivas réplicas que
'Ac abarles de relatar, maese Rudo había
ten tinuado la misteriosa operación que
eep ezara en la joven.
S abiendo cogido peimeramente las
elanes de la l'hit criatura, obligóla con
lina violenta sacudida, a dejar la caria
JA q ue se apoyaba y la condujo al
"tro de la pieza a alganee Pasee de
'a neaa de cristal.
Ap oyando la palma ete sus manos ese
cae en la de las rozadas y regordetes de
la j oven, sus pulgares, levantados, las
bra/es dedio doblados, como los de ten
lae l iader
que reune sus fuerzas, el adeal_aae Con el cuerpo inclinado bada de-'
'ej
fl e , el rostro tocando eati el de bl,
eee tibia La frente catar:dila vielentaje l boca haajeado s'alejas. 4oll
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ojos horriblemente dilatados, presenta-'
ha un espectáculo que nada tenla de

humano,
Inmóvil .y silencioso, estaba horrible
por da expresión de su fisonomía.
La joven, con sus hermosos brazos,
extendidos y tiesos como si hubiese
procurado rechazar a su perseguidor,
la cabeza doblada sobre su hombro, se.
mejante a ha tortolilla dominada por el
buitre, y que, palpitants , de terror, se
siente incapaz de eeeanar a lee atadue
ras que la sujetan, la joven, con el
• uera° inclinado hacia atrás, cedía poe
Co a poco a la impresión que sufría.
Nada mis mirado, . más terrible y
pasmoso que este grupo compuesto del
viejo centenario y de la l'hechicera Me
ven; hubiérase dicho gue erija la muerte turbando con la vida, la serpiente
fascinadora preparándose a enlazar su
presa para devorarla.
Por otra parte, maese Ludo estaba
desconocido.
ni poder sobrenatural parcela doinfs
nar su cuerpo débil en apariencia y ha-i

borle dotado de repente de una fuerza
Inaudita e inexplicable. Evidentemente,
¡a tensión de las facultades del cerebro
ora tan viva que llegaba basta la locura.
•8Pli0tdoullo producía, afecto!
L
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nes y de los espiritados; ¿pero el ale'
me?

—10bedecerä como el cuerpol—dijo
maese Eudo irguiendo más aún su elevado talle.
Y volviéndose a la joven, cogicile de
nuevo las manos. Pero esta vez, lejos
de obrar bruscamente como lo habla hecho al principio, pareció proceder con
una extremada atención y una delicadee
za extraordinaria.
El anciano, procedisndo de este mo-•
ao, pronunciaba con voz baja y precipitada, fórmulas mágicas que acompañaba con gestos misteriosos. Incontestablemente este hombre, químico profundo, notable ft,snao, sabio concienzudo, sufría, sin darse mienta de ello, la

inflencia del siglo en el cual vivia, y
rendía culto de buena a las doctrines
de la magia.
Van lielmont más adelantado sin duda en los senderos de la ciencia, se son -e
reía irónicamente:
Maese Eudo habla colocado el Indica
de su mano derecha en la izquierda de
¡a de. la joven.
A este contacto los labios de la tina

da criatura se entreabrieron y se agitaron como si hubiesen quarld'o salir
de ellos algunas palabras; pero ningia-4
••
Da fud articulada,
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En efecto, era que el sueño cesase
naturalmente, Ama que la vida volaieme
a entrar en ese cuerpo que pamela ha «
her abandonado, la joven movió ligera.
mente la cabeza, cerró sus hermosos
ojos y los volvid a abrir casi en seguida.
Reynold pasó el brazo derecha alrededor de su esbelto taue y la ayo*/ a,
levantarse conteniéndola.
I IDejalat—exclamó brus_i fit,
camente maese Ludo re.charando eón
violencia al joven...Con tu contacto VII
a romper las corriente&
—Efectivamente, al sentir al brazo de
Reynod que la sostenfa, el cuerpo de la

joven se agitó con un estremecimiento si'
violento.

—ILeventatel lAnda I jampiertatel
'Lo quie.rot—dijo el anciano en tono de
supremo mando.
La joven hizo un retuerzo y se deslizó de la cama hasta tocar al suelo. Lue-

go procuró andar, pero tambaleó casi
en seguida y faltó poco para caer.
Tu influencia combate la nda--dijo
el ancla-no dirigiéndose al extranjero.
Has adormecido el cuerpo; despiértalo,

yo me encargo del alma!
Van Ileimont levantó sus enrisques"
dos brazos, impuro sus manos sobre la
frente de la joven y pronunció, ea Mi
Idioma extranjero, palabra* roas

ya

elemzimPifflimar
.mr,fmnIM~Peffnr.,
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Companyla de vodevil 1 grana
aspeotaclee
PEP SANTPERE

A d3s n,-,-larts de sil!:
tatiaai ELLE:3 VOLEN...!

CORNUTS I CONDECOn.ST5
P.5nztc.... Currutaca:

'B 19 in C
•
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ein- aesoo, c:nr:
LA RIQUZSA DE E17.70::=3
Ldit CArIAEAS3E8 DE MOrITR010

Teatre Victbria

dians, tar.la, t.casPoUvlarS
7;11, La rIquesa Ce Simenides 1
Les crrabasses de Mnntroig
•
e•e••-•n•••n,•••••••••---........n=•••n.

DEL LICEU

Avui, 18 de propietat i abona. mente tardas, a les quatre, l'òpera en cinc artes %non, percatebre tenor Garlo hacket, i els
aptalidits artistas senyora Baldasarro i senyors Ghirardini i Olaizolae—Demä, no hi l'aura fundó.
—Dimarts, Tristan e Isolda, de-.
but del tenor Karl Iluffman i
prenent-hi part els celebres ara
Listes Yafgren, Ober, Marowsky,
Rode i Henke, mestre Max Schillings.—Dimecres. Nianon.
£1311.1111XIDE110•1131111111311111.21
•
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Eepeetacie IRIS - PALMER

a

e : .1vul, diumenge, comiat de
e

3

,

i

1

•

Espertaeles Empresa Fraga S. A,
Cempanyta argentina
MUINC-ALIPPI
Avut, tarda, a I2s cc, i nit, a
les den. El:trena do l'abra -d'ama
bien!. Hasta la hacienda Bagoala
caí al jaquel con la seca, La borrachara del tango i Fiesta argentina, Daos criollas, Estilos,
Vidalltas, Payada contrapunto,
Firmeza, Baile de a cuatro i Pep leon nacionel.—Derae, dilluns,
gran fundió popular. A meitat de
preu.

¡I
:

el

Avui, 3 de Ziska, La fada de les
nines, No es pot Mar guapa. o,
ß .Els pàries da l'amor.

M

Avul, diumenge, larda I nit.
•
ug
Projeceld de la sarta de pci.lieules
FORÇA I DESTRESA
E
5
LES MERAVELLZS DEL ext

Elt

Molt avtat, csliana del -vodevil
en 3 actos, de liennequin, Teber
IllItarled (els tres asas del vodevil)

PENA NEGRA
L'interessant Joc entre

F. C. NUREMBERG

KU RSAAL—

ril

SALO
til
ri PALAU DE LA CINEMATOGRAFIA

ARISTOCRATIC

EZ

Dilluns
zar,coNi

'5
rs

al Teatre Tívoli
ir

a

reeranamemernmserrieeki

10

e

111
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•

reswesseverzummeetan

Demä, dilluns, 5, sessid 'ganitzade per La colOnla suissa. Estre-

Gran Teatre Comtal i
• 1.
Gran Cinema Bshemia

na de

Avui, d.untenge, sassió matinal
le d'onza a una. E,trena de Roger La
N
Honte. Tarda 1 nIl. gran,Ldsos proe' arrulles. Suene) sacrat. Estrena del
IE film Cúrela Un Romea rústio. Es-

GNAN TEATRIT: 'DEL LICEU
Temporada de Quaresma. Quatre grans coneerts pei genial pianista Emil Sauer. Dies 22, nit;
25, tarda i 28 nit de febrer.i 3
de mare, nit. Queda über! l'abonament. Ala senyura abonats
la present_ temporada d'òpera
• sels reservaran les seves localiaas rin avui, din
de febrera
Teatre

Tívoli

úniques funcions, 7, per l'emi-

nent artista

Comm. ERIUTE ZACCONI
del 5 a 1'11 defebrer do 1923.
Premis econòmics. Butaca, pesa
setas G'30. —Demà, nit, Amleto.

Aval, diumenge, larda, a (lee
quarls de quatre. Sessió especial.
Froleecló de notables penitentes. —
Soledad Mirallee, bailarina. El. e •

Jumetro'a, equIllbrIstes. Raquelita, •
canconetista. Ramal Lela Trio, canta

teBezzeliale1~1MIIIBIlaiar
Denle, dilluns, 5. Unica funció popular de la companyia
Mulfio - AlIppi. MEITAT DE
PREU. Prengul la seva llot- Ja amb temps

El Cele.

'MIXER
Segona sessiO, a les sls. :lit, a le o _13
den. Grans prograincs,
PILAR ALONSO
Prolearld do notables peLlicules.
•
Soledat Mirallee,
Ele 5 Junetro t a, ealleirft • -s.
• Ramal Lula Trio, canta 1 danscs de
_m les Illes Hawall. El gran
OB
BALDER
•
La genial artista, Idol del Vil• bile,

•

PILAR ALONSO

•

Demä, dilluns, 1 tots els dies •
BALDER i PlLAR ALONSO

Vuit elegants
BALLS DE MASCARES
AURIGEMMA - CASADO
El prùxiul Dijous Gras
a la tarda, a dcc quarts de 4:
GRAN CERTAMEN INFANTIL DZ
VEST!TS - AUR1GEMMA

1 Dame, dilluns, 5, primer dlIluns popular. Funciona,
tarda I nit, a meitat del seu
preu

I

•

•

•

titulada L'exprés de Venecia. —
A la sessid de la nit, estrena de la •
rormosa petlfoula
DUES LLUNES

1111111111•91193111110191IBB2MISS
B KZEIILIZ EittEE9110211
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Monumental -Padró-Vialkma 111

KB"

5
•

11n•nn•n•n:.••••n••

Garrar del Pi, número 11
Espadades per a in fanta '
TITELLES I PALLASSOS
Avui, diumenge, a les quatre de
la tarda
El xarop de bastó, per titanes,
Entrada cómica pels pallasso
PUPY and ZEPY
i la humorada d'En 3. RUsific: 1
. música de la senyora Denis
El. TITELLA PEOD1G

Finalitaarä l'espectacle amb
ball del Tururut. A les sis: Sessió selecta, amb el mateix pro,
• grama '
Preus: Butaca amb entrada, 2 pet
setas. Entrada amb seient, 1 pea,
seta. A la sessi6 de les sis, preus
especlals. El pròxim dijous, el
mateix programa.
1.11115111

uB

U5u lit Billing

Putxinel.lis

"MIRLA"

nosseud, 208. Davant riel ermita

•

Gemtal
Ldrecc10 Jullä PI
Avui, diumenge, dia 4, de cinc a un
Quart de vutt
Gran esdeve'rUment teatral

La batalla dele Castillejo@
BALL-URBANO-DIMONI

Ball dele ;s'atarace
Per aquest ball donaren, una pta.
torete al, infanta concurrcnts
Ill
• Entrada I Selent ourwat.
Preu Unte, 1 pena- La
V

1_11_

ra

Avul, demente, matinal El
d'II a 1. Ele Orles de l'amor (7 1 e
última jornada). Del ola al pintat,
per Douglas Falrhanks. Bermúdez, mg
futbolista. Actualitata Gaumont. —
Tarda, escollit programa. — ritt,
III LO vertlanoa de l'home bianc, per
Antonl Moreno, Dore ealvatosa.
Demä, clIlluns, Carlota Corday, Una
aventura d'En Raffles. — Nota: Al
Cinema Padró, en 1100
Ela O- e
rlad de l'amor, es projectar) Jack, U

VOS, NACIONALISTA,
nue ps heu Iamentat de la poca
premsa catalana, que heu enyorat
anys seguits un diarl Integral.
ment nacionalista,
JA ANUNCIEU A
"LA PUBLICITAT"?
•••11

PANYOS
MIR VIVES, s. A.

AVül, HABER DIE

Ronda de Sant P. er3115

Liquidem totes
les existències
amb grans rebaixes de preus
per.fi de tempo.

mama

rada

PAL ISSE

Palace Cine

•
Avul, innmenge, sessions d'OnZe a
•
• una, de tres Quarts de quatre a sis
1 de sis a vuit, tarda, a les deu
• de la alt. L'emocionant obr. amen• ci ladra& Le comedia Harold, co.
metbant, pel celebre arrasa EL de •
/es ulleres. Sajona Jornada de la
coloSsal peLlIcula ateraznya de Se- •
rle,-de la casa U. F. A. ia
L'HOME sacias NOM
L

MI

_
•

Ilda.

CIRC

•

urnesememenenealsrui
TliATRE NOVETATS

Venus Sport - Palace Ball

Preus baratissiens
GENEILaL, 1 pesseta
PREFERENCIA, 2 Ptes.
SEIENTS, de pista, 3 Ptas.
Cada dia
„latinee a dos quarts de 5
Nit., at les deu

a'
• trena de L'huata; de l'Anea. A la
a sv=siú dein nit, estrena de Val!
',da per Ch
les
a,
hay

AMMIIMIMM

913111 n 1191151125119911:13111Ers
DORAGO '
Coliseu de varietats.

El

•

I Que passEe xil ilii101113 al
Nou? Pregunteu-ho a les
costras amistats
_

2

DIVERSOS—,

se

SALA EMPORDANESA

111

S. Antoni, 62, i 64, i Tigre, 27
Avui, diumenge, gran ball tara
-da nit, amenitzat per la sens rin
val Banda Esport, la qual executarli els segilents ballables.
g
Foxtrot - Jimmy, "El cacique";
One-Step "Fernanda". Tango
"Filigrana", dirigits pel popular
la
: niestre Domènec Ponsa.
ala aillieSZMIZENZZIKRIN.

F. C. BleieCELONA

1 dances de les
In es
brat artista

e

R

inarizereeez3serauxeil

Ovni, diumenge, erans funcions,
taran, a dos ensarta de cinc, i nit, a
ClOs quarts de deu. El faMAs árales ro:almete@ 7 actas 1 (11r.L6
quadros, AqTlelan e, la
tera, en /a qual es alstingleier nolablement la primera unirla seny ora 91
Capard 1 el primer actor Benyor
lisias. Magnifica presentad& Orco- E
rat o o peclal. — flema, ditlitta, tarda, a dos guamo de cinc, extraordtnärla matinée: El drama en a acles Juan Va!~ o Los miserables.
lantac a amb entrarla, 150 pessetes;
general, 050. >U, a dos quarts de af
co. sct
de deu: El Wo§§0,
2,1 actas, Mag .4~1fflikera,

Avui, diumengal .tarda, a un
quart ele cinc. Tres extraordinaris partits de pilota. Primer, á
cistella. Castillo i [chame contra
Olascoaca i Castafiaga. Segon, a
pala. Araquistain i A pearte contra Quintana 11 i Jeuregui. Tercer, a eiz,tella. Vicente I i Palau
contra Santl i Salsamendi. Nit,
no hi ha partit.—Demà,
no hi haurà partit. — Dimarts,
extraordinaris partits.

O

la ccmpanyia, tarda i nit,

e

Front 5 Principal Palace.

w

Exit de la gran proddrcid marca i
0 Unlveral,
N
e
LA TEMPESTA
111
:
Próximament: La pel . lienla en •
JOrnades,
El. DOCTOR MABUSE
•
i NOTA. — Aval, 1111 a 1, es des- I
a
e patxaran butaques numerarles per a 0
0 la sessló especial de les lo de la e
e tarda.

ASCENSIO A LA JUNCFRAN

LA SEGONA rat DE Nuats
sao represonts-ions a Parlo
Exclualva de l'Empraaa par Espanya'
Gräc:a. — Elegancia. — Distinció.
— Chic. — 'Astros o s toilette!. —
Presentació esmerada. — Derorat
nou.

nestatutant especial.

a

•

•11

Gran Teatre Espanyol

Primera v.-Alienta de la serle

TEMPS.

ESPORTS -

areenemaeeszesamerumn

Ü

Teatre Novetats :

e

SORTIGA

sute BOSS

Pez, rastrea 1 Mariscos. Quintana, 7,

eatres Triomf i Marina
, I CINEMA NOU

nit, a les den:
LA "ADRAL DEL AMOR

RESTAURANTS
DE TEA -LAS a

Avui, sessió matinal d'onze a
una, Tarda i nit, primera de Rogar La Honta, El pacte, Les necea
de Biliy, L'hostal de l'enea. Id,
La vall florida.

inwirrimcenerwmenovintrIzrn

Teatre Nou

grandiosos programes. —
•

A les sis, sessiil espacial,

/Valto, 12.—Exil Loyal Altatar, Franrismirta Casanovas,
Camilo Miranda i altres importants números. Tots els 'dies A pe
dancing i gran tabarin.-ritf
¡Salta de ~caree

- -

sessió:

MI COMPAÑERO EL
LADFOON

Saló Catalunya

Diana-Argentina-Excels ior

Avui, ditirnege, tarda, a eloa 1
quarts de huatre, primera

que obtingué anit la seva consaa
gradó definitiva corn la Millor,
partitura d'opereta " rival de la
Viuda alegre, Princesa del dallar", etc.—Demà, dilluns, tarda,
a les cinc, i nit, a les deu, Miss
Venus—El dimecres, la segona
opereta, La prohlbieht del petó.
Es despatxa a comptaduria.

EDEN CONCERT

ellesieNzUseeiCeeeeDmiisii

1

MISS VENUS

SANTS reluaLgs

GR.AN TEATRE

• n•••n

Asad, diumenge, 4 de febrer
1923. Tres sessions, tres. Tarda,
des quarts de quatre i a les
cinc; nit, a lea den. Per imposició del seu enorme axit, es re-.
presentarà el film Opereta en
cinc actes, •

i LL'S CARABASSES DE MONTROIG

1

Companyla de comedia le
GUELL•- TUDELA - As- E
10
QUERE70 - COTES
•
(Telefon 4134 A)

B19131111111111121

111•••2•1!

efittletell1112011111113•81.111511131111111
Notables quintet torda 1 terca% 3
Torrente. Mul, diumenge, gran mae Mal; tarda, per sessions, el gran- 15
d105 triomf del Programa muros:
• Enamorada del seu notar, precios ssIma comedia, per Eitel Clay- n
.. loa. Viatge del prInoep de Cale*
(6 I tlItim) 1 l 'estrena La geloela
•
• de Baby, cómica, mi. e rnualosa es • trena: leona% per la formen
Dern%,
• Mary talles
0 gran celAsIva: alancnette, per
• Leso tumbal. Avlat, grandiosa pel.
.9 limita, el Inés colma' en presas- a
/oció.
111

iPlif2 PO1i01111111

nema, dAluns. tarda,

MUSIC-HALLS

•

areirenteineureffIreurrwerwi

DON JORA DE SERRALLARGA
"(3, 3 lea 10. Apreta... Currutac01

—CINEMES-•

ASSUMPCIO CASALS

Avul„ diumenge, tarja, a leo
Ei maguliic espectacle d'En
Folcb 1 Torres;

PniINCEP BLANO

A' la nit, el tan' renomenat
BALL' DE MASCARES
PARE ET TRAVESTI
Localitats: Casa Aursigemma.
Fernando, 53, i a la laquillinel
teatre.

Ovni, dlumon g e, 4 lebrel'. Tar- FI
da. a les 4. 51agnitic 1 variat cartel]. 1 La primera. 2. Apreta...
Curruta
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es escaparon cle sus labios en sonidos

guturales.
La juesn se levantó en seguida y abrió
los ojos que tenla cerrados hacía algua
nos instantes. Sus miradas, vagas pria
mero, recorrieron la pieza, luego esas
miradas $e fueron asegurando poco a
poco , contempló fijamente los °lije,
tus que la rodeaban.
se me ha hacho pues?—dijo
con voz dtalce—. ¿A dónde se me ha
conducela ?
—Inajala descansar — dijo Van Belmont deteniendo a maese Eudo, el cual
aan t %rgaba las manos para apoderarse de
1, 2 joven.

—Por

qué?

—Porque está demasiado fatigada.
---;fam; tniparta:
Ne aaporiatá probahlamente una
segunda crisis y la matarías!
—; Qué iarportal—repitió por segun
da
implacailla viejo.
--4La quer&s, pues?
--SI
---IPues bien: Lo gas quieras.
Y e: ex`raaa peraonaja (lió un paso
atrás dejando al do ;naeße nudo, qui-an
se acielant6 hacia la jovenSaliencle entonces ilynold de la contemWacht se qua estaba absorto, fia
volvióJai-watt-lente, casi con violencia,
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pero su posición era tan anormal que
sólo un prodigio podía hacer /seta conEn afecto, la cabeza siempre • •nas
da ha el hurnb
recho, lo
zos
es-14
s haeia
te, y ol t e tan
Inc~ hacia a
quo sus sueltos
cabis tocaban suelo, parecía mas
torialinlearte imposible que conservase
esia posician ineompatible con el equiiibrio necesario al cuerpo humano. Sin
embargo, maese nudo no la sostenía ya
y olla rprmanecia de este modo sin
bambolear, como .si sus articulaciones
se hubiesen stibitamer t e •a av s rlida en
huesos.
Parecíase a una de esas estatuas que
el capricho del artista se ha complacido
en crear en un acceso de fiebre de la
imaginación enferma.
Mace Euro, con la frente inundah
de sudor, los músculo% de la cara he rriblémente tirantes, las venas de la
frente salientes como cuerdas, volviósie
con aire de triunfo hacia Van Ifelmont..
—1 Y b:ant--dija.
bleml—ropuso el extranjero; ee
he obtenido ya un resultado semejents.
Letargo y epilepsia: el cuerpo sufre la
inluancia, obedece, en eso se encierra
solamente el eurete de Iris canaulaia.

EL CAPOTAN LA CHESNÄY
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diametralmente opuestos en Van liels
mon y en Reynold.
El primero, siempre frío e impasible,
la cejas digaramente contraídas, parecía
dominar la escena que tenía lugar dea
la
da el.
vez, sin embargo, una vaga
in
lela en su mirada y sus labi
old, inmóvil y estue
n extremada avidez el
. ..eno qua se verificaba en
mascara ocultaba la ora
p
ti que debía pintarse en sus Pues •
monas.
La javen, completamente fascinada,
los tajos oerrados, lw boca entreabierta,.
ii
por momentos, y su hermoso
cl
se inclinaba' cada vez más 1134
s, amenazando perder el equis
nev ..alii , creyendo que iba a caer,
alaisa loa bruna para sostenerla, pero
• antes
es que puliese
i
verificar este Moví:meato, maese, Ludo soltando bruscas
mente las 'manos do la joven, levantó
sobre ella, con un movimiento repido
mi brazo amenazador.
—1(1Uedaost — dijo ron voz ronca y
oomo si el aciaida hubiese encontrado
dificultad en salir de su garganta.
La pobre
pgrrnanecio innova;
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hacia el extraer°, y señalando a la
¡oven:
'— i-Quien es esa mujer?—preguntó.
' —iSilencioe—clijo maese Eudo con
tólera.
—aQuién es esa mujer* ¡Quiero SSberflol—repilió Reynold con voz mes
'breve.
—Esa mujer m3 perteneee—respona
di6 friamente Van lielment.
—VA ti?
—eEs, pues tu hija?
— Que te importa?
—1Bilencio, digol—repitió maese Ea.
do tegiendo las manea de la joven a la
cual fascinaba hacia algunos instan.
tes con su mirada feroz y penetrante.
—41(eniero saberlo1--gritó Reyneld
cu Yti !lente ae puso veme la pdrpura
por la cólera que se apoderó evidente.
mente de el. elee dónde viene esa mujer? 'Are dónde la has arrebatado?
—Van Ilelmonte cruzó tontamente sus
descarnados brazoa sobre su pecho en
una posición majestuosa, pero que no
pareció Intimidar io mis Tablilla a B elasid.
Das miradas de 'Petos dos hombres se
rentaron come dos amenazadoras es"
padaa.

—Esa mujer as mía. , Reeernold---feee
ponditS t• eItrtenjero con esa voz grill
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Manquen representants, Dipositaris i a Cotnissid per
algunes ciutats importants de Catalunya

ELs ARTICLES CONFECCIONAT5

EN TOTES LES CONFECCIONS D'ARMINI ITOP
.50 per 100 DE REBAIXA
Expesició zus aparadors d'articles de gran reclam
p rimera fàbrica a

Espanya de curfits

1

Blaus a dojo amb paquets de 2 Kg.-2 g. i Barrils de 50, 100
i 200 Kg. — Del tipus
perfeete al Inés corrent
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PATENTS, MARQUES, dibuixos models. Noma comercials, etc:

D.IPUTACIO, 292
9:111.3.111W

43ARCELONA
-•n•nMOIV-"nk

