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EDITORIAL

•,.,
Guillem
Teil
La 'l'eta de
Trim Guillem Teil alcalde. 1 alcalde de R. O. No es tracta de
¡as-alibí humoriatica. lis una noticia completame n t exacta.
Ten ha estat nomenat pel Govern espanyol alcalde de la
plana ciutat de Sant Feliu de Guíxols.
Teil
Oh la ironia d'una coincidencia de noms! Aquest Guillem

la llibertat suissa. Es un personatge mes modest.
gis rh:roi de alcalde
és un regidor republicà radical, que a més
'l'en
e, deis autonomista. El republicanisme, el radicalisme i l'autoe/sisme del Güiliem Teil empordanès han caigut lamentablei es. zent amb l'acceptació de la vara que uns caries monàrquics
h han poaat a les mans.
El cas te una gran importncia per a la política local de Sant
..rnes fidedignas ens permeten d'assegurar que la perFéis inf y
o,/ des:anada pel Govern no reuneix cap de les condicions
a un primer magistrat municipal. Paró aquest aspecte
ìla feta de Guillem Teil na és el que volem tractar. Ens interessa
ca l'aspecte general. català, que ofereix aquest nomenament
¡alcalde de Reial ordre.
No e•s la primera vegada que hornea pertanyents als partits
otidinasa.cs han claudicat de liurs idees davant a temptació d'una
an.Mot:a3 de vanitat personal o motius d'interès localista han
rtat alguna vegada que altra relliscacles d'aquesta mena. Pera)
atualm ent el cas esdevé més greu, parqué hi ha plantejat a
¡verses poblacions catalanes un problema analeg. La 'proximitat
Pies eleccions ha fet caure damunt Catalunya una pluja d'alcalde de R. O., l'abundància deis quals desacredita en absolut el
pretès sentit democràtic dels hornee de la concentració lliberal
mpanyola i especialment deis reformistes, que pretenien fer compatible llur ingrés dins la monarquía amb els principis avançats
graba- le n sostingut. A Sant Feliu de Guíxols feia vint anys que
tobt havia hagut alcalde de R. O. La glória d'haver ressuscitat els
draldes del rei en aquella població catalana correspon als grans
Derals que ara governen l'Estat espanyol.
En alguns municipis es feia dificil la designació d'alcaide de
Rial ordre, per no haver-hi regidoriimonarquics. La dificultat ha
stat resolta, en principi, per la designació de regidors republiunas; i es daría la casualitat que acostumen a ésser lerrouxistes.
,ayueixen aquests, donas, Ilur valla tradició de republicans del
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per a la política exterior del catalanisme

Un criteri

s Utic o l'escriptor ca,, sipar-se dS politica
anib plena llibertat
No e:-dstint cap
7 per part del Catalla, tenint aquest, ni en
ni en cap dala seus
(; u e podríem dir-ne
- e internacionals, és
lägic que cadascú
••
tracti dels problei• se. srs segons els per-

mente. En l'aelltal
únic criteri acceptable
.sa imparcial justicia.
rn nosaltres personalis'areinein els fets este.
mes pus desinterès
essional.
tingues el Catala-

_ala dele Grups cata-

politica exterior
n _Siria adoptar aquella
i consideracions que
•inpatibles ami.) els
-7 la justicia i amb la
hurnanitat. Si una
grup de potencies,
o un grup de nobles,
una actitud (1 .-t sim'
Catalunya, els ca-t
;tes haurien de cora
'
Tu
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• dir que, en tal cae,
e Rempre la rai als
- i posar-se a Ilur
ionalment.

ces`

Perla

e n els problemes
nacionals no es

.
',Jai d'una oposició
r.')tud.la e ntre la justicia i In.,
J'aticia, e ntre
el bo i el dolent,
', ntre la ver, st i la mentida. En
gras majoria del a casos es
-SetaKrop asicions
d'interessos
''''gi-me i s s de criteri; i eatd1:'"
raes en cesta manera,
' 3 de llar bunt de mira. Mestw" Es catalana haurlem de
tidetrar-nes! amies dels nostres
irnie8, e nemics dfls
ami" del3
1.55tres e nemies. Aquesta
darre,
1-1,,
11 Önnul a es apirehtment una
coM plicada i la frase no es
eleg ant. Però As d'una cia'edat su
fieient i sobretot d'una
8114al ireportäne.a.

lluminosos

Comprovem amb plaer que la placa
de Catalunya, mentrestant s'elabora la
seca reforma, esdevé una plaça llumisosa. La seca incorrecció africana, la
varietat incongruent de la seva vegetad& la seca col.lecció d'aparells d'illuminació pública, les basti„les del Metropolità, les acarnissades Iluites futbolistiques que posen en perdí el transeunt
pacific, tot sembla endolcit i uns poetitzat per la claror que clavarla cap al
tard dels rètols lluminosos.
Cada dia n'hi ha niés. Els propfetaris, donant prova d'una completa falta d'orgull, permetcn que coronin Ilurs
edificis amb Faenad refulgent de qualsevol cosa: sabó o perium, vi bo o automó/sil barat.
Nosaltres no ens en doldrem gaire. Les
r.ostres urbanitzacions, com les fotografies defectuoses, sense violents efectes
de llum, no poden salvar-se. Si l'Ajumament no ha trobat—sembla que la busca
—la manera d'ilturninar abundosament
els nostres carrers i places, no podem
refusar la claror que hi aboquen el comerç i la indústria, baldament ho facie
amb finalitats interessades.
Dit aixó, confessarem que l'egoisme
tradicional a estoncs experimenta un
cert malestar tot contemplant la magnificencia Iluminica d'aquests retols. Calcula el nombre de bombetes que entra
en cada un ; fa un escandall del nombre
de bugles que cremen alhora a cada
paraula; imagina el nombre de quilovate que es consumeixen cada minut...
Jo cunee una oersona que deia
dia:
—Ah, quina dishauxal Tanta llum per
assabentar-nos de l'existéncia d'un amiele !... Pensar que amb una sola lletra
d'aquestes tindria ittiuminada a piorno
tota la casal

Que rellisquin per aquest pendent els titulats radicals, no
m estranya gaire. En canvi, ens estranya molt que hi rellisquin
kl.M3 com els de la Joventut Republicana de Lleyda. Comprenem
les raons de caràcter local que han decantat aquests homes
nxeptar com a candidat a diputat a Corts un ministerial refor au a intervenir en el nomenament d'alcalde de R. O. Paró
a les raons al.ludides no justifiquen una tal actitud. El fet
dai acudit abans els republicans radicals de Lleyda a recurlate la mateixa naturalesa, no és prou parqué aquestes arts
a mitades.
iontra els ideals no es té mai raó. El dany que ele republies nheionalistes de Lleyda han infligit a llur prestigi i a llar
anis amb l'actitud recentment adoptada, és molt mes gros que el
taly que poden obtenir per aquests camins.
Ei cas de Lleyda és, certament, molt allunyat del cas de Sant
hiu de Guíxols. Paró l'un i l'altre representen claudicacions que
reeixen la franca censura de tots els nacionalistas i de tots els
fl^j erli s- catalana.

Dins una Catalunya sense política internacional, cada catalä
pot ésser alió que mes Ii plagui:
francSfil, angläfil, germanäfii,
tursäfil i tot. Només posaríem un
limit a aquests sentiments: i de
el no traspassar les conveniències d'expressió ni apel.lar a les
injúries quan hom parli dels
nobles -que no entren dins la pròpia devoció personal.
Si la polític exterior del Catalanisme ha d'esser fixada, cal
fugir del perfil d'una fixació unilateral. Catalunya no ha de prendre cap orientació en aquest sentit, que no sigui a canvi d'al,gu-

na cosa. En aquesta matéria cal
adoptar el principi de Mussolini,
per be que donant-li un altea malle: res per res. No tenim la pre,
tensió que Catalunya sigui avui
una força internacional. Pesó te
el seu pes, té la seva Nälua, tant

en política, com en cultura, com
en posició geogràfica. I el pes

que tinguem, poe o tmolt, ens
l'havern de fer valer.
Tan equivocada com l'orienta-.
ció pueridment francófila d'alguns catalanistes ens semblaria
l'orientació anglòfila que altres
catalanistes proposen, si no anea
acompanyada de compensacions
nobles i honestes. Quines són les
simpaties cordials de la majoria
delta catalana, tots ho sabem, i
prou que es demostraren durant
la gran guerra. Però una política internacional definida no pot
descansar solament damunt mot
tius sentimentale.
Tant per tant, els catalana, ens
decantarfem cap a França. Però
si a canvi de la simpatia nostra no
rebéssim dels franceses altra paga que la del desdeny i la dels ata
lace als nostres enemics, el Catalanisme no podría mantenir una
actitud francbfila. Per damunt de
les simpaties personale, els catalanistes posadera Pintares na,
cional. Després del superior interès humà de la justicia, el m6s
fort interès dels vers nacionalistas de el de la Nació.
A. ItovIra 1 Virgili

TALLERS D'IMPREMTA

dimarts, 6 de febrer de 1923
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La pau europea i la

pau

LA POLITICA

francesa

LA UNIO JURÍDICA CATALANA

( lOei nostre redactor- corresponsal)
La Unió Jurídica Catalana va °beHi ta —deiert) en la nota an- ta, es avui el mes gran manta- car el següent telegrama:
"Scnyor comte de Romanoncs.—Matenor—una eonecpcio de la pau nidos del corrent revisionista; el
que podriem anomenar francesa, Canadä, país lligat evidentment drid.
Tenint noticies fidedignas, es trate
la qual posa el problema de les per la cultura n França, es trorelaciona franco-alemanyes d'u- ha, però, Mes lligat encara als resoldre problema Reglament Notaria,
na manera pacticularista, d'una Estala Units, la qual cosa vol dir que afecta interessos vitals Catalunya,
manera anti-europea. I això, mal- que l'opinió en aquest palo es preguem V. E. se setveisi escoltar pa-grat l'haver necessitat Franva, mes radical encara que l'opinió viament Mancomunitat, Academia Jurisprudencia Barcelona, Col.legi d'Advocate
per guanyar la iguerra, no sola- anglesa.
ment l'ajut d'Europa, sinó la , No creo que sigui necessari i abres corporacions jurídiqucs catalacomplicitat de tot el món. lii ha, insistir sobre la FOSileiö dols Es. nes.
El saluden. El Cansen Directiu de la
al costat d'aquesta, una concep- tats Units. Els fets recents—l'as
ció europea iniciada pel corrent band6 del cap de pont de Cohen - Unió Jurídica Catalana.—Maspons, /hirevisionista anglès mantingut ça -per les tropes ianquis—sin guera, lavar, Noguer, Masferrer."
El ministre ha contestat amb el seclara com els fets passats—posiavui per l'opiata mundial.
giient telegrama:
La pau francesa es fonamen- cid dels Estats Units a la Comis-+
"Ministre Gracia i Justicia a la Unió
ta en un bloc de nacions format Sil de Reparacions, política Jurídica Catalana.
per Ilelgica, Polònia, la Petita d'abstenció absoluta a la Societat
Em
plan de contestar el telegrama de
Entena i mentre duri el feixis- de Nacions, no ratificació del vastas, dient-los que estic estudian: la
me, per !M'a. Aquest bloc, quina Tractat de Versalles. — D'altra reglamentació a qua es refereisen, doconsistencia té? Afanyem-nos a part, semblen cada dia mes acos- nant-li la gran importancia que mereit
dir que militarment te una im- tades, relativament, a la .1m:sillita per a resoldre antb tata justicia, harmoniportancia enorme. Segons els europea, les idees dels dos grana sant interessos i realitats, tindré mole
partits americana, el republicà 1
raports oficial de la Societat
de gua a rebre sena informada, peles Nacions, el nombre d'alomes el democràtic. El bloc anglo-saxó, cina ésser per escrit per a evitar-los moque en 1022 nadriron etIs exer- de cert, funciona encara mis ne- lèsties i pregant-los que IentAin en el tercita d'Europa, fou el de 3.780,900. gativa que positivament, pera les mini mit breu. Els torne atentament UF.
El principal exercit es el de Fron-. més grans invectives contra l'imo lutació."
va, amb 800,000 bornes en peu perialisme i la remos militarista
ACCIO RADICAL CATALA
de guerra. La suma dels exär- de França, -han sortit certament
deis Estats Units. Tenim sota els
Mis del bloc ,frances, es
-NA
DE PARIR
França, Bèlgica, Polònia, liorna- nostres ulls un perfril che PoincaEl ala 28 de ganar, Aec6 Radical Cr
nia, Iugoslàvia i Txeco-Estlova-, re fet per Pierpont Noyes, antic talana de (d'He ea celebrar
quia plegades mantenen sota les ~aire de la Comissió renana unió general ordindria, per In sera re•
eka ir el ,e10
armes una quantitat de soldats interaliada, el qual llagué de
tractar el primer trances a la nou Consell Directiu efectiu l'organitsuperiors a la de tots els exersació de lea Comiaeiona de Cultura, Fascits.europeus reunits (menys Comissió de Reparacions; " Con- tos Nacionalistas, Rports i Ercursions,
tra la meva voluntat escriu Pier,
Rússia) abans de la guerra.
Comer; Traban, que formen part de la
França mantó la mes formi, pont Noyes, vaig hayas de con- naisent i entusiasta agrupació de
Plario•
dable esquadra aeria d'Europa: vence'm que Poineare no desitkg . dmb gran assiatncia del, soto aiuns 3,000 aeroplans, deis quals java l'acord, que ni tan sols de- rociato, obri la aessió, anib paraulea
Caries SoldevIla
vuit cents sin de hombardament. sitjava una mes gran quantitat forte eatalanitat, el preeident, senyor SuAquest any el programa de l'a- de carbó, sine que més aviat
grangea, Ilegint després el seenetari,
/0121111121fflE3132/1901111a13111MMISISIESell
viaci6 militar francesa portarä lava per mantenir Alemanya en tensor Maride, la inensária donara comp.
el nombre d'aparells a 4,000, amb el paper de nació violadora del te dala treballa neomplerts ¡in* a la da.
21 regiments d'aviadors. El pro- Tractat, a fi i afecte de tenis ta, prooedint- ce a l'elecció del nou Con.
grama naval angles es lambe for- constantment una possibilitat i g en, que ho fea per unanimitat, ele ejemidable, perb aquesta forra la una "justificació" per a ataca rece del qual correspongucren ala patriomanió Anglaterra a les colònies militara." En el moment de l'o- tes Marina Sugranyca, preeidant; Carlear
fina el punt que es pot afirmar cupaci6 de la Ruhr, Bainville es- Ferran, vire-president; Jnaquim Marida,
Notes per una antología
quo larnperi britànic estä avui crivia: "El nostre mes gran in- aeoretari; Xavier Sanaltvja, rice-aeoretocARLE8 JUBA
articulat exclusivament per un terés és que Alemanya arribi
amon Puig, tresorer; Cornil Juran,
El "Primer 'libre d'estances", de rar- sistema de defenses aeries. De caos i, si es posible, s'Id enfon- ri;
comptador; Marina CaPalleras, vocal;
les Riba, té un cert paral.lelisme amb tota manera, però, el balanç de
si cada dia mes". I no ós, Bain- Pera Batalla, bibliotecari.
les " Cançons i elegics", de Clementina
l'aviaci6 militar anglesa segueix villa, avui un dele definidors de
S'aooepta per unanimitat l'ineltusiof •
Arderiu. El mateix to greu i trascentina sorba decreixent, mentre el la politica París? Aixt, sol es
eeid Radical Catalana de TAgrupacid
dent ; el mateix argument liric. La Ment, balanç francés pren cada dia masuficient per cornprendre la po- de Voluntaria Catalana de la Gran Oueru
el Sentit, l'Anima, la Joia, l'Amor i la jors proporciona.
sició deis Estats Units, si es que
rra, finint-se In reunió en tnig de gran
Mort, s(;11 presos lambe com interlocuAquests detalle són, crec, sufi- l'enorme fracäs del viaL,ge sentientusiasme.
tors. La poesia d'En Riba, lívida de pasciente Per veure clarament quina mental de Clemenceau no haissues
EL NOU CONSELL DIREC.
sió, es dura i tallada corn un diamant.
eón els fonaments de la pau fran- fet ressaltar les idees ianquis
Es una poesia densa i nua.
TIG DE LA JOYENTGT NI*
cesa i, sobretot, per demostrar d'una manera clarissima.
Quina gravetat, quin seny 1 El poeta la força dols tractats que Eran-,
De Rússia, no cal parlar-ne.
CIONALISTA. DE BADA..
sita després de tot el tresor descriptiu i va sha proposat mal-denle a peu
Pels conservadors francesos
queda nornés la careces) lírica,
LONA
i a cavall. Qui vulgui tenis una Moscou tu) la culpa de tot i Beroberta de bat a bat, camp de batalles. idea no tan superficial de. la sihin es la ellau de Moscou. A mea
El Consell Directiu d'aquasta entitall
El poeta fon aquestes baralles ce la tuacii militar europea, que cona mes de representar avui
ha qeedat constituit de la següent forma:
música del seu cant.
sia
tina
concepció
moral
complesulti els Butlletins de la Societat
Presiden:, N'Antoni Sedó i Ana; vise.
Les estances d'En Riba eón meravelles
tament conträria a França, es president, En l'alía T'anona i Mus-sé; se.
de les Nacions del segon semesd'intensitat lírica, dites sonorament.
indubtable
que
els
interessos
tre
de
l'any
passat.
Els
detalle
crrtaris: En Bartomcu Casete i Bosoma
ha versos que lluen tot sols com estrematerials articulen la fabulosa i En Pare Grangé i Bastir; recale: E111
són oficialls, donats pela diferent
lles, i us acaricien l'orella com el ress6
de Negocie estrangers república comunista a l'òrbita Josep Sala i Durich, En Josep Ribó
ministeris
clar d'un metall. Aquest ressó us distreu
d'Europa. Per la qüestió impor- anglesa. Rússia no pot adherir- Gol; En Pare 'Vigo i Giró, En Joan
devegades de l'argurnent del poema, i fa
tantissima de l'aviació, tingui's se a una politica anti-anglesa, ves i Pascual.
obscur el seu sentit. Potser la pretesa
en compte que l'aviació civil no en i rimer lloc, •erquè necessita
obscuritat d'En Riba no ve 5im5 (raquesELS TELEGRAMES
es mes que una reserva magni- l'ajut tecnie d'Alemanya i de seta aliaga tan estreta de la música re- fica de l'aviacid militar. Els guida perque només el món anCATALA
tórica amb el contente. 1 de la seca es- grans aparells de transpon se- gto-sax6 Ii pot proporcionar els
Altra regada l'enutiosa qüestió. Si.
quelética nansa intel.lectual. Es endebaran demà magntfiques màquines capitals que necessita. I amb pons ens comuniquen uns andes resident,
des que cerquen un poema on no sigut
de bombardamen1.
Rússia bi ha lligada Turquia, la a l'orís, no els Cuí,, mimases LIS telegral'anima la protagonista. Tot són tempesl'ora de l'exercit italià i de l'e- qual asan especula clarament mes redactats en el nostre idioma, do-'
tes o dolceses interiors. No hi ha imatsobre la tdiferancia anglo-fran- nont-los per iota e.rplicació que és ciegue
xercit
rus,
el
qual
sembla
pel
que
genis elemental, ni paisatge. Només
es pul, judicar, mes adaptat a la cesa i Déu l'ad que aquesta di- "a prohibieió especial".
aquello versos •
defensa territorial i a la policia teréneia deixi respirar finalment
I que vagin dient que no patim un rk •
Vera el torreta' que fuig hi fruiten
interna de Ilússia que a la guer- un xic els pobres talcos, que, dit gim d'opressió 1
U/imano-s.
i gui de paseada, sin els único
ra
ofensiva,
queda,
dones,
com
a
s
El pont jtmenrancja i
tau lassat
L'ASSOCIACIO CATALet.
única fose a militar activa d'Eu- balkänics una mica civilitzats.
i
arraz, fa c0111 un jac que el
ropa la del bloc francés. Perb
No cal tampoc fermar-se mas' TA DE VALLS
lgombolas:
slia de tenis en compte que la sa sobre la posició del Japó, la
al pea de cada soca hi ha un caramull
La hada directiva de l'Associació
posició geogràfica del qual (Rús- talanista de Valls ha queda: constituido
[durat., etc, guerra d'avui comporta la menor
sia per un cantó i el bloc anglotradueixen unes sensacions fresques, gal- quantitat possible de geni militar. Franea té avui un estoc de saxó per l'altre) elimina tota de la forma segiient:
rebé desinteressades. La poesía d'En
President, Fidel de _M'erogas i Rogenerals i de professors «catea- possibilitat d'aliança amb Eran,
Riba Es, ben al revés, una coca pensatiteg,ia mes important que l'estoc va i ni sobre les idees de les re- da; vice-president, Josep Mario
va i, aix5 si, rocen. Una lírica purissii Domanech; tresorer, Antadew
napoilebnir, pesó per a la valorit-s. ' públiques sudamericanes mós ri- Alentorn
ma, descarnada.
sisen) militar del bloc franela ques i fortes, com. ell Brasil, Xi- Selva i í Rallesté; secretan:, Tormia
Si hom no es deixa distreure per la
Grifell i vice-secrcari, Frons'han de tenir en compte les con- le i l'Argentina, que se separa
música dels versos, podd resseguir clacese Costas i !ova.
sobredicions
demogràfiques
i,
du la Societat de les Nacions cierament les emocions i els drames del
tul, Ola factors financiers, indus- ga a l'espera de guerra i d'in
punta. Reviura la seca febre i sentid,
resistència.
i
econòmics
de
trials
justicia que aquest onsanisme
com ell, el repós de la inteLligencia vicmanté; ni sobre l'opinió dels
toriosa. Cal nornés tapar-se una mica les El bloc germano-rus supera de
molt, demog,risficament, el tran- neutrals més torta, com Holanda,
orelles i llegir amb un esguard interesces i si slagues de sumar al pri- els -paises l'Yates, completament
sal les estances d'En Riba, per trobar-hi
mer el mili anglo- saxó, la ha- germanófila, Saissa plena de co-.
La Conferónola de Lausana ha
el món d'imatges i de 'tensamente que hi
una posició ver- lor Ribera' i anglòfil.
viu. Vegeu, per exemple, el poema XXII latsça
quedat rompuda, negant-se ela
tical.
Perä
sobretot
en
el
camp
del "Primer libre d'estances":
Despres de totes aquestes coeconbmico-financier on ressalta ses, cree que es una temeritat turca a elgnar el tractat I marm
Amor, adesiara santo mon pensament
xant tot seguit totes les delega-,
inferioritatde
Fraile
a
d'una
la
que un sacre horror l'assalta en sa trasparlar encara de l'isolament anolons. Amb tot, sembla Impossl[quila via, etc. manera irremeiable. La força del
elles. Des del punt de vista caon es mostren d'una manera resplendent capital do la indústria i de les
tala i mundial, l'esdevenidor, bis que puguin renovcilar-so lea
materies primores conTrolades avui, pasea por Londres. La llarla densitat i la nuesa de la lirjea d'En
per Anglaterra i els Estats Units, ga tradició unitària de França i hostIlltats.
ehlp-boy
Riba.
forma una massa imponent, so- el furiós tinitarisme del feixisEls francesos han completa*
bro tot si això es Ilig,a eventual- roe italiä, ens separen encara l'ocupació de la riuhr I corn a sanmera amb l'organització tècnica d'aquestes nacions. Una Seicietat
d'Alemanya I mil els recursos de Nacions purificada i posada cI6 han suprima tota comunica,
ció telefónica privada amb
de Rússia.
sota el bloc anglo-saxó pot, /DenLa política internacional an- Ire arriba la próxima guerra, en- manya•
No tot sie campions dt tennis o de
glesa, pel -que fa referencia a la cendre una guspira de sentimenfutbol en aquest món. També hi ha a
A les Illes Hawai un formleable1
concepció del problema alemany talisme a favor nostre. Ilem de
Nova York—naturalment—un campia
corn es la reorganització d'Euro-. guanyar-nos les simpatles deis terratrèmol ha produït estralls,
dels menjaircs de biftec. La seva última
feta ha consistit a crupir-se nou llagos- pa, troba el primer consentiment
enemics de l'actual statu - quo destruInt-ne duce per complet.
en els "Dominiona". El general eastellä. I no oblidar, sobre tot, Els pesjudicls Eón enormes.
tes de les grans. Per a guanyar la juguesca en tenia prou amb hacer -sen Smuts, cap del Govern de l'Afri- que es factible de provocar Esca austral, ha aprovat repe • panya, tant una agitació contra
A Espanya torna a sorgir el
cruspit vuit, perú ell va voler mostrar
tidament la política de Dloyd França eom contra Anglaterra.
als seus contradictor§ que no mirava
problema militar. Ara que no hl
George; Hugues, primer austras
prim.
ha presoners volen anar de Mol
Josep Pla
liä, tan conegut durant la ¡upe.,
En acabat, va marxar apressadament
paseados a Alhucemas
ger.er.
a casa :era perquè era l'hora de dinar. ra per la Boya francoftlia arden.,
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L;76N17.IF.3: A:latero 1, Creo Cc...herid
Salt!
2,
Aumero
Ar.drra„
244.
l
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La seva vidua Arma Mas dc Xexds Belza, 1i1l Emil, Joan Mzrla
dr! Carme, fi!is Cannz Cororalnas I Claudi Ametila, néS, germd,
germanes politiqucs i familia Iota, corauniqacn la etrista aova als arnics
1 ce:le:uta i els preguen rassistilacia a la casa mortária, Avinguda ReArzentina, 168, torre, avui a les du del mati, per acompinyzr
el cadáver a resglesla pmvoquial de:s JJ .sepets id`a:li Cementiri Noa.

AE/Aftd! d• Correas, ret
irrafiö elogalttos

Izo ES

e:)±:MDA PAITTICULA:MENT
,3..

T
CDSCRY•TORi IIII0E04301.064C DI LA
tlee te.e.ReSITAT

&S; 793.

Dreeei6 del vent. RE.: ealma : S.
Y.laelitat del sent po, meitc-s per mesa,
0; 4.
niiat del • tel; Opal; nuvok,s; gua:*
tapar.
elasse Je alrobt. eran!. A.-stratus;

A

A Barcelona. 1 • Vedad de 7-1 anea. 1a
mort En Jasep Feria, perseeia eonegudtssima en aqmista ciutat i en direnieu pobiaci eue de les monarques d'Olot i Alt
Dapdrlä.
En Jooep Perita, encara C/C• rild ha'
io militat en pol/li, baria figurat seta.
pro al parta republicä. novia estar pa,aant del despots de IVEntanialan
res i gran apne sea.
A lote la fereVia 1 exp grialment ala
seus filia, Merla i Sean, 1 al aeu 1111 ',olido. el ni.r5ire atoie En Claudi Airietilu,
avino rezpressi0 de malle Oondyl.

.11Axima, 16'4.
>lit-tizna, S'U.
Oseiblaiid termarnOtrica, TS. Temperatura tn!tja, 125.
I'recipitaeid tionosa. des de len 7 Dores
del dia ent.es'.• • r a 1.-0 7 bores dcl dia de
kt data, et) militufitres.
ObserenCiuns particular!, bolea.
•• n••••••••
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k

PUBLICITAT

- p reus

SUESCRIPZIO
Barcelona: pues pewsetes cada
mes. Calalunya, Espanya i Por-tmral, 750 pessetes tres mesos;
15 els sis idem; 30 un [my.
Unid Pc;sial; 25 pessetes tres
mesos; 50 els sis: R O Un any.
F.I Tribunal per a l'Zois de lifIrcia Ln
comunicat rol de 13arecInna la pinta nora
ctLaver ja començat a 11C:dar, acota.
poevant la comint:cacid tunb an alcatuOs
record.
de Barcelona ha ronteetat cromint
al de 3Initio la InAs efnaiva cohorEboaa
i fin/ Tot3 IXSrellsè obtingni f^liç ¡5it
en la sera actusei0, en be de In infancia.

CARTUJANO
Vi Mame. 0 . 57 anm. lit.

Cellers ARMO

er MARISTANY

E1 Ola 31 de genrr proppassat 'Tened
el terruini d'inseripeid d'obres a la prj.
al, rs Exposició Didnnal d'Art Decoratiu
de Mita-Monta.
La primera Erposietd Internacional
d'Art Decorada 6o l'esdeveniment art!,,.
li( lada inmortant Xaquest any. Hi participen clivialment An g laterre, Franço,
Alemanya, Austria, llongria, Finläudia I
liomanin. Es la primera exposicib d'art
aplica a la inetistria, 1 l'any vinent m'U
celebrarà una altra a rarts, al Grand
liceordern, per din" ene la Primera
Exposicib Internacional «dat Decorada
tiudrä lloo a la entnutaose ?riel de
lit/A-3fonza, eIg memo de alai: a octubre da 1923.
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FABRICANTS
de maquinària i eins per a tallers meeknies i Vithr:ques d e.
serrar, poltlxes de fasta, coxinets
d'untar, caragols, femelles de caragol polides, porta-broques, etcetera. D:rigiu sempre ees vostrn cferimenta mes avantatjosos als gran magalzeMs de lilaquiukria eina moderna de Can.
stno do !a RIzra. Marques de
San Estaban, 27, CIJCZ41
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se el oadaver des de la casa mortutrla, Corto Catalanes, CS2, it la parróqu'et de Santa Anna

TOts sea e ts orees san rte 144
j rer Inerre l erle so bre carea.
(tamal& negra nova

Poros, de 24: a 27 era IQ quildc ea
brot.
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PE2.1 A. PISOS
Gran assortit en dibuixos
ample, l'C3
el metre lineal, 15 ptes.
a! dfla6sit Irle9

IMPORTANT 'ESPANTA

trole monoir..7 i cicmega del Col.leSegens les estadisti;u:cs facilitzdes
d'aquieta tylpital ser.yer l'Ajuntament per la Direcció de lisieJosep Vilaseca Magaree, el qual fou vi- tut municipal de Demograiia, duran:ti
s1tat ahir, o earrera hora de la tarda, pcl
passat mes de gener kan estat dcnades
goverauclor civil, seayor Resulta*
d'alta al padr6 de pobres, pernni
.el , C
. os medie municipal. 144 i>
Es

gi

CADB
Dxnbans, Xecalata, cacao

GR A NS REBAIXES
de l't 15 del correal, en
joes de pots, olles, casseroles,
cassons, etc., en alumini EXTRA.
Llorens Gsrmans. Rambla Flors,
número 30.
La Junta Directiva de rAeseciacid
Vendiera al Detall de Caruireria 1 5.1zeilate Ita qutdat constitnisla per al vigent
exertiei ea la segijent (armas President,
En Itomä Mas VilarrS; y iee-president, En
Francesa Vilardell Permanyer; comptsdor, En Tosen Comas Puig; treeerer,
reliz Bellfart Fuga/Tila; secreettri, bilInnorat Ruiz de Palacios 1 Päramo; rice•ecretari, En Jaume Rodrigirce Cascls ;
vocals: Fu J'alune Sane Mainens
Furest Roca 1 En. llamen }lobas; mearetari geooral,. En Jean )'abre-a I.2•

porta

/toril& St. POSO, 7
P2raça 5tia. Ana,. 9
Teapineria, 33

BARCELONA
EZCIIM1MEN=atealilliemmaggemene33
g t, rdaims junta general celebrada
per l''Betert Cauta de Bansairees" (131ge.dor, 4), s'econtä la formacit) de la non Junta llrectire, amb els eärrecs segueuts Preeldent, Antotti Carpir( Ferro!):
vico-prositient, Jota Brunet C.c.mez 1 IR,
creturi, Manuel Copdevila Rovira ; vier.
secretar i , Ail/ilili Agilitar Andrés; vocal
de propagauda, Miqued Vencen:id 11119gueto ; vocal administrador, Jnocp Ventura natas: director •ndir. , retó Maree
Ang1(3; dir,fitor musical, Ilicard Liansä.

RESTAURANT ROYA!.
Saló de Te
cada dia te dansant de 5 a 2/4
8 i dinar a l'americana de 9 a 11.
Os pared 1 ramflies de soldats de ca,,ti del regiment expedicionari d'infanteria de Badajea ?Amero 7, han erigit
una expolie al zulnietre de la Guerra
pregant que sigui recaittet, per tal cona
els soldats que el tarases, han eoinplert
amb erres el terna1de Berral aedo que
dispone.,

Si t& ll ark 13 1217113

ULCAN l iz WAT
assageu-la i l'adoptareu

Rambla Fin

Per a Camero 1 le:otT1e.t., Taqui-meca, etc., est sogyor o
senyoreta, a l'ACADEMIA COTS,
carrcr Aros, 10. "teléf. 5021 A.

mds Important d'Espanla..

r• A inozz
r L.7

Paase.loors
casa

Ferraa, j4,

Craa Restural Viia
Passatge Credft, 5 1 7
CARVI DE PROPIETARI
COBERTS RECLUÍ A 2,
3'755 45015 pessetes.

a la Carta..tboal.
manta mensua!s I quinzonals. Saló per a banqueLs.

Sc r vel

Ha estat preseniat a tAjuntament
la Companyia de Trane. ies de Barreena el projecte d'una nava theta cre
rá al Parc de Montjuich, passnit rel

carrer de Tamarit.
La Corepanyia de Trameies es osa'
pruinet1/4 a realitzar els treballs dr la nora
lIia CU el temps mis breu possible.
••••n••••n•........erowear•

26, baliza

CALEUTADOtt CIÜCK
Emmecotemreetemnses•c•Inesuaseemuseutmora

JOIES VILANOVA

Wila, 6

a nölits, sordirecte el d i a 9 cap a Mosel
(Gijón) el vapor "Inocencio Figaredo" de la consignació de Ft.
Delgado Alvarez (Merce, 8, ente,
Tekt. 5 15 5 A), La ctarega es rebre des d'avui al moll Balean? ,
cobert número 1.-Colla Rico.

EN LONI
PULIDO

Admetent c5.rrega

tirà

CORDILLERA
Vi blanc-, 075 amp. lit.

Cellers ARNO A MAR1STANY
PARDIGUES
DARDUS
POrtaferrIsa, 10

TALLADOR SASTRE
per a

retz.

mida, amb bon re!,, s'ota-t
PC111.1e,ITAT,
. __

g»2,

/

11%, PIA5

LACOMA
••••

10 per cent descnmple
FINS EL ES se: FERRER
EN TOTES ELS ARTICLES
DE LA CASA, com
porcellana, cristallsríes, joco d e .caf e , te i alunum; coberts d'a/para, ob-

jemes per

a

presente, etc.

CRISTALLERIA Al. ESTEVA
RAMBLA CATALUNYA, 1116.

r

r

dt 1923
ets, II de feb er

EI nacionalisme i el problema català
Tranercivim l'antele quo el segar 11. Campalans ens tramet,
pat. amb aquesta cartee
ar Director de LA PUBLICITAT
Honorable senyor.
gavera estal. publicat per alee aelb evident manea de lacte,
q ue en la conferencie sobre el
la capealera que te anunlema d
ola per a dimane al vespre
peu ainie albea Ilbae, definieä
'el antele socialista' respecte la
eaa qüestiö, ein pomelo adjunb ases la traducció d'un article
vaig trametre a "El Sozialiste boa punt s'inserí en les seves
planea la ressenya de la conte l ea original a la Casa del nobelio Medrid, per si ceden d'inere; esnienta r que les opinions
ael dignissim confereneiant correponen exclusivament a la seva
pirlicular manera de sentir.
gen afectuosaruent us saluda
al vostre deaot.
It. Campateue
Ciutat, O de febrer de 1923eeNSIDERA CIONS SOBRE UNES
fiLTRES CONSIDERACIONS

Per la vella amistat que m'u eee amb En Fabra Ribas, i
anota adniiracia, que sento sincerame nt. pel eeu generes enlute:ame de 'binador i per la seva
bona fe iIlimitada, Une de cornapondre a la invitada que, en
l'atore:1 de la seva darrera confe'alai& a 9a Casa del Poble, ens
fa ale sorbaistes de Catalunya,
eten als mes radicals del catalaLame, perquè exposem clarament
vea sigui la riostra posicló.
La franquesa que ens reclama,
Inem peny a assenyalar, de , primer entina. que els elements
d'snerit mes ample i de major
prestigi del socialisme •-eatalä, i
eran nombre d'obscurs militants,
és ara el que aixe escena,
cesen ami) profunda pena la imrraeatelitat comprensiva que
pel problema de Catalunya MO3In un esperit i de In
heidesa del d'En reabra Ribas,
seneible, per altra banda, a
rrés subtile pulsacions de la
ata deis nostres dies.
. Com podeiem explicar-nos, en
leen. . que fine la anateixa eones:e dele Gran Guerra, amb
tsfondrament que portä apareLt de mil seculars dogmes potenaateoriee econerniques, nieta deisat incommovible, en el3
E! aprinriemes rarionalislee.
wats d'un ranci misticiscrea
atearieiä i petrificat en el seu
dattienrisme encongit de rotutides c artesianes, "alares i atisben.,"
Ita-onacurla aixf la hierätlea
peine espiritual del nostre benveteen camarada. 'es natural que
vent e ra el dialeg amb ben pea
erta g iagme, per pura galanteria
de t eentlernan", i conveneuts per
andavent da la saya inutiillat abatoleta. Pn Fahra libas ens repeeeves definicions categeLea
rieees ii-Imme que posseeix la
noea lt res Ii parlarem
tlo:s ristres rhibtre. de les misten inquietada i deis nostres
Pnlenents. 1 menfreslant, sense
becr e eerrent nostre diàleg,
la v ., 11 seguirle finint tumuituntkre'ret. vers on se'n va per date-use d" les nostres paraules. i
les coses senteiran essent el qms
Sha i no alle
la mistela rae o
li nostres afectes vulguin que

ae rtesament, els soeialistes
:elt aans sab e n) Tiran li n112 l'eneoneit erileri d'En Fabra Ribas
lO d s fineix pas la posiciö del se-

galana. de les be rree d'Emanar).
e 3 1 °T11 teta eofois que siguin
b at allad les deis nostres cata Panvs del mis alt presti g i intel.
lee leal. l e e vetes amigues que.
.rniserant una majar i mes genemil 1 mes hernanct comprensió

dOR anhels de Ilibertat Itagi
1.19,t Catalunya lora de les se-

f ronteres geogràfiques. Ale specialment als proleserg Beeteiro i Ovejeroalt rameat. arniest fet no es
Me non en lea-He:erra del nostre
Paell a i ee trotan. conträriarneat,
dele ee lee seves mes pures aradi tions: Abanar que Irlanda. o Paletea . o Bohemia, per exemple,
ba eu e esin a.solil Ilurs actuals
eeeet i l ueione poletiques, Hurs fe-doraeiees eadonals eren
larefep eudente" dintre
de la I71n ternacionM
enciaista. Sahem per
eneaeant nobjecció radical ami)
q ee ens el pas el nostre
1,Iree' : — "Es ante' el ras de Cata"m ea ro AS el d'Irlanda, ni el de
Polemia, ni el de Bohémin!..."
seeei darnent ens deixarà 'knockente amb una
erudita restallera.
de raons h ie türiques i geogräfi9te s. Pere la Calografia, de VI¡ els seus deixeldes
ett eä
evolucienat molt, i
le mea enehafine
ap ure arnb la reslo
t i
foesilitzadh assignaPea q ue En Fabra Ittbas i nogal.ee tudiärem
fa 'reens anys '
vaard a la Histeria.
"madre de la
emula del tiempo", etc.".
Sede en bones annns, semita
e.mg. hme b ata per tots els menee-

r

._
ee filma* aquí d'alza: ni
crear an" ni h g
no teitree, bornes de lliber-

tat., on batego una espiritualilat
comú, allí hi ha un pelele; bi ha
una nació on existeix simplement
una voluntat naeional coLlectiva.
Catalunya, per ?mutares. no
compren, "a priori", ni el finesace ni Valencia, ni la Vall d'Andorra, ni el meted Priorat:Catalunnya-Nació aleaba en el darrer
late on lie declari la liberrima
voluntat deis meta moradora.
Per En Fabra Ribas, la legitimitat d'un nacionalisme de una
qtiestie de quileinetree quadrats;
per nosaitres, és essencialment i
exclusiva tina qüestió de Ilibertat, un problema de dignitat humana.
El nostre narionaliame no es.
dones, ni ereacionista ni leonagi n . Les doctrines nacionalistes
arrencant del Genessi—"Avocal,
pasarle an deluge!"-e-sen 123 d'En
Fabra, no les 'lastres. El nadonalismc impeAalista serà el dele
responsables de la desteta del
Mame, el de 1-Artion Frarcais e" 1, potser, el d'algun home
d'"Aceiö Ca t alana", i de ciar, per
abre niateix. que tameme pol essor el nostre. El nacionalisine
contra el qual se les empren
amb la llamea enfilada el nostre
brin amic serä tan guerree com
ell desitgi, en la miateixa mesura
que eren gezierte els mohos del
natilaventurat "hidalgo", el nual ,
justament en barree de Catalunnya i amb l'oreig del Mediterräni tingu6 la deceprid cruel de
recobrar el siarrv, e les darreries
de la sa y a vida inútil.
Contràriament a alta que aleema el nostre docte amin i cualcidint, per exempte,emb Kro petkine — no precisament acaditat.
pel sera reacitionarisnle)-- crea:1in
nosaltres que "el progres no rau
de cap de lee manen-es en aun lee
pelitos nacionalitate siguin absorbides per les grane — contribuir-hi es un erina de losa hurte:nitat, segone el dit pensador —
sine en el desenrotllament lliur i
cemplet de cada nazi& gran o
alca, i encara mes si és petita i
el sea manteniment perilla. Solament quien Litiga astat conquerida 'aquesta plena Ilibertat
deserrotilament, ene serà posebis arr:bar al veri t able progres
internacional, p o r la federada de
les unitats narannals Iliuree, dale
municipis Hiere)) i de les agrupadone i dels indiyidus lliutes en
aquests alvèols primaria del veritable rusa burnä"•
Aixf ene eetralaatx i ene maravella l'abaoluta eoinciderela d'En
reabra Ribas i d'En Cirimhe en la
interpretada de la doctrina federalista; per tete fin g hie d',,sser
l'Estat espanyol el que. com una
gràcia a una merca, fixi el grau
de Ilibertat que correspongui
gaudir a Catalunya. Nosaltres. ale
lliberals d'ad entenem el falloralisme de molt distinta manera.
La riostra dignitat d'hemes, tenricament lliures, sent repuemäncía a acceptar dímela' de 33P
mena. No rentera que l'Estat eme
panyol ens dangui res ni que ens
concedeixi rae. Volem la total i
plena sobirania politice de Cata-,
Innya, per poder fixar aleshoree
niurement — tractant d'igual a
igual — la natura del pacte fedoratiu a estahlir amb els altres
robles ibérica. i. d'Aeser possible,
amb tole ele pobles flinare g de la
terma. Entre el senyor i l'escama
tot pacte seria una ficeiö;
aevol pretesa Ilibertat, un esearni.
Vol el acetre amable interlocutor que perlem mdc clar?
Hepetim, dones, que no podem
compartir certament ni el seu estaticisme inconeútil, 711 la seva
estätica concepció de norganitzacia política matead. No hem estat
mai "interestattstes". I si la nade fas, cona pretén el !menee
amic, una' pura empescada burgesa, caldria receneixer que l'adjectivazió del nostre partit, "internacionalista", ens eslä posant
a tote en ricifitul.
Sabem perfectament earaml
— que les nacions no han exista
sempre en Ilur forma actual; que
el mas de Clermatra poner: alterar la faç del món antic, i que
unes noces o un divord haurien
pogut conservar a Catalunya la
seva prístina independencia o incorporar-la a l'Estat francas. Es
justament per aquesta causa que
reputem d'un encongit conservadurierne e "Senyor Esteve", i
mes eneara despees de la transparent el.foquencia deis darrers
.cent anys d'histeria, pretendre le
intangibilitat de l'Estat espanyna
dient-nos ala catalana: —"Per
Déu, no feu xivarril Si viviu en
millar deis Estats possiblesl"
Molt be un criteri com raques t
en un Luce de Tena ouselsevol.
per dir un rreaccionari. Pere la
invocada epocatiptIca del quadre
desolador de la península iberica
hataanitzada — mes encara? — i
la necessitat de cercar un element d'aglutinament hispänia
per evitar ele greus danys i els
mals ferotges que originaré, si
els deus no hl poeen rerriei, la
pertnebació dele nacionalietes
reaccionaris f cortarte, ens (lotee
"plutot. !rolde". Coneixem un elead anäleg en llavis dele amables
biargeses del socialisme eatelic, I,
en veritat, no ens fa gaire afecte.
Quant a l'ibgrasenearecanieeneee le
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repetida invonneiö del qual li es
tan cara, cree quo en lea cada
jorra mes populars i aereditades
"Fiestas do la Raza", s'han dit,
set i allä, nicieses a bastament,
perque ealgui afegir-hi cap
mes.
Recapitulare, la nostra posició nacionalista es troba sintetitzada en les següents paraules,
amb qué avui tare puna del manifest públicat, pel setembre
1914, pels Socialistes-Revolucioniaris d'Itälia: "Sostenim que lene
ternacionalieme no serà possible
fine que les nacions siguin lliures, porque merare l'odi diva(Miel irredenta i opressors, cap
problema potaje, ni eeonemic pot
—
tenir solució".
flarel Campalans
Barcelona, 3 de febrer eaf1923.

ELS TEATRES
P OLICRANIA: "La more'
d3 l'amor", comedia en
tres Retes deis senyors J. i
F. Fcrnändez Portero
Aquesta comédia, si altre merit
tingues, mereixeria relogi per ésser com
una mica d'herba en raig del desert, per
ésser una obra que ha sortit d'un mit¡lo diferent del que ara gasten els cornedi6grafs esuanyals, que cobren nuls
per drets • d:autor. Al puat on basa arre
bat, fa dtrany sentir una comedia er. la
qual no es don vida importimcia a les
parautes que a les persones que les
diuen, en la qual no salti sovint com
una esperneta desagradable, la frase de
doble sentit, 9 l'acudit que ca prepara
esclata com un coet poca-soles.
L'abra dels germaus Fernandez Portero no té res que teure ni de Iluny ni
d'afine amb el g :mere que te son primer
representant en cl senyor Mueco Seca,
E:s auturs han volgut descrittre
tras de vida, de la que passa sense fer
reinar. Ens posen davant dele ulls una
de tantes famflies que amaguen la tristor del seu viere sou el doll de les fi.ella paraules i de les fixils aparieucies.
Un pare anib dues fines, un fill que no
serveix per res, i una germana que no
y eti que C3 fa vella. La familia, despres d'uas anys en qué tot anava de mal
borràs, h quedas SCIlse una pesseta, i
a les seves velleses el pare es posa a
trasaltar.
Pecó la cornédia gira entorn de la
noia mes gran que sacrifica la seva joventut per tal de salvar ale seus, casantse arnb un senyor catedratic, que l'avenga de malas saya. Pela:, ve que se
l'estima i tot queda recompensar.
El C3S que ene presenta aquesta obra
re és en cas nou. No hi ha cap frase
transcender.tal, ni cap idea que ealluerni, peró des del començament fins a la
darrera escena el diàleg llisca sense dificultat, natural i corrent arnb reme(
de - cosa veritable i viscuda, qne és
el que es pot demanar en una comedia.
En fi, l'ohra dels senyor; Fernlmdez Portero és una comedia agradable,
i cas fa esperar que ..en altre; pruebecions sim refermin la tendencia i la qualitat que s'endevinen en aquesta.
Deis actora ama d'assenyalar la senyora Asqueriao i el senyor Tudela, que
donaren al sens papera una naturalitat
bel acccptables, mantenint-se els altres
en una discreta correcció.
IS.
TIV C LJ
La segona deseca de febrer fa-fe norament la seca presentar:6 en relegara rolinee del carrer de Casp la companyia
d'opereta i sarsuela espanyola de raetriu Esperança Iris, que tan locas recorta va deixar en s'anterioír actea,
ció cas aquest teatre el mes de maig
l'any lo2o. Aquesta actriu l.a realitzat
una brillant Murrule, des da que Jalta
de 'nestra ciutat, havent • recorregut les
principals capitals campees i americanes,
i abans de tornar a Mexic vol aeomiadar-se del públic de Barcelona, que tant
va admirar-la i aplaudir-la, oferint-li les
primicies d'aiguncs obres noves que porta.

El mEng lliberal del

diumenge
Al teere da l'Esquerra de l'Eixampla
tingué Iloc diutiznge l'armad:a miting
de propaganda ekctoral, amb el qual va
Lea la seva entrada a la vida politice
el nou i flantant Comité del partit Iliberal dels districte sise traquesti titttat.
Sota la presidencia del cap proviutial
d'aquel' parta, el senyor Frederic
Schwarte, i amb taal {dé a vessar (aproximadament 150 persones, totes les que
caben'al local esmentat), va comeiKat
el

with4i.

Parlaren el senyor Estcve Baffle, retacionant la cultura i l'art amb l'obra que
ha de portar a cap el parra 'libera/.
Després el sciyor Liaadà fit, Fábrosu
va parlar de pulitica social i de la tascae irrirrmsa que 'ha dc rcalitear el parta.
El neuer Valle i Gaveta digné, por
més o meiys, el mateix.
El senyor Manuel RIquelme va afirmar que el senyar cante de Romano
nes es ränic p lilie espanyol que ha
proposat al Parrament solucione concretes al Problema de Catalunva.
• Finalment, el senyor f. Lluis dir Caesol es plany de que, com sempre, asen;
a les eleccions ganareis, a lee guate hm'
calitra les artes i el; vede, dient que alisó
impakix que els hornee de valer pu
guin arribar al Parlament, i acaba amb
scatidee paraules per la triste situaci6
present de la nestret
El senyor Schwartz va resumir els dioClIrS03.
Lacte ea acabar
Se,

a dos craarts de det-

3

Festa litúrgica al monestir de
Sant Cugat del Vallès
El proppassat diumenge se celebrà al nionestir de Sant Cugat
una • festa inaugural, organitzada pels Amics de rArt Litúrgic.
Una gran concurrencia barestonina i de les localitats seines
anä omplint l'espaiosa fiestee/a
del monestir. La nau central era
ocupada pels cantora, que es reuniren en nombre de cine cents.
El poble, alternant amb un
caer escolla de cantores, canta
la "Tercia".
Tot seguit cameneä l'ofici. celebrat pel eanange doctor Moteara i ajudata pele doctore Cardó i Gasiä, ¡ene de prevere assistent el doctor Castellet, rector
de Santa /Madrona, d'aquesta eiutat.
Després de l'Evangell, el doctor Lluís Carreres prediçe Chomília, en la qual comenté l'evangeli del die. rmsaut de relieu la
significada litörgica de la diaria. Evocä la figura de Sant Gregori el Gran. Feu velare nutilitat
de la pregària coLlectiva no cum
a expansió del nostre sentiment,
sinó cota a glorificada) de Diu, i
en coneeqüeneia, cum a santificad:5 nostra. Prengue Sant Pau
com a mestre tic l'e,sperit
Acalitt que fou el solemne efeci, la gent es trasliadä als claustres del monestir, on bi havia
bastida una peleó, tribuna, que
passà a ocupar el senyor -Puig
i Cadafalch, aeornpanyet deis senyors Valles i Pujale, Nadal, V.
Meragues, presiden deis A. de
l'A. L., Fatjö i Picant, Vlls Taberner, Picar!, dentar Llobera,
el P. Sunyol i altres.
En mig d'aplaudiments pren le
pnraula el eenyer Puig i aladafach.
Despees de fruir el goig de la
música sacra i reloqüenzia severa de la paremia alada del sanendot de Crist, volem sentir per un
moment el plaer de contemplar
l'obra arquitectònica, que té lambe quelcom de !liad/simia del cant
litúrgic i sea feta per a doctrinar cona un perpetu serme eacrit a la pedra.
Davant l'obra antiga, ¡'arqueéleg cerea primer so que diuen
ele vells pergarnins, que, per
sentir-la, cal situar - la a la Cadena medid del temps.
Les dados que US donaré san
poques.
Eta documente parlen de la
destrucció del monestir, per Alrnensor, el-996; de la restaurad& per l'ebria Oto, qui, el 1010,
non a Còrdova, en l'expedida
dele catalans.
El 1013 es treballä al clatietre
anteL'abat dernane ale bisbes
Pere, de ()frena; Borrell, de Vich,
Ermengol, d'Urgell, que havia
fer per a seguir l'obra comeneada
del elaustre, i lt digueren que es
vengués una fiaca de S:e) per a
edificar el claustre.
El 1000, un matrimoni doné
una Linea d'ur per robra dele/en/penar.
En el primer Lere del segle XII
una nova invasió destrueixel monos
El 1190 es treballava en ¡'obra
del nou claustre.
Desaíres dele documenta. "13^queMeg examina la forma, f
ens du que el claustre que el
1190 eslava en obra, es el que
contempla; germh menor en
edat, del de la Catedral de Gfrona

i del de Sant Pero de °atila-Ana;
obra d'Arnau Galeit, qui es re.
presentä, a ell mateix, treballant,
llaulle un capitel', i dz qui els
monjos immortalitzaren els noma
en un breu opigraf en vers.
L'ARQUITECTURA
C'ontemplem la seva arquitectura.
Ea el segle XII, ele monjes 0.1
Sant Cugat no porlm construir
MI] M'a romans, i la foro da :les
Coses va portee-los a metodes
mes raeionals . res romans usaven les voltee com avui ele piletas
i lee bigues de ferro, que la seva
educada artistica els portava
ornar-los i dissimular-los amb
els harmenies ordres grecs, tal
com nosaltres convertue els pilaos de ferro en celumnes podre.- Els menjos arquitectre, no;
columnes i ares hi sen usats segons rad i mesura, i alee es ea
bf•Ilesa.
Les col/ir/mes no tenen Ira pro,poreiö clàssica; la proporeie la
fa la necessilat. Mestre Ilogent,
en la primera exeursid dele arquit eetes de Catalunya, ho intuya. Liur capitel' es de retira de
Mortjuic, lic pes apropiat per a
ésser partiut en carro per Paniega 1 descuidada via ram -ama; Hure
eänyes sen de pedra ealisea d.e
Girona, de mides justes per a venir a bast.
La p edra dele eres 1 mute ee
del pele . Els ares s'apnien pobre
les 'emplee amposees i lee eoluinnes ele afee/entera leerme pitans
eem espatIliere robustos dividideee rada ala del danstre i ordenen i donen un ritme'a les nernhroses arcades. •
tf•fg formes tener, entina esrend?•n p lal La. mes vella de tetee
e3 potser la cornisa dieres monolities lornharde, fills deis ares
lombards de petites pedres, néts
deis ares de me de Lombardia,
descendent de vellos armaciene
ve ene vénen de la atila Peraia

i de la Seria i emparenten les
obres romäniques amb les mes
antigues civilitzacions orientals.
L'ESCULTURA
Passejant pe l claustro, els ulls
s'encanten mirant la bellesa de
rescultura. La verietat i estranyesa de Hure temes, i la manneria sen va a aquelles irades
raraiiiee de Sant Isernat dirigides a rabat Guillem, que ele deseduca i els execren: "Pene que
si gnifiquen en vostre claustre,
allí on el religiös es !Hura a ses
lectures, aquests monstres ridfculs, aquestes horribles bellemes i aquests formosos horrors?
Be qué serveixen en aquests noce
el 3 simia immunds, els 'leona
ferotges, els centaures quimérica,
els ministres semihomes, els tigres, els soldats que combaten
i els caeadors que carien; allí un
quadrúpede amb cua ele serp i
niee 1111ny un peix arel) cap de
quadrúpede; tan aviat es veu un
monstre que eis cavall per davant
i cabra per darrera o que té banyes en el cap i a la part postrera equina."
Ei primer Capital de l'ordre de
Cister prohibía era els seus temples l'escultura i la pintura.
Els abate de Cluny, Pere el Venerable i Sant Nuc, foren prou
forte i continuaren ornant Itere
claustres. Sant Otea deia "que
era com un pressentimeat del
‚riel".
Un savi mestre, Emile efa/e, en
un ¡libre nou ha dit que per ésser
pobre com Sant Bernat calia una
nieravellosa riquesa interior; el
fidels necesitara aquest acalora
material per ascendir a les coses divinas i ¡art ha adoctrinat,
caín una Biblia deis pobres atrib
aquestes obres d'art de generaeinns en generad/ene.
Els monina de Cluny, que cabecea resistir l'amada de critica
revesa i d'austeritat, salvaren
l'art d'Europa, que ha viscut fina
al segle XVII quasi exclusivament al temple. Un d'aquests monestirs de Cluny bou Sant Cugat,
agregat a Sant Pone de Torneras,
un deis primera que s'uní a la
gran Higa cluniacenca.
L'eecultura fou una nora trobaila de l'Europa d'Occident de
les darreries del segle Xl. L'escultura grega, la gran obra de la
raça a qui es deu una gran pare
de la civilització, fou oblidada.
Passen prop de set cents suya
series que a l'home doni vida coi.perla a les seves visions.
Fou necessari reinventar l'art,
i aquesta Orla es de gent d'una
raga i d'una llengua de les guate
nosaltres sem cona una avançada
a l'altre costat del Pirineu. La
reinvertid de l'escultura es obra
llenguadociana, amb el seu Centre a Tolosa. Els primera assaigs
ho foren en ele monestirs benedictina dels Pireneus: a Sant
Gente les Fonts, a Sant Andreu
de Suceda, a Aries del Tee. A 6ant
Geaís les Funts san guarda l'escultura rumänica datada en p20921. la mes antiga coneguda, que
és com un repita en pedra d'un
dnquests frontals amb relleu
pasta, que eón ornarnent a glòria
411 la mes antiga escultura catalana i europea.
D'aquellea primitives obres,
que el manjo de Cuma, escriptor
del segle XI, n'explica el simbolisme, en nasqué Moissac, e de
Moissac en nortiren ¡es creaciolue
de Suger a Sant Denis de París,
i deepres les meravelles de Charlace 1 els poemes de les portaladee getiques.
LA ICONOGRAFIA
Una de les estrofes d'aquesta
perpetua! epopéia gravada en la
pedra per l'art crieliä, a el claus
tre de Sant Cugat.
Ella da corn una enciclopedia
del saber medieval: Faldee testa
ment i el nou, lii eón esculpas
en formes trantiguissial origen.
L'escultor es guiava per Hieres
1 en aquells reflui en les l'ente
primitives de la iconografía cristianen: rheelenIetica anib els
seus genis, san semieleus quasi
paeans amb ea gentilesa ceseica vetllant la crucen deis martids ded Grial i donant a rhageda
evangélica finere virgilianes; la
sil-taca forjada en els Unes irateixos evangelice, vivificada a 1,1
record real bistóric de la raya
'
del Oriol.
Les Biblie3 catalanes sen el !libre immediat que gula a Ceteuttor. Elles ten robra erimitiva
dels ~tres nionjos, predige
il.lustrar gräficament la histaria me/el/nie ga de la burnanital
1 aquí es de:tener-villa una llarge Iliçoó sense l'ordre sever ele la
portada de Ripoll . Urgencia en
padre, que segueix a la lletra ele
volts manuserits de les reestree
Bildies cona ha demesfrat En Pijoan en ea nostre Institut d'Estudie Catalana.
Pela, aquí 11 ng pr43 del tema en
terament tr et del !libre. hl ha te
tema tret de la vide. La miniatura e:idee:1 a fierds del se g le Xil
sembla nniMer-se, 'el figures
que aliene s'afileraven rigidee
leim tia:irles, cercenen i parlen.
La representad/e druatätifta viva
que tenia llene en ele ten'ades inspira a r gse.ultor i amb ella un
rodimentari realisme 'chela de la
vida de repone entre ame)

ge allau bisterica antiquIssims
en resculeura dele claustres; els
guerrera que Unen; ele nobles
quo cacen les escenes rerals del
conreu; el batear que eneerele la
bola; les danse3 acrobätiques de
la plaea de l'esgtesia; els nobles
de Rocaberti i de Cabrera liuden
aleb les feries.
Tot un raen arate i modern,
cristiä i pagä aflueix en aquest
Hilare de pedra NSUM MI saber
trames pel !libre de pergerni, gel.
text oriental, pel vori moneen;
per la tradició oral; pele eusturns
de l'epoca.
El tresor del temple a
Guardar
Veu's aquí /aun la eltürgia, que
es essencialment histeria, troba
un ressie de ces belleses
ries, de les harmonies de la música en aquoix art de l'antiga escultura, e de l'arquetectura. Unes
i Mires sea el tresor de bellesa
del tempee da IDu.
Qui gosarä malvendre-les i
Ranear-lea a l'encant!
No diseuenn a l'Esglesia . la pro'
¡aleta t de son tresor. Diem, sí,
qua la reacia., com a Iota propiet at, una elevada Ilei moral. Com
jo puc Ilenear el pa que era
aolire ni destruir la casa que es
meya, no polen els que regeixen
l'Esgeesia malversar eón .tresor.
I . 1'Esgiesia no malversa el 1rt3.
sor de bellesa da que la Histeria
la ifeu guardadora.
Mireu els alta exemples. Be
n'ha ereat de neeeseitats la gran
guerra, be n'ha destruit de Gasea i temples. Pensem ea
Reims; la Catedral amb les voltes
esfondrades aixecant-se en mig
d'una cantal en ruines. Imagine.m-nos respectado macabre del
noble cardenal que ha assistit
impävit guardant ei temple dell
Sacre dele Reis de França, ras
bornbardejameate i a la metralla,
posant parada davant el grandiös portal i veneneele cejes mee
ravetiesos de has estàtues senariente o despullar de lee bíbliques
fieures els filieranats dosserets.
L'Arnerica havia donat per elles
els milions que falten, i ami) els
miiions s'havia refet ck 'ciment
arma!. la Catedral antiga i donal
allotjament a un poble delinea
L'Ee.glesia es refä lentament i
ut tresor d'art es recia!l com relfgules rientes i Pareuitecte pacientment va curant les ferides
immenses de robra gigantina.
A Lovaina el foc tentó ha crema!. la Biblioteca de la gran Unie
versitut cateli•ca. Mes qui de capee d'imaginar l'alta figura del
mariscal Alercier posant a rescut
el triptie del cinyell rdstie de
Gant en que s'inepira nostre Dalmau, per amb sos greca tornar al
Ilibre rensenyament, el pa- de
l'espera als deizeblese La !ideaca assotada per la guerra, tia fa
a la inversa, ha rescata!. els fragmente emigrats, i com a premi de
sa victòria ha refet l'obra mera,
ven.
El Papal denä d'antie l'exemple; el; don ä asil als deus :entice
foragitats dets temples í els sudfeessors dele- Pa pes märtirs m'albeen en sus päeliuss en sec vi9les. en ans museus els (dote cale
guts e mb sea nudita t e, ame le
manera de tos tulles . No eren ele
(anís que entreven te sapassä el
portal del Palau eristiä.
Qui almena el Sant Pare va.
nent lee eatätues gregues i roe
mane, del Museo vatiere posant a
subliasta l'Apele del Belvedere, la
Venue de Gnido o el Diseohol ? Son
preu perinetria extendre les missions, mes sembla una blatieeinia
que sola cono a tapia es pot inme
ginar el redimir en diner els tele
tras anales del tremor de Latzati
les tapisseries de Rafael: o VA11..
dre errineant lee pintores d • les
lerdees n el Virgili de la Biblia-teca valiftana.
No; l'esgiesia guarda son trine
sor adietó; 11119 es font que explicas el g ran /el histerie de te
leannerafia cristiana i las sumatnesitat de la liturgia, que da bes
iltea i ensenyanea.
I acaba retreient linee miran,
les divines de revangeli 1110
acabem d'old 'Qui tiara ! «elles
per sentir, que ho senil."
En acabar el senyor Puig i Cae
defalch. fou ortamont aplaudit.
El senyor Moragues, president
dele A- de l'A. L., pren la paraula
per llegir una lletra del pare aleta
de Mon t serrat. en la (mal justifica la seva alisen/tia degut a la !obre que el rete al lid. i s'adhereix espiritualment a Vade, pregant a N. D. de Montserrat per
l'esplendor de la festa .!
laesMentada !letra es embude
ami-) aplaudiments i es doné per
finida la feeta.
••n•••••
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EL CONFLICTE D'ORIENT

a.

Han quedat definitivament t
les negociacions de Lausana

La resposta és bastant voluminosa i
co presenta la forma d'un contrapro"iecte.
Flenen per base cl projecte interaliat de tractat, fan observacions sose gran nombre d'articics, acceptantife uns i combatent-ne d'altres, pecó les
tensures afecten a un nombre de punts
irelativament curt, que la delegació otosana es complau en qualificar de secunjlari.
, Al costat de la qüestió de Mamut,
bge la qual la resposta turca sembla
arar prudentment tracta amb més dels de les clàusules económiques del
actat.—Radio.
gL8 DIFERENTS EXTREA1S DE
. LA CONTESTA TURCA
Lausana, 5.—La contesta Iliurada ahir
ter la delegació turca accepta la data
11 'eco com a punt de partida per al
aztagament de les anualitats relatives a la
itart del deute que incumbeix als terrieoris separats de Turquia; el repartiveta del deute per l'administració; conVIrliö d'un acord amb aquesta per al
eftgament dels cupons atrassats; exclud'Alemanya i Austria de les orgatifaacions económiques i financieres de
Urquia i acceptació de les proposicions
grades relatives a les representacions
i ;del conveni respecte del règim de
eomee, a condició que estipuli l'aboliei6 de les capitulacions económiques en
tractat de pau.-411Havas.

Radio.
LA DARRERA TEMPTATIVA
Lausana, 5. — La temptativa
que s'havia compromès a realitzar el delegat francès M. Bornpard prop dels turcs en nom de
les delegacions interaliades ha

!...11 CONTESTA DELS TUNOS
ALS ALIATS
Lausana, 5.—A un quart de dues de la
-tarda lliuraren ahir la seca contesta els
tares als caps de les delegacions alia-

plIPRESSIO DEL TEXT DE LA
CONTESTA TURCA
Lausana, 5.—La primera imi gressió dels que han lle e it el
tr.9 xt de la contesta turca,t'es la

aaegüent: ,

tRONICA DE

CULTURA
Inaugural de curä de l'Academia I LaboratcrE de
Ciènc i es Mädlques de Catalunya
L'Acad è mia • Laboratori de

'piUcies Mediques de„ Catalunya

celebrà la sessió inaugural del
present curs cti 1922-1923, en la
igual el secretan i doctor Corachan
llegt Se memòria-Re,ssenya de les
tasques de Pentitat en el pastat
turs, palesant la viatalidad de la
orporació reflectida en l'augment
4 'associats i en 01 gran nombre
9 interés de les sessions i conferencies científiques, cursos d'especialització, alguna d'ella a ehrrec d'eminents professors esarengara, etc., etc..Acabä eh seu
parlament demanant a tots els
acadèmics la seva cooperada, a
3a tasca científica i patriótica de
•j'Academia.
El doctor Felip Cardenal donà
lectura del discurs que per toro
.di corresponia fer sobre "La riquesa Indromineral a Catalunya.
Causes del seu ascùs desenrotOlarrient", exposant característiqu es i propietats de des nostres
lents, lamentant la poca explotació de que són objecte a la nosera terra, malgrat ja superioritat
de moltes dalles sobre les sirniJara estrangeres; i assenyalà
rectas i apuntà esrnenes eer a
• utilització de la riquesa que
suposa pot arriba:e ge ésser rae
bundäneia i qualitats de les aigües •idrominerals catalans.
FA docte historiador de la nosIra' Medicina, doctor Josep María Roca, liegt un treball titulat
l"Tribut al ruestre", biografía del
isvj bißtbleg doctor Jaume Ra.
•

En vista d'aquestes declaracions, Ismet Paixä. i la seva dea
legnció no s'han mostrat sätisfets. Malgrat les incitacions dels
caps de les delegacions alindes,
han insistit en les seves reivindicacions. Després s'han retirat
a un saló per deleiberar. Cosa
d'una (hora després han sortit,
comunicant als atleta q ue n o Poa
den fer les concessions demanae
des i que per consegüent que no

fracassat completament.
Després d'una llarga conversa
amb Imet Paixà, que durà fins
la matinada, M. Bompard comunicà a lord Curzon i al marqués
de Garroni que la seva gestió no
havia donat cap resultat. Aleshoe

mon 1 Cajal, durant la seva *estada a Barcelona, admirable treball on van de costat les deseobertes cientifiques i las anecdotes de la vida d'En Cajal. relatades amb el catalaniessim i personal estil del doctor Roca, ell qual
deu remarcar com des de Barcelona En Cajal s'havia donat a coneixer del món ciontlfic i en l'A s
cadémia don h ses prinieres conferencies. Explicà lambe les gestions tetes prop de l'Ajuntament
de Barcelona perque a En Cajal
ii fos donat un càrrec al Lateeratori municipal; el fracàs de las
tala gestiona poeta aparellada,
donada la manca de recursos d'En
Cajal, Camada d'aquest a Madrid
a participar en unes oposicions
a càtedra que l'allunyaren -definitivament del nostre costat.
El president, doctor Celis, en
breu i acertat parlament resumí
Pacte L soLlieitä la cooperada de
tothom -per a l'engrandiment de
l'Academia, progrés de la Ciencia i major Orla de Catalunya.
Assistiren a l'acte el doctor
'Trallero, en representacM
governador; doctor Sunyer ?andan, Real Academia de Medicina
i Cirurgia; doctor Jarcie Real
Academia de Ciencies 1 Arta; doctor Enríe Ribes Ribes, Hospital
de la Santa Creu; doctor Tar n eha, Associació General de Met-'
gem de Llengua Catalana; doctor
Gallart, Institut municipal d'Hia
gime; doctor Puig i Sale, Sindae
cat de Metges de Catalunya
Academia dels Sant Cosane i
rata; doctor Jan, Academia d'Hia
giene; doctor Girona Trius, Academia de Bones Lletres; doctor
Tos, Institut Municipal de Be,
neficencia; doctor Rovira i Ribes, Institut do la Dona que trehalla; doctor Pell i C.uffi, Cos
Medie de l'Institut de Mecanoterg pia; doctor Garrut, Centre Ex-,
cursionteta de Catalunya; senyor

AMES

EL TANCAMENT DE LA RUHR

Eis aliats-suprirneixen tota comunie
ció telefónica amb Alemanya

Primer: Que Turquia acaba do
Des els caps de les delegacions
posar-se per la seva resposta
aliades reconegueren la irnpossia
projecLe.del traetat, en la impos- bilitat de continuar les negociasibilitat moral de provocar riscs cions amb els turca.
ale guerra 01 Pròxim Orient, i
M. Bompard sostirä tot seguit
segon, que malgrat les reserves de Lausana.
Lord Curzon marxà immediaae
de la delegada otomana, que dea
clara no poder signar el pro, tament a tondres.—Radio.
jeete en 'la seva forma actual, ELS TUR03 !...EANDONEN LA
pot arribar-se a un acord que CONFERENCIA. SENSE SIGNAR
desvaneixi els darrers escrúpuls
EL TRACTAT
de la dila delegado.
Lausana, 5 turcs han
Els caps; •de les Kelegacaons abandonat el locel on
Se celebraanadea es reuniren a les dues
va l'e:Rima reunió de la Confela tarda, en el dornieili de lord
rencia, sense signar el tractat.
Careen per a estudiar-lo en coEls alada encarregaren al rernil. Després d'una hora de del,
-presentant Trances, seny-or Dorna
liberació, els aliats interrorrirque realitzés les (teneres
ren llar reunió per demanar in-, pard,
temptatives cl . arranjament amb
formes complementaris als tures.
Ismedt Paixà,
En la resposta que han Iliurat
Com que les
els turcs, comuniquen que estan nyor Bompardgestions del sehan fracassat
disposats a signar la red del tarnba, els
capa de la deletractat relativa a les cläusules gada aliadatres
han eelebrat una imterritorials d'Europa. Ja no rei- portant reunió, conlentant els
revindiquen ni Kara g atx ni el plesullats nuls de la Conferencia,
biscit a Träcia.— Rodio.
fent-ne sabedor al Gabinet de
LA RESPOSTA ALIADA
Londres.
SON ACCEPTADES zuwras
Els delegats turcs remeteren
DE LES PROPOSECION3
ahir, a un quart de dues de la
QUE3
tarda, als representants de les
, Lausana, 5.—A les sis de la potencies aliades una voluminotarda els aliats- van fer conèixer sa resposta a la comunicada que
Pura decisions e a Ismet- Paixà,
els havia estat feta, exposant les
rodejat ele Iota la delegació tur- objeccions formulades en el que
ca. Els aliats 'han declarat que fa referencia principalment a
pcceptaven la proposició turca alossul i als interessos tueca. En
referent a negociacions separa- la dita resposta Turquia ofereix
des per a Mossul i que mente- presentar per separat un projecnien, ,en canvi, Ilur text prima, te amb Jes clàusules relatives a
tiu en ço que es refereix al re- Mossul, que es negociaran ande
gim judicial a Turquia.
els representants de la Gran BreEls aliats accepten la proposi-' tanya.—Havas.
cid turca per a les reparaeions. EL QUE DIU RIUSTAFA KEMAL
En ço que es refereix a lbs cläuLondres, 5. — Comuniquen de
sule . s econòmiques mantenen les
insorites en el projeete de trae- Constantinoble al "Times" que
tat pera oferint als turcs que Mustafti Kemal ha declarat que
tinguin 'loe noves negociacions Turquia no tem a Anglaterra ni
sobre els punta litigiosos dintre es claixarä arrastrar pel cand on
pretil portar a la nació turba amb
el termini de sis mesas.
Per elltim els aliats insisteixen amenaces.
Afegi que les relacions de Tur
per tal que desapareixi del traequia amb Rússia són cordials i
tat cia petició dandemnitzaci5
guerra reclamada per Turquia a estan inspirades en un judici sa.
—Hayas.
Grecia.

Lausana, 4.—Isrnet- paixà ha visitat els
¡enyors Curzón, Borepard, Garrota i •
Child. :Després hi visitat alguns perita.
Ismet-paixà no ha donat a conèixer
encara la seva contesta als aliats sobre les Ultimes preposicions que aqucsts
li van dizigir—Havas.
EL3 TUR°S DISPOSATS A SIG.
NAR LA PART REI.ATiVA A LES
CLAUStiLES TERNITCRIAZ.3
Lausana, 5.—La Delegació turca (Lelasrä ahir que es trobava disposada a signar la part cte projecte relativa a les
clàusules territorials, reaunciant kt les
reivindicacions otomanes, -co ço que es
refereix a Karagatx, plebiscit a Tracia i
Gallfpoli. Aixi mateix la
guarnició
dels Estrets.•
La qiiesti, de les` minories ha estat
resolt 1 d'acord amb els desigs MaaLes•
tats pels represcntants aliats.
La delegació turca accepta, de ms a
mis, els deutes de ferrocarrile, que quedaran a arree dels -Estats, als quals
i es farà ena declaració per
als portadors de tito:5 del Deute públic
ploma, donant-los-hi plena confiança.
. !En conveni especial quedaran establertes les condicions que hauran da regular la shuació dels súbdito alemanys
residents a Turquia.
*. La delegació turca, finalment, contidera resolta la qüestió judicial.—Ilavas.
•

°traerte, fi do rete,

Dusseldorf, 5. — Amb motiu
d"haver-se negat la Central de
telefons alernanya d'Essen a com
plir les ordres de les autoritats
d'ocupació, acuestes han previngut a l'esmentada central quo
,suspendrien les comunicacione
de caràcter privat, si venia el cas.
—Hayas.,

DusaeldOrt 5.—Les autoritats
franceses han aplicat una nova
sanció a Alemanya. Des d'avui
han quedat interrornpudes retes
les- comunicacions telefaraques
entre el territori de la Ruhr i la

resta d'Alemanya.—Racho.

EL3 FRANCESOS COMPLETEN
EL TANCAMENT DE LA RUKR
Dusseldorf, 5.—Els francesos
han ocupat Volivingel, Lenzel i
Bergbaum, a la regló de Remeeheia, completant'aixt el taneae
ment de la Ruhr.
A Duisburg ha estat detingut
un automabil destirmt al servei
postal, que transportava gran
quantitat de revelvers.—Havas.

de la seva sortida, els capa de lea
delegacions aliades deddiren fer
una darrera temptative prop
d'Ismet P aixà, encarregant-se
d'aquesta missió H. Bompard . A
les vuit del vespre entreve en
conferncia ande Ismet Paixä.
Lord Curvee, que havia decid lf marg ar anit a les nou 1 den
acceptà retrassar la seva
marxa . — Radio. LA CAUSA I8IE4EDIATA DE LA
RUPTURA HA ESTAT L'ESTATUT DELS ESTRANGER3 A
TURQUIA 7
Lausana, i5. — La causa irne
mediata de la ruptura de la Conferencia ha estat la persistència
de la diversitat entere en ço
que es refereix a l'estatut dels
estrangers a Turquia, per bever-se negat els tares a atorgar,
des d'aquest punt da vista, en
materia judicial, cap mena de
garanties, malgrat de la insistencia 1 les observacions deis

TW1QUIA EN PLENA LLIDER- aliats.
La conferencia ha fracalssat,
DECLARACIONS D'1S.
TAT
•
MET PAIXA
però el seu frach no es deu en
Lausana, 5.—Ismet-paiità ha rebut els cap manera a les proposicions
periodistes, als quals ha fet les següents econòmiques deils aliats i bona
- Trova d'això es que moltes da.1
declaracions:
Es impossible per Turquia el poder c uestes proposicions no foren ni
aceeptar les proposicions que li han fet siquiera discutidesahir. — Haels aliats, i espero que ara s'em noti- vas.
M. BOMPARD DONA COR1PTE A
fiqui oficialment la ruptura de les neM. POINOARE DE LA RUPTURA
gociacions.
AMB ELS TURCS
de
MuFins aquest moment els acords
dania continuen regint les relacions amb
Pares, 5.—E1 senyor Poincard
•els aliats, pecó després de la notificaentrevistat aquest mate amb
cid oficial de la ruptura recabarem !a el delegat de França a la confea
nostra completa llibertat d'acció.—Ra- renda de Lausana, al. Bornpard.
dio.
No s ..ha facilitat emp nota sobre
ELS ALIATS FAN UNA DARRERA
l'esmentada conversa, per?) se
TEMPTATIVA PROP D'ISMET
sap que el senyor Bompard doFAIXA
ah contente a Paincaré de la ruptura amb els turcs i exposà la
Lausana, 5- — La 'delegada
seva opinió respeote la situatió
turca, amb Ismet- Paixà al daque no considera del tot greu,
vant, sortí anit a tres quarts de
vuit de la darrera reunió amb els puix encara no s'ha percha l'es,
caps de les delegacions aliades peranea que puguin esser represense signar el tractat. Després ses les negociacions.—Radio,

•

Moix, Ateneu d'Alumnes Interna
de Illospital d la Santa Creu.
Con fe re n cies a l'Academia
1 Laboratorl de C:anoles
Mediques do Catalunya
L'última conferencia del cicle de 15
sobre "Física dels raigs X", que a càrrec d'En Josep Grau ha vingut donant-se a l'Acadèmia i Laboratori de
Ciències Médiquea de Catalunya, tiodrà el dia 8 de l'actual, essent el
tema a tractor "L'espectre Iluminós visible i les seves línies. L'anälisi espectral. Espectres d'emissió i d'absorcia.
L'infraroig. L'ultravioleta. Els espectres
de raigo X. Llurs línies i baades. Els
raigs X independents. La teoria electromagnética de sa emissió. L'emissió per
quanta. Els raigs X característics. Llur
emissió per electrons. Llur emissió per
fluorescència. Les séries H, L i M. Les
relacions de Moseley. La série J. Tensió
necessària per a exilar la radiació carac•
terística"
Conferencia del doctor Isidro Pollt
Derni, dimecres, a les dotze del matí,
el doctor don Isidre Polit, de la Retal
Academia de Ciències, professor ue la
Universitat, donarà als Instituts de Villa Joana una conferir/da pública sobre
el "Tractan:ent matemàtic de les melares individuals d'un fet variable".
El millor tren per assistir a ella 63
el que surt de l'estació de la plaça de
Catalunya a dos quarts de dotze. Es podrà retor^-7 a Bar:aleas a un quart de
ducs.
Les lecturas de l'Assocla016 Catalana d'Estudiante
Alfred Ganan
Di gsabte passat tingué lloc a l'Associació Catalana d'Estudiants la lectura
de consuetud, que anä a carree de N'Alfred Gallart.
En la tria do proses que donà a conèixcr, aquest jove escriptor es manifestä narrador ple d'amenitat, hibil estructuradt;r de situacions dramàtiques i
psicdleg sagas t súbtil; condiciona que,
aaib epa escoció reflexivo sobre la prie-

pie obra, acabaran d'artitzar l'estil natural i seguit, esmaltant-10 amb un majar lloc literari.
Linfa Bertran I Pijoan
El vinent dissabte, dia so, a tres
quarts de set de la vetlla, i al mateix
estatge de l'entitat (Méndez Núüez, 3,
principal), En Lluís Bertran i Pijoan llegirà el seu llibre de poemes inèdit i de
próxima publicació, que ha de dur per
títol "Les estacions".
• Com totes, aquesta interessant lectura serà pública.
Universitat
Wha rebut una Reial ordre relacionada en rexereici i el dret a reeonaixer, amb
caräeter general, els dos catedràtica
Liengua grega 1 Llengua i literatura gre&mea, l'opció fa tenle o no alternatira de
cursos; s'ha deutender en cada eas condicionada per l'oportuna reseluel6 de la
Junta de Facultat
— Tambe s'ha rebut tma nitre Reial
ordre nomenant a En Ramon Jardi Der.
räs auxiliar numerad de la facultat de
Cié.neies amb el sou de 5,000 pessetes
annals
— El director general ha remés al
marques de Candil' el tala corresponent
a les dotze tatúes bipersonals concedides
a l'Escota de Cerviä
— Una altra Retal entre separant del
servei a En Llufs Gratacds, mestre
Llambilles, per un any taub p&alua de
l'aseda
— Reial oree sjurnant la ceneessie
de prend sol.licitet pels mestres d seccid dc l'Escola graduada de Torregrossa
En llamen Mientan i En Modest Riff.
— Retal ordre coucelint un vot de.
gràcies als mestres concurrente a 1.-ei conferéneies pedagggiques eelebrades a Cervera el juliol proppassat.
— Sitial onlre deelarant Incida el
mestre En Feliz Viso Llana n1 Reinl
ecret de 2E d'abril de 1577 al,, efectes
d'inelesid si l'esecalaf6 provincial d'aus.
ment gradual de Bon.
— La Direecia general ha admés la
renancla del cärree que ha presentat el
mestre do (Escota Neri/mal de Calelln.
e— El dirtr tez general ha autoritaat
• __

Dusseldorf, 5.—Les autoritats
d'ocupació han aconseguit detea
ner nombrosos tren carregats
i cock en intentar traves-,
sar la Itnia d'ocupació per a ine
troduir-se a Alemanya.
Com a sanead, les trepes d'oempeció han interromput les ene
municacions telefbniques entre
Essen i la resta d'Alemanya. La
dita interrupció va començar ahir
a mh;elia.—flavas.
L'ADMINISTRACIO FRANCESA
ESTABLERTA A fleRTMUND
Dusseldori, 5.—Ea les fähri-

ques contanuen treballant amb
activitat i sense cap incident.
Les autoritats franceses Osan
incautat de nombrosos trans-,
ports deeearbe que pretenien circular clandestinament.
Les (copes han abandonat
Dortmund, després d'haver deixat establert el servei d'ocupada i de Duanes.—Havas.

divergencia franco-alelar,
de rocupació de la Rúa t.
Harding, ha publicat uni se
raub que els Estats (.7eas
en cap manera el pape e g
en un alar purament
si es ealeenta un dia
vera nordamerica es cempler'i'
a Europa despres de la
conferencia económica.—Rada
^••n•

Les terres del Pacii•

Violen1 terratrém

les illes HawaU

UNA ONADA FORMO:SI:u
RASA cA• rä p s 1 PC:43Ln'
CAES ELLES DESTRUIDES
fi1UN3CACION8 1NTE
DES :: ES CREU QUE Litc
TIMES SON NOMEIRO
EL BLCQUEJG CARBONER DISLondres, 5. — Tots eis
MINUEIX LA PROEUCCi0 A LA
publiquen noticies proc
RESTA D'ALEMANYA
Nova York donant comete
Berlín, 5.—Amb motiu del blo- ver-se produit
un violeta
queig carboner indústria tex- tramo l a les illes
Sandwich
til i la fabricació de maquinal--- valí).
ria han reduit el treball.—Havas.
Una onada gegantina t
ALEMANYA PROTESTA DEL brä per complet els
BLOQUE:O 1 EL CREU CAPAÇ
xipialag, arrastrant atar
DE L'ESFONDRAMENT DE LA
nombrases Sedifieis, er
SEVA ECONOMIA
ponte.
Berlin, 5. — EI Govern alemany
. Les cormunicacions es
ha protestat contra la nota que
Hades per complet, cosa que
Ii fou tramesa per França el dia
tribueix a ler mes dificil
31 de gener relativa al blogueig tuació.
carboner, que cualifica de conHa entrat en erupció el
trari al Tractat de Versalles i ca- Larreu.
pee de reportar l'esfondrament
Pins ara s'ignora el u
de Peconomia alemanya.---Ilavas.
de víctimes, però es tem
EL GOVERN ALEMANY EXAMI- gui ettorme.—Havas.
Nova York, 5. — El
NA LA POSSEBILITAT D'UNA
terratrèmol que s'ha presta
RUPTURA, PERO NO ES
illes Havaii i Samoa ha
DECIDEIX
grans desperfectes. El mg
París, 5—Comuniquen de Berrient ha penetrat en gran
lín a "Le Journal" que en els einsial a la costa deveastant
cola ben informats han declarat
que per dues vegades seguides el arrasant alguns poblats,
Govern imperial, deliberant sog la ciutat d'Ha Bay ha es51.1
bre la proposició dels ministres truida per les onee, no
guet desgràcies degut
Wecker, Croki i von kfaltzaen i el
habitants lingueren teme
comissari del carbó Stut, 1nfluits
fug,iar-se a la part alta»
per la pressió del partit.
rista, ha examinatela possibIlitat tat.
S'ignora el nombre de
d'una ruptura oficial amb Frenque de:
o i Bètgica,i les dues vegedes gerb es suposa
mãllt elevat. Totes les ce
la majoria del ministeri s'ha pronunciat en contra de mesura tan eions tetegritfiques, teiefS
i sense fils han quedat
extremada.
Assegura tambo!, sempre par- pudes.
El pic de Laseen
tint d'informes autoritzats, que
les temptatives rrtilitaristes han esta en erupci6.—Radto.
fracassat degut al caràcter neEL MOVIMENT A L
gatiu dels sondeigs fets per AleTOR1 DE FLOREROS
manya prop dels gabinets estranRoma, 5. — Comunique
gers, especialment el d'Anglaterra, i a la resposta del de Pra- Florencia que s'ha res.*
ellssabte un terratrèmol
ga, aprovant sense reserves l'accedeix en violencia al relee
titud de Franca i Bélgica.
centment pel territuri rae
Aixf mateix s'afirma en als
hüls sismògrafs .regOtrsil
mentals cireols que segueixen
activament els "pourparlers" en- movernent telúrie durant
quatre horts. L'amplitai
tre Berlín, Moscou i Kovno.—Hatraeos ha estat gran. Lt
vas.
Washington, 5.—Destruint el pla de les castigada den estar saush
zona mitja ¿ 'América, a Is
organitzacions obreres alemanyes
duir als Estats Unas a intervenir en la lada deis Andes.—Ftateo.

el esnob entre En Josep If2oetra Moren 1
En Joeep Balaguer, mestre de Secar de
Real (l'alma) i Capdella (Balears), respectivament
— El director general rebutjä el recaes interposat pel mestre de fiera, En
Vicens Arcädio lArrea.
— El director general conceden dispensa de defeete lisie per exercir el alagisteri a En Josep Batel i Batel (Tarragona) i Na Carme flog, de la Pera
(Girona-.
— Retal erdre aeordant que toral al
servei &ella de l'ensenyança que soltadla mestra subetituta de Vilanova d'Esfa la
cornalbou, Na Paula IlurrelL
— Reial entre eeparant definitivament del Magisteri a Na • Genoveva Soeare Molins, mestrenut de .Pinyana.
— El director general lropesä tres
meses de suspenda a mig sou, deixant
se ate efeete la ineursió en rartiele 171,
a la mestressa de Sant Quirse de Safaja.
— Reial drdre eoneedint l'excedència
eof.licitada pel mesare de ldonte'ar de
Berna, Estanislan Lafarga, 1 a la mestressa de Sturgobee Na Maria Ansia
Amores.
Conferencia Dweishauvers
Passat doma, dijous, dia 8 de Ihrer,
Ende Ilse a l'Institut Francès (Censal
de ('ent, 338), una confornela paldka,
a eärree del senyer director del 'Laboratori de Psicologia Experimental, en G.
de Dsvelshausers, que vermrä sobre
"Verheeren, l'il.lustre compatriota i antic
del conferunciant.

G
uenee roaml insbs d'Educació
•
La Comissia traluenela General de la
Mancomunitat de Catalunya ha disposat
una (n'Iterada, que donarä el eol.laboraaor de la Ftindeein Beruat Metge 1
mestre en Cal Saber moseen Antoni' Navarro, avui, dimarts, die 6, a leo den
de la vetlla, parlant de "La Poeaa 1 el
poble Noves jornales . Els e...Iota:ce en
catalä". Verte serä al local de "Niu
d'Are', (le Vilafrantn,, gentilmeat cedit
.
per aquesta etialtat.

CrónicaJudIciá
AUDIENCIA pRoviso
A la Serai6 aegolte va compug,
nett. Freire Correderas, In etal
minynna de N'Autuni Preckie
nom de Filomena Ilobles, ra
coberta d'argent, un reiletre 1 •
d'en, tot valoran en 216 Pe«I"
pareizent de la cena. La
estat condemnada difeutte vegas
lictes semi:danta. El fiscal Ist
per a la Freira sis anrs 1
presó mejor.
A porta tanceda s'ha vid III
tercera la causa per delide
nestütat imputat a Isabel Cara
El veredicto ve Sauer d'incel
Sala va aheoldre a la procesad'
la SeCei6 queda el Jont
un verediete d'ineutpabilitat
processata Manuel Bertral
eontractista d'obres, 1 Manuel
carregat de les mateises 0110"
guate, per enfonsament duna
trobar la raen dos obrero.
_ ASSENYALAMENTS PEla

AUDIENOLa TERRITO0
Sala prifnera.—Sed. Mn.1^1
Remen Arrima Roca, centra 5'1'
nau Roca.
Sala searone.—Nord. Mesor
Josep Marimon, contra JoseP
rero i un altre.
Sara segona. — Llerla.
ra N I 3-'4
nislatt Ballester, cont
'leste%
AUDIENCIA PROVISCIA5
Seeda primera.—Atallacts.
S. Villacarnpa. Jurat
Sceein segoua. — 31anrosa.
Francesc Torres 1 an altre.
S'eccia •tereera.—Ilospitai
de cabals. Josep Polo. JUIlit
&cejó quarta.—Granollers.
per fea estafa ladee)
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CONFERT

PREMSA ASSOCIADA
: CORRESPONSALS:

vena; 1 com ea el Ges-sm el que deel- dein cent presoners rescatats que ea tan.
DE CATALUNYA
ben maleas
deix, al Govem sola inctunbeixen les resEl
Preeident
luecontestat:
ponsabilitats, essent una tremenda injus'31I-APRANCA DEL PENEDES
• —Els ministres, al final del Cense]]
ticia, un absurde 1 una inexactitud catenUna confor¡nola Futbol
La situació política
tire aquestes reeponsabilitats, privatices de divendres, comeneärern a ocupar-oca
Dimarts vinent, a lee deu del veme%
del Govem, a rexereit, capee de reata- del lamentable estat en que es troben
operacions zar tot el quo Be U enearreg ni I que aquests cent i tanta presoners reecatats, mosse,n Antoni Navarro donarä, al Ni«
i
perd no van enllestir la deliberaci6e la
d'Art, una conferencia, amb el tema:
per tenir per miesió excretor i obeir el
d'Africa
qual continuará. al Censen de denle. 11 "La poesia del poble Neme jornades
lliure de tota reeponsabilitat, al n'Id ha,
Conferncies entre ministres.aquest
Consell
decidirme
el
sanatoEn
lela clessies en manee".
Eh ministre de la Guerra, en rebre avni en aquestes determinad-che.
ri o establiment en que ingressateue, per
Promet veure'sforea concorreguda.
Una circular.—Opinions auto- cli periudistes, ha fet lea segUeuta deelaNa creie (pie Migues de recordar una
procurar
Hur
reconstitucie
tísica.
— Aque.st tatim divendres, en el ceracosa tan sabuda com la que, en l'orle°
,radlens:
Avui aha vist el Congres més animar
•
ritzades.—Pesimismes
pionat de segons equipe, Els Tranquila
que de costuto„ circulant entre eis habi— Vale a eomenear rectifleaut una no- Ipenal les repoumbilitats sen indiviPRESENT DE ROCES
han vençut el Vilafranca Joie, per 3
duaIs i per oensegdent si hl ha un detacia, !Maduran/dar inexaeta, sobre la vituals concurrents, rumoro sobre determiEl plet mudar ha constatan.
La baronessa del Castillo del Cairel ha
avui el tema da tetes les conver- veea 1 desgrat de comunicacions entre liete o alguna falta, el responsable es fet present a l'ex-presonera Canne Libe- gola a O.
nadas actituds en un sector deis elements
— Ami, di 4, han de jugar renal
el respectable general Losada i jo sobre qui la coluet i mai aleanea la responsaque en aquests última temps han crisos.
de d'una medalla der, amb perlas i bri- local I el Valle Esportai un parta de
billete a la coaketivitat, màxim quan
dat l'atenció pública.
Eneara que aquestes delicados el coronel Jiménez Arroyo.
llantes.
campionat de la provincia de Tareaqüestions s'amaguen compre en
Es una fantasia, ignalmeut que les tu. aqueeta eeLlectivitat, exereint la missie
1:1 ministre de la Guerra s'ha apregoua.
EL COMUNICAT
tan dificil I tan delicada de fer justicia
els centres oficials, hi han prous tleles d'evasib de resmentat coronel.
sar a desmentir les noticies circulada
— Ila contret matrimoni amb
allí
inateix,
ha
dertiostrat
la
noblesa,
l'esTotes les comunicarion.s entre el gelantentant que dieriament se robligui a
inotius per a suposar quo els
El reblit del Marroc al minis- nyoreta
Merla Catases el boa ríacioraliaanomenats "determinats ele-, neral Losada i et ministre de la Guerra perit de jueticia i el sentiment del deure ten
rectiiicar absurds i coses faltes de fola
Gtrarra
diu
alai:
ta En Pere Giró.
'hau canviat 1 es emulen en termes ein- 1 en la seca pi-tapia earn tercia sempre
ments" han exterioritzat el sea
nament.
"Zona
oriental.
—
La
posició
que la Hei ho exigeix 1 desoint 1 desprecera. comillas i de metua consideració,
' El fet d'haver tingut avui el senyor
disgust per entendre que el plat
ftEUS
de Benitez fea/ foe sobre un grup
, Alce:a Zamora despatx extraerdirari
delMarroc no pot substanciar-se ea que, sobre Coser el ilustre deure, Ca ciara teta eugeestie i ambient d'impuni- que tirava contra posició "Vier, Periodista agredit
Futbol
tat.
la 'pastee complaença.
amb el Rei ha obeit únicamcnt i exclu- 'sonso que el prestigi de les ara
nes", obligant-lo amb les ames La Cursa Barcelona-SaragossaVull rectificar tambe, cene ho mil fer
I sobre aleó, res mes.
siva al desig d'anar donant compte
mes quedi per sobre de malèvotralladores
a
retirar-se.
Barcelona
Govern
anteriorment al Congras, que cap
sobirà d'aquells assurnptes urgents del
&ha repartit per acf una tulla en la
les insinuar lons.
Ahir foren hostilitzades les
El cap de lee toreen tatuados de l'Aseta eLpartarnent en relació anab els proEl diumenge 1 ministre de fa qual es dünn a entender, se n ee dir-ho, que mereixt tal noto pot considerar la torees d'enginyers que treballae
ice:es que te anuaciats.
que jo vaig dirigir' al general Burguete riostra accie al 3furroc cona de venjança, ven en 1 — avanzadilla" Tizzi-Al- juman:wat, pesqué un setmanari repule
Guerra cclebrä una llarga conCOM de eestig, davant d'una
el,
desafecto, naturahnent, a la nube
si
selemect
1
ferència amb el presiden rica un telegrama- prohibitiu d'operarions souulcus D'OFICIALS
rebeleda o dune excessos, cerque Es- ma per gaups d'al lguns moros que publicana-monärquica nacional s'ocupa
bre Alhucemas, relacionades amb la diConsell
1
avui
ha
stat
al
Palau
feien
trinxeres,
contra
els
/vals
el; rum ca circulets eemesea
penya al Marroc no és solmnent un pare
dele ve agredir latera dia al director
miseió del general Burguete.
celebrant un desratx ixtraordtharren amb canons- i ametralla-. raeltidit setmanari, senyor rete Sarda
tarda, reierents a l'actitud de "determiLa noticia es tumbé total I absoluta- elle té una relació histarien, une sotreta dores fent-los retirar.
nari
amb
el
Red.
nats clérneats", din La Correspondencia
un grenge, el vengt 1 m'II ruge sine que
na i Borràs.
Per la tarda ha anat l'Alealä ment inexacta.
•
Ahir es feu con y oi a les polide E.7aiia:
Es intolerable que en pata civilitzat
ha de romandre allí, desenrotllant Una
Je no he dirigit cap telegrama al geZamora a la Presidencia, tornant
cions de Teguntz, Ayclir-Ama, regeixen unes garantice coustitucion
"Persones particulars, assabentades de
missie,
I
el
envernant
ha
de
pensar
en
a confereneiar amb el marquäs.. neral Burguete que es relacioni anal, AlSidi-Mmaud
4
botar,
>case
noyea
en
la
convivencia
de
quant guasa, ens in:armen, respecte de
i
earment
d'avui
que
garanteisen el dret i la llibertat
rer
hucemas i que hagi determinat tal did'Alliucemas.
tate
demä. Aquesta es In aliseda del governant,
IMaigen d'aquests rumors:
la Premsa i del pensament ,passin se
misoie.
han
.
anal
arma
larncrit
a
Separf
L'esquadreta i la de caca rd-.. blants salvahjad.e. LeAlescciaciá •1e
Segons sembla, aquests dies han celeante responsable deiquesta determinacie.
Enciento eme el n'en digne anac el gedin alt as ministres, i cap ha dit
corregueren tot el front enemic, Premsa ha de fer sentir la seso veu
brar parfkularmert alguns of icials diDe rlexercit dic el mateix que abano,
neral Ruegue', no sigui aque cerqu b ho
misterioses
d'aquestes
l'objdete
sense observar res anormal, boana
versas reunions, iniluits,.sens dable, per
hauria deementit, com ho desmenteixo jo -que mui Ce responsable d'aquests grite- bardejant els voltants de Yebel- el seu pee demunt qui correspongui
entrevistes
certes campanyes de Premsa, i coro a
tal que no quedin impunes semblants fet
- ris politice, I que, por fortuna, com tot
terminantment.
ea
coneixia
el
dies
Des
de
fa
Addra
j Tizzi-Azza.
resultat d'aquelles han trames una lletra
tolerata i comentas per un partit q
I he desmentir-bo per als que ha Ile- el que es fort, té la serenitat i la noblesa
d'una
circular
que
un
detertext
occidental.
—
Sanee
noveZon
!unciera per veure I medir-se molt per
t6 encara el cinismo de titular-Be re
al minist.e.• de la Guerra,- en la qual es
gelzin, yergue els que ho hagin carril
als
seus
comminat
Ces
dirigia
tat."
15
poden
damunt
de
mccessese
que
ne
ia veure al Govern la conveniencia de
4blieä-autnnomista.
saben perfectament que jo no he posat
panys demanant el seu paree sogreujar
1
de
gent
que
no
poden
merèixer
realitzar una operaci5 sobre Aihucenus
— El partit de futbol lame ahir
ELS PATRIOTES "VECINOS BE
tal telegrama, i per saber-ho, empren
per a cbenar satisfacció a la dignitat na- bre l'actuació del exereit al Mar.
la consideraci6 d'enemic adequat 1 digne
carnpionat entre el Sietä 1 el nos
una
releed
6oquivcce,
per
donar-he
a
enMADRID"
d'el'.
iteus Deportiu es velé meta cono°
cional, ojean pel tracte donat als preso- roe.
Es den consignar que el moylu tendre cense dir-bo i sabent que no es
Per tilos, no m'explico, mes que per
ners.
En l'anima junta general de quedant a 5 gola a O a favor de l'oi
exacte.
ment
iniciott
s'ha
fet
j
eräraulaaperdua de la reflexie i de la idea del 'len- l'Associació de Veins de Madrid.
local. Ara estan igualats de punts els
En» resmentada lIctra, els militars que
Jo afirmo que no he posat tal telemena seguint tots ele trhmifs rero, 'obra de posar en desacord l'exercit despees de reelegida tota Iii Jun. equipe, ja que el Sitges era el qne a
la siunan s'ofcreixen voluntariament a
grama, ni tinc nottcies de cap telegrama
cola
seva
aue
glamentaris
i
amb el país.
prendre part en aquesta operació.
ta directiva. Se li mantee' len- davant del acetre, per doe punts.
tracia hi han intervingut orga- que digui ix6.
Qui intente aix6, oblIda el que te una càrrec de fer un ach de gratitud
El .Club Deportin obsequià a la o
e També es fa esmeril en la lletra
Ignoro en absolut el que pescara dir
ja
desaparescudes
aons
t
nilzra
denla:recia
I
e
eme
es
un
exercit
modem.
in qüestió de les responsabilitats, &maenvero 01 sargent Vasallo, l'E- amb un àpat ale jugadora vencedora.
el general Bereneuer el dia que partit
(les
Juntes
do
Defensa).
Jo
no
aniré
mai
per
aenteets
camine.
— Els corredors de la curs BI
mara la seva depuració, tant en l'ordre michevarrieta, eh Pare Revilla i En
al Senat, ni 'negué ho digue ; i ho ignoQuan aquesta nit havem pro'Fine la »tierna-ele de Oir-ti a Espanya Manuel Cerezo, president de la
lona-Saragossa-Bareelona pescaren a
litar cona en el politic.
no esteva jo
dia
ro
pesqué
en
aquest
'
que amb el dret, amb robligaciCede polar Comissió pro-reseat dais preso- de retorn a Barcelona. El primer
Podem assegurar que tot abre, te ea- curat conèixer l'aleane del motan sos a Espanya. Era a restranger seren comunicació constata 1 correctiseima, ners, que iniciaren la campanya arribá a Mora la Nova, a les 10•OS
räcter particular. No 'iba celebrat cap viment en la so y a jusia extensi6
vint
al
meu
país.
i detalle, persona autoritzada ens
a traces de la jerarquia, cts sentiments per g la Iliberaci6 deis mateixos. mate foil un "Loryc e i quasi al mat
acte col.lectiu.
jo
no
vaig
assistir
a
la
ConCom
que
de la coLlectivitat militar, té Espanya la
ha dit el sedera:
tempa una "Indian" amb sideear. Acaba
Tumbé s'ha dit aquesta tarda que el
ferencia de Pizarra, desconec el que en
SOLDATS MALALTS
Tenen T'obligada els coronels
tranquiLitat i In gort de comptar emb un
do la parada reglamentaria empren
general Weyler ha rebut una Iletra sigen ella es tractä, i Une per a tot el que exercit en el qual la Idea del denre de
de
coneixer
Vesd'una
guariei6
nada per un cap de Vexercit, en nom
Cädiz. — Predecedent de Lar- ren la carrera cap a Reus, Tarragona
ignoro, el respecte de no fer comentares l'honor, del encritlei, són tale, que está
tal,
d'esperit
de
la
oficialitat
i
els
¿'alares caps i oficials, que s'ofereixera
rail ha arribat el vapor "Isla de Barcelona, sesee que ocorregués cap ti
disposat seinpre, i no eón paraules, airee Menorca", portant 121 soldats 1 gritas personal.
generals d'elevar a la superiora- llengers amb ignoräncia d'antecedents.
Goal vo:untaris al ven general per a forA l'tnica cosa que em prometo cridar tete, a tota m'este, per important que
qtlesfid
tat
els
anecedents
d'una
pur part d'una expedició militar, l'objec-oficials ariab llicäncia per malalts.
IGUALADA
Patenció, es que si en aquella data, aznb
sigue que el pela desitge el Guvern aeorinspirada en un moviment noble
tiu de la qual fos Alhucemas."
La majoria pertanyen al regia
restat d'ànim del pala i arate els elementa
di 1 rinteres i dignitat nacional amo- ment de caballeria de Taxdirt, see
ddi de la ciad*
L'Ateneu
iguar
i
generes"GUERRA, GUERRA,
hi ha, es va creure una determinaEl ministre de la Guerra estä que
obrera :: Cicle de conferencies
gulars i cavad/are d'infanteria.
cié—ei
es
que
existia—inportuna,
tothous
Al.. INFIEL NIARROQUI"
«11Qi un nn. am"ba a Madrid l'infant don Carobligat a recolir t a escoltar
Armaste entitat i el seu Copeen
Dieun que en aquella zona raga
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D'ESPANYA

L'actitud dels elements militars

ami la mira, ca fer-los encara rnés difícils.
El veritable rratrietisme consisteix
sempre en la unió espiritual de tots sis
conciutadans, no en qué s'exarcerbeixin
les darepancies.
Sha dimposar a tots la serenitat."

La qüestió del Marroc

El ministre de la Guerra les
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Troballa d'un explosiu
Ahir, a tres quarts de set de
la tarda, fou trobat un artefacte de forma cilíndrica, sense metan i embolicat amb draps, a un
repta de l'escala del carrer
Fordanella, número 9, on havien
estat les oficines de la Banca
•
Italiana di Sconto.
. L'artefacto fou recollit per la
i traslladat a la delegació
que aquesta t‘ al districte de
Audiència, emaent portal' mes
Inri], al camp de la Bota, per all
geu anàlisi, en el carro blinclat.
Vaga solucionada
Ila estat solucionada la vaga
ile la fàbrica de teixits del serayar Vila Segador, del canee de
Ja Creu Coberta, núm. 22.
Els rabassalrea
Ahir, al mata va visitar al goy ernador, civil, senyor Reventas,
una comissió de rabassaires presidida pel diptmtat senyor Companys, per comunicar-li que set
die aft rnarxarä a Madrid per fer
avinent les seves aspiracions .al
cap del Govern j al ministre de
Ja Governació.
Dcmanant unes dociaraclons
• El » itilge doga d'atniest a capital va rebre un exhort telegräfie del jutge danstreacció de Man
Cesa, demanant que es prengui
&el:trae:6 a Ramon Sales, m att
Laguia i Andreu Hortet, mem -.
bree ele la Junta de la Cele/Jora:cid de Treballadors (Sindatats
Lliures) perque declarin si Vies
darreres hores de la tarda i a
primeras de la nit Ael 25 d'agaest últim va estar al domieiil
Ldel
_ dit ßindic4.
. _ . alpaca ¡ladffika

Cueueulls (a) "Joan de la Manta", empresonat i processat coa;
a suposat autor de Patertiptat a
Angel Pestanya.
L'atemptat del itletropolitä
La Corporació General de Treu
balladors (Unió de Sindicals
Lliures) ha publicat una mita,
en la qual es diu que per tal
d'esvair rumore infundate sobre
l'atemptat ocorregut a les obres
del Metropolità a conseqüència
del qual va resultar mort l'obrer
Felip Giménez, ha de fer consa
lar que la baralla va prochar-se
perquä diferente individus van
intentar fer coacció i que l'ese
mentat obrer que va resultar
moza no treballava en aquellos
obres.
Els prooessos oontra Angel Pestanya
. Ala seeci6 primera d'aquesta
Audiencia estan assenyal g ts els
saa llant s judicis contra Angel
Pestanyt
8, tres pel delicte d'injú•
rice i un per encarni.
Dia 9, un per excitaci6 a la re,
i tres per injúries.
Dia 10, un per excitacie a la
rebel.lia, un per amenaces i un
altre per änjúries.
raltIng suspire
El riliting anarquista que ha-4
via de celebrar-se ahir, al mata
al Cinema Boheme, de la ba.ernas
da de Sane, fou suspès pels seus
organitzadors.
Reunió deis patrona barbera
La Societat de Mestres barbera
"La. Economía", celebrarä :cuna
general ordinària sana dimarts,
0_4141..•
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ge social, Sant Pau, 83, pral., per
tractor d'assumptes interessante.

Els patrons adherits a "La Poa
pular" lambe es reunir ä avui, a
les deu del vespre, a l seu local
del carrer del Consell de Cena 1 t.
Assemblea deis cambrera
•
Avui, dimarts, a les quatre de
la tarda, es reuniran en assemblea magna l'Associació Profesa
sional de Cambrers (Sindical
Ihure), el Sindical Lhure de
Cuiners i el de Rebosters all lo.
cal social del carrer de Ponente
número 61, amb l'objecte de ,ter-e
cae una solució a la situació creada a la classe pels explotadors
de Music Halls i Cabarets, que
han Ilaneat al maree a un gran
nombre de treballadors.
FdsUval pro-presos
La Unió de Sindicats Lliures i
la Comissió de festeigs del Sine
dicat ele Cambrers estan organitzant un festival benéfica el
producte del qual es destinarä a
alleujar la situació dele Presos
per qüestions socials,
Eh; obrera metal.lúrgics
a77-Diumenge passat es va cele-,
brar al Centre de ,Sindicats del
caree/. de Guàrdia, l'anunciada
Assernibilea geneaal • del Sindical
Lliure de Metal.lúraics, amb el
local ple de gom a gom 1 un ena
tusiasme verament extraordlnari.
S'aprovaren l'acta de la sessió
anterior i restat de comptes:
Despres es tractaren assuniptes
de transcendència per a la professió. Finalment i s'adordä per
unanimitat protestar davant de
les autoritats de les coaccions
que sufreixen per part de deter,
minats elements ja coneguts,
i rebatre-les enegicament i vio-4
lenta, si qui ha de posar remei
no he fa i oontinua la política
pasteleig que pot portar grPuS
•
'
0011.1.ectIiónci OS,

Es va donar compte de la dimissi6 de la Junta directiva i es
va nomenar tot seguit una altra,
composta de quinze cornpanys
de enolt prestigi a la classe, els
noms deis quals es faran pública
preximament.
Una convocitörla en oatalit
,
Diumenge apareixer pels
carrers de Barcelona, una convocatòria dels Sindicats Libares
de Cambrers, Cuiners i Robostens, anunciant una assemblea
que se celebrarä aquesta tarda,
a les quatre, al carrer (le Ponent,
número 4, per tractar deis inca
ressos dels cambrese i cumbre de
music-eaalls i cabarets, els quals
veuen perillar la seva situació
económica per culpa d'haver retirat cli permfs de jugar a les
empreses.
Cal esmentar amb satisfacen!,
que aquesta convocatòria está
redactada en catana Nosaltres,
que acollim sempre amb sil/Tafia
Lotee les manifestacions de catalanitat, celebrem la iniciativa
d'aquests Sindicats, desitjant que
l'exemple sigui seguit per totes
les organitaacions obreres de Catalunya.
•nn•11P11•111.--.---•

Fets Diversos
Atropelle
Antoni García Ferrer, d'onze anys, foa
atropellar per un tramvia al earrer
Marqués del Duero, el qual ii causit una
ferida contusa a la regló frontal i altre;
feridcs a la galta dreta i al llavi superior,
cos i
contusions a diverses parts
commoció viseral i cerebral, de pronóstic greta
— Joan Artigas Salet, de setanta
anys, fou atropellat al cerrar de Menéndez Pelayo per un tramvia, el qual
trenca la tibia i Ii produí una ferida

trusa

cajb_de kroadiatic_ gnu.

— Joan Paseó Miró, de vint-i-vnit
anys, f ou atropellat per l'auto atea
produint-li la fractura completa del genoll esquerre i contusions i erosions a
diverses parte del coa El fet ocorregué al cueree de la Indústrin
e

Iffort per haver calgut d'un
pont
Joan Martorell, de quaranta guatee

anys, pasan-ea pel Pont del Dragó, quan
tingué la desgracia de canee a la via del
ferrocarril, produint-se ferides tant
greus, que morí al cap de poc.

Baralla
Al café de la carretera del Port, Vierais Zacarías Mug e; de cinquanta un
anys, i Antoni Just Castella de vint - idos anys, es barallaren amb Joan Gimeno García, de quaranta dos anys, cl
qual produí al Zacarias vuit ferides penetrants a /a regió dorsal i una al pói al Just una a l'espai entercostal.
El Gimeno fou detingut.

Morta d'un ato
Ahir, a les onze del matí, Josepa Penya, de seixanta anys, tingué un atac al
carrer d'Ibéria, marital al cap de poc.

Un senyor es terciar neto.
jant un revólver
Felip Ribera Comes, de vint-i-vuit
anys, esteva a casa seva, carece de Balmea núm. 125, segon, tercera, netejant
un revólver carregat, el qual se li disP era, ocasfonant-11 una ferida greu.

Un auto tira a terra un
qu'oso, després d'atropellar un home
Diumenge a la tarda, l'auto 6.773 atropella a la Renda de Sant Pere, davant

la casa núm. ß, a Jaume Mutter, de
vint-i-dos anys, produint-li ferides a tot
cl cos.
El dit auto, després d'haver fa l'a-

tropell, s'enfila a la voravia, tirant a
:erra el quiosc de periódica que hi hav,L._ •

El lector diu.
NACIONALISME FRA
TIC (I)

•
Sr. Director:
M'ha vingut a les amas tm prog
de les festes que tindran lloc dttrant
mes que som a determinat Centre
cionalista", de barriada. Ultra d'
escrit en un catala deplorable, m'ha
'vis de trobar-hi anunciades tres r
sentacions d'obres espanyolcs,
nyol. En canvi no he sabut veure,
tants de saraus de banda i "jazz-is
corn anuncia, cap bailada de sardanes.
D'aja-6 se'n diu nacionalisme pr

10i?

; C. Franzl I Sto

FUTBOL DE CAR
Sr. Director:
El subscriptor que l'altre dia mal
va del futbol de careen pennetre que
digui que no crema en el seu cor la
ma futbolística. Aquest eixam de mas

i de xicotasaos adelerats darrera
port, eón una bella esperanea.per
Es el bell plantee de futurs ca
¿Que hi ha algun transcunt que ii
cl retare ? ; Aletea siga Deu 1 Li
fet i fet, no és dels infants, • sind 4
miela que no els procuren espais 11 •
per a deportar-hi.
Ferran Cal

VOS, NACTNALISTA,

que us hau lamentat de la
premsa catalana, que heu en
anyS-seguits un diari int
mont nacionalista,
JA ANUNCIEU A
"LA PUBLICITA

le

•

LA.PUBLICITAT

DEnr-ESPORTS

'DEL' MUNICIPI
Termlnl prorrogat
,

Estás/ad-se

isser un diumenge el dia

fu de l'actual, dia que finia el termini
per a la presentada de proposicions de

construccions mecaniques de dues nana
líe l'Emorstador general, s'assabenta a les
jpersones interessades Que el dit termin i s'ajorna fins a la una de la tarda de
rendema, dia
Visita
Ahir vishä a l'alcalde, per a complibsentar-lo, res-regidor i nou vocal de
h Junta de Cementirh, senyar Raid
Rota oficial
Ajtrntarnent, en la sesió del 17
de desembre ni,. 19.2a, prer.gur el segnent
Altrest

atterd
"Que amb el fi de pi:unir una vacant
de menge segon de la Secció de Policia
Sanitaria de rIneitut municipal
i de contorraitat mnb el que informa la Secretaria reenicipal, cernslist el
disposat en ranartat b) de l'article te rcer de rantic reglament del Cos M di s'obre un concurs entre
els numeraria tic rantiga Secció primen qua hagin servit rom a supernumeraria en 11 Sinxid d'Higiene; el 'ermimi per a presentar instancies sera el de
va/1 dies, des de l'enema de la publicarla de T'anime: en el Butileti
. i el tasan] cl formara la Il.lustre : 0212isSió Central. presidida Ci senyor alcalde. i aculan: de secretad el de l'Ajunt ament.
•
Barcelona, ;a de gener de to2.3.-L'ilcialde, F. Fabra ; ei secretad, Candi Plaeas i

,

COMIAT A EN
FONTDEVILA

Durnenge passat, aPoPalace
jEfeteil, nombroeos ardes van obßequier amb un dinar de cerniat
conegut speriptor EM Manuel
Eeradevría, Que marga a Madrid
per ealser redactor en cap de "El
Liberal".
A les acaballes dad dinar, varen
tesser pronuersiata un seguit de
En Jaum 3 Ilustrad. En
',Asee Santpere, Juno y.
..eareit cona:idear a l'essemblaa
gin Lo francament hurnorfstic que
En Fontslevila, l'obsequiat, va saber aprontar per fer una "taupremie" excelaent, plena d'enginy

fnronia.

El dinar va estar molt ben ser-

PP.

Una excursió a París,

Versalles, Verdun
camps de batalla
Grund de Viatjants i Corredors del
dr.entre Autonomista de Depenchntsdel
'Corriere i de la Indústria ens prega fea
constar que accedint a nombrosos reperirsents, procedents de poli:acitara loWafles, inclús de ValEncia, s'ha ajumas
.f.ub a primera del propv:nent març ei
ihanps habil per a inacripre's a l'esmeri•ada excursió, pagant tots quants es troein en aquest car,, seguiluntia el 2$ per
,co
a de lampan total, pastan-se so que
"esta de rimport total des del 15 al 20
niarg i prreisament en franca, a les
eficines del Centre o a la Secretaria
fal Grerni de Viatjans i Corredora.
1 El dia d sortida seré el 24 de març
rfissabre), i el retorn el 2 d'abril (lilaila de Pasqua,.
A aquusta e.xcursifi, la sitial tirlara un
taire ben marcan irinstiuccin i cultural,
¡ti mitran represeuracions de diverses
lassociacians proiesdorials, com lambe
'toril:osos comerciants i indusuials de
iacsoua catalaucs. so que vol liaksar
ame n'han de gamlir aicatatges cts dus
Vaisoa germana.
• Aconspanyaran ah exan-siunistm pro!)
d'un centenar de senyures i senyorztes
‘e hura tata:lita.
Els mulatas que viuen a la bella capital de França es rumien dilitients, irgfaitzant un 2n2,2 de transcendincia
honor deis Se2i rompa:rimes.
• Tmaldie l'Offize Français du Tourispe, d'aq uest s rierst representació
ciai dd mioiateri d'OLres públiques de
tranca, per milji cid seu digne director, &a Jacto Manir:2er, ha fet planena la tasca que el Crenti de Viajahs
Corredors havia de dur a cap, per
a roreenitz.aciú de lasraeatada cxcurtila, viste:ni:u imisurtantissims aventar/tes i concessions tant a París com a
Yersalles Cosa a Verdun per pare de tollaa les antoritats civils i militars.
• Pels ministeris corresponents s'han doata lea corresponents miras que en tetes les visites que es Lein als Mese
monuments vagin serrpre els excureionistes acarmairyats pels conservador,
deis mateixos 1 delegats deis ministc-

Es fan grairms perquè un dels searyors mariscah de Franca acompanyi
eta cKeursiteristes i eh expliqui la gegantina batalla que et deac-nrotlli als
camps de Verehts.
L'exit de l'excirrsió està per desconm`. 1.1„ com no palia mcnys d'esperar-se.

Noves religioses
• la Secretaria de Cambra I Gavera
Sislirat a lora rebut, en tintar) dan
nill pesitei,s, per al diner de liare
Pare; cine ceutia per s la propagant
la fe, ano cehres per a la bona Prestan,
1 eine centes per • la misa de Hoguera,
asurara Secretaria J'a ¡abur un hediere Ii l'arquebisbat de Granadp convotant un ro:mitre per oreld i r varnats
ke parrOquiee tk la dieressl de Granada.
311 termal' de resinentat emulara ea el
primer d'abrll ui ngunny. Si gna ei sisador
arquebiabe de Granada.
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FUTBOL:
La se mentó belga guanya
per un gol de Pentd1Y
(Infirmació telegràfica).
Anvers, 5. - En el partit de
futbol entre ele equipa belga i
espanyol, guanyaren eis primera
per un a zero.
Anvers, 5. - Hi hacia un extraordinari interés pel match de
futbol entre els equipa de Beigica i Espanya que sala jugat
aquesta larda. Omplien l'estadi
mes de 40.000 persones, havent
arribat nombrosoi entusiastes
tots els cantons el país per presenciar-lo.

L'equip espanyol hagué d3 ju
un terreny dur O) a-garsobe
la qual no esta, habitual.
A la primera part ela espanyols
comeneuren atacant, ms promete hagueren de posar-se a la defensiva deis ataos dels belgu4t;
el primer temps acabä sense que
cap bändol aconseguís fer gol.
Al reprendre's el match i malgrat la brillant defensa del portee, els balgues aconseguiren
convertir un penal amb que es
castigaren unes. mana de N'Arrete.
El partit torran:II amb la vicliada belga d'un a zero-Radio.
Heu's mi el telegrama que rebérem d'Anvers i • amb mitas pa-

raules quasi inteLligibles:
"El partit Belgica-Espanya
que s'U jugat a l'estadi, totalnient pie, ha estat favorable als
belgues per 1 a 0, de penalty, tirat quan mancava un quart d'hora per a Vacabament.
L'equip espanyol, tant temut
dsspres dcl seu tripmf l'any darrer, ha fet una bona impresaió,
si be potser que el públic no ha
compres del tut la fama que el
pe:cedía. A ants hi ha influït
molt la passima actuada de la
Ilnia davantera que no s'ha ehtas -pec ni molt. Ele mitjos han
fet una regular demostrada cola
també ala defenses; el jugador
dea dia ha eelat cl porter, el qual
a la segona part ha fet proeses
i coses imborrables.
El terreny tengas, indiscutiblement ha influit molt en la man
ca de cohesió que s'ha via t en
cts sspanyols; per demes, el para
tit ha tingute pocs moments de
vera entona, excepte en tirar-se
el penal en qua el públic ea demanava si també seria deturat per
En Zamora; alai com a la prime-.
ra part els belgues mantingueren discretament a la defensiva, a da segona han fet prova
d'una empenta que desbordara
sovintment els mitjos s defenaes
adversaris.
El públic considerä com una
legítima cielbria seva, aguad t resultat d'un a zero, convenint que
a no asser En Zamora, el resultat
bauria estat molt pitjor per a
espanyol."
La manca de necea, que eren
esperades amb impaciencia diomenge a la tarda 'a Canaletes, fem
que es reunís una gentada tant
considerable en aquella Rambla,
que en certs moments dificultava
fins el tränsit en els passos
Alguna policies obeint, ignorem guinea; ordres, no trobaran
altre medí d'aclarir que des desdesenvainar els sabres i repartir
cops a cegues.
El procediment no és dele més
política, precisarnent, ens seco bla i a mes 1s:suite veritable weint absurd que per desfer rotllos de pacifica ciutadans es faci
embeinar els sabres i repartir
güent sust de les clames i izanseunts que res tenien que veure
amb els futbolistes estacionats a
Canaletes.

.E1 Barcelona bat al Räpld
de Viena per quatre gola a
tres

Després la "debacle" soferta
pel Barcelona en el partit jugat
divendres era d'esperar una
rebabilitacid, mes encare si es té
en compte la variació de l'equip,
substituint a En Llobet per ea
Cella I.
Encara que la derrota del club

canspie decepcionä bon tros al
gros públic futbolista al camp
del Barcelona veie, si cal,
mes animad() que en el part ;t
del divendres.
De l'arbitra tge se e ;:aklá, en
Peris, el qual ordenà l'arrenglerament deis equipe i el ~nene
del joc en mig l'espectacid natural.

colmena, e de febrer de
11123

La imponent, atacant mes Tuna
vegada la porta d'En. Pascual i
no aconseguint marcar per veritable desgracia. I Me,' s'arriba al
final del primer temps.
En començar el segon ens dormía gornpte de la fogositat que
una .is'altra banda s'oposen. No
obstant., es el Barcelona qui primer logra ir-neo/ser-se, marcant
guatee gols seguitm
Reacciona el Räpid, i rescabala
part del perdut, rar Lambe sepulta entra tres gols, en mig l'ostupefaccia del pelle.
Eis gola tots foren bonics, encara que alguna d'ella foren entrats a conseqüència de faltes
vara la porta. Cel, de lotes maneres, fer remarcar el tercer
aconseguit pels nostre, obra
d'En Martínez, d'un xut ran de
ratlla de quic, que creuà la porta
enclastant-ae a la amara superier.
El joc, dones resultä animat i
de bon veure. Els jugadora be
tots, pera> d'una manera espacial
la defensa i En 'Martínez T., pels
ilustres, i el mig-centre i extrem
esquerrn pel Ràpid
L'arbitratge amb mes voluntat
qua encert.
Ara, dones, desmida de l'entusiasta joc que Ilem admirat, be
cras cal esperar amb dala la viasuda del Servette, en guata encorares potirem admirar el joc
dele campions suissos, que venea
integrad, tenue complet.
lacea viciarla de l'U. T. E.
sobre l'Europa per 3 a 1
Una concorrencia mes nombrosa lime el dia abans acudí al
camp deis europefstes, i a fe que
es don ä per satis:eta del parla

presenciat.
L'equip local litigué un dels
seus millors dies i els dacanters
Jugaren amb una emperna com
pugnes vegades els Iiihavem vist.
El xut d'En Cros a la primera
part fou magnífic i mereisia daser gol; per denles, a aquest jugador cada din li vaiern coses /naves i que mea, ens . satisfan; tal
com hem dit, el que sobresorlf
de ratee europeista va ésser la
'voluntat en volee fer un brillant
paper j ho aconseguiren en absolut EIs mitjos, igualment,
mantingueren el joc a un tren
fort i räpid; en certs mements,
sobressurtint l'energia do N'ArGalia. Els defenses, el punt més
flac de tot l'onze, jugaren igualment amb molta valentía i en general saplgueron contrarrestar
els efectes de l'avalas= licrngaresm En Bordoy, exceptuant el
segon gol, compl í com un borne.
En quant a l'equip hongares,
ens completä el boa efecte del
primer die alub Lot i que el resultat en guls no fos tan aclaparant
Puls contraria; ene, fou degut
prineipalinent al molt que cuidaren de marcar els europeistes
(particularment els defenses,
que en certs moments abandonaven la pilota pel jugador) i
Lambe a que ets mitjos contrarrestaren amb eficàcia, la qual
cosa feu que el joc dels davanters tocata resultes mes descola-.
gestionat i precia.
Ahí, el joc dele defensas hongaresos. que a pones si haviern
tingut ocasió de veure q uan el
primer encontre, se'ns mostre.
diumenge d'una potencia formidable, podent dir-se d'En Vgol
que es un deis malora backs que
per ad han passat. En Kleien, en
el maro, tingue igualment moments (Mella, deis quals sabe
salvar-s'en be; el fot de qué l'Europa domines tant i l'únic gol fos
assolit de penalty enm,ho diu tot.
En canvi, la Mina de majos,
que tuan juga a ratee es verainent perillosa, Ii semblä dificil
saber trobar urf joc °fíen
quan -es tracia de mantenir-se a
la defertaiva; els davanters (aren
senipre els malora, i inalgrat el
bloqueig constant que eran olajeett, feren coses meravelloses.
Val a dir que si alguns magnífica auts ehropeistes s'estrellaren centra el portar.., dos imparables dele burlk,aresos rebotireza al usare, la qual cosa significa quelcons
Cosa hern dit abans, el públic
fruí un partit d'un interès constant i que fins a les acaballes
el mantiugue excitadíssim.
Anida nous partits edil el de
diumenge, l'Europa. a ailés

completar la seca forma, el duran indiecutiblement a la lama
que li correspon.
Que pertittri
vagi la nostra
rr13 cordial enburabona.
El gola (aren obra, en la primera part, d'un potent ¡tul per
l'anglo de l'interior dreta, apeofitant elli3 En Bordoy estaca Lapat; a la poca estona, i a canseqüeneia d'una falsa sortida de
resmentat portar, l'avent-eentre,
acude gran pena, aconaegul el se-

D'antuvi notem una fogositat
blau-grana, que ens fa creure
podrem admirar un bon partit; el
joc del Rapid respon, però d'una
manera ben entusiàstica, fentnos gaudir bella moments arnb
seva elegancia i netedat. Es en
aquest partit precisament on podem observar la valor del joc dele.
visitante, el qual conceptuem de
präctic i científic a la cegada que gon. •
lieuger.
La semana part fou, si cap, enEn el transcurs del primer
cara relé3 viva que l'anterior; un
tenme tumida hi hem pogut veupenal convertit per En Pe/asi va
re que jugados torea entusiasésser el gol de l'Europa. I quan
tas en ambdues para. El Barpoc mancava per terminar, tiracelona, amb mejor colmaba, ens
ren un cornee ala hongaresos,
ha fet disfrutar d'aquella combique remata ¡(oca al,ub el cap, canad() tant sera i que je s'ha fet
ben'. al tercer.
el ressort de les seves vietbries.
EIs equipa estaven integrats
L'atac ha estat mes aviat favo- com segueix:
rable als nostres, encare qui els
U. T. E.: Klein, Vogt
Vogt ni,
austríaca destenrotIlareu una h u i iíebocAuilya._
Liíraly,

Blubon, Kosa, Priboj, Schallery,
&Píen.
C. D. Europa: Bordoy, Serra,
Vidal, Javier, Pelad Artistas, Pellicer, Juli, Cros, Olivella i Al-

cäzar.

Arbitra En Llovera soase di n .

cultats
Un tercer partlt EuropaU. T. E, da Budapest

Vinentedijous, aprofitant eil fet

de trobar-se encara asi el famas
equip hongaras i merces a la
col/laborada del C. D. Europa,
el Sindical Professional de periodistes de Barcelona ha aconse
guit mis es faci un tercer parta
a benefici del alontopio i Caixa
«L'atabas de resmensat
L'alcalde senyor marques d'Atedia ha ceda una forniosa copa
de plata per a requip que resulti guanyador.
En aquestes circumstàncies es
Malí prevaure que el partit haurà d'esser superior a tots els que
l'han precedí, ja que un i filtre
equip bauraa dia persistir per a
la victoria. Els hongaresos anuncien que amb tal motiu jugara
Ilur poner efectiu, el qual no ha
pogut presentar-se encara al públic per trobar-se lesionat
parte jugat a París.
Es despenen localitats al local social, Ferran, 30, principal,
de done a dos quarts de una i
de set a nou. (Teleron 2381 A).

Del Futbol Club Barcelona

del jugador francés. Un bon contrast, certament, i dues modag itata de joc d'aqueate campionats.
Perä el partit miUor, sena dubte, fou el jugat pel campió del
inda, Cochet, contra l'angls D.
M. Greig. El primer "set" se

l'emportà- fàcilment el campió
francés. El segon, que fou el mlflor del "match", aconsegul.
apassionar de tal falsa al palio,
que talment ~llave que no respires, aplaudint, perb frenéticament la fi de cada jugada. Greig,
que te un servei verament formidable, s'imposà i, malgrat les.
foro del sou contrari, Ii guanyà
el "set" per 7 jora contra 5. Aisä ens feu esperar un parla a
cinc "sets", però l'angles havia
fet un gastanieut de t orces i no
pegué dur el mateix tren en el
resta del partit, En Cochet, dem es, s'emprä quasi en absolut
l mig fans i aixt fi guanyà sense
a
gran liuda els dos "sets" següents.
Anotarem a continuada els resultats tennics del diumenge:
Srtes. I» i A. Fontrodona (E),
guanyen a Mine. Afonck i Mine.
Sautter, per 6-3, 4-6, 6-2.
.Srta . Tarruella i Srta. L.
Ferrer, a Mme. Billout i Mine. Le
Besnerais W, O).
J. Couiteas, a E. Tegner, per

6 - 2, 1-e, 5-7' 6-4, 0-2.
11. Cochet, a D. m. Greig, per
6-2, 5-7, 0-2, 6-2.
Mme» Beanish i Miss Me Kane,
a lime. Kaehler i Miss Brehm,
per 6-2, 6-3.
J. B. Gilbert i N- anshu, a J.
M. Liencres i C. Sataastegui, per
6-3, 6-3, 6-2.
J. Sal/laza:Dar, a G . A. Sautter,
per 6-3, 6-2, 8-6.
T. Le Besnerais i lt. Lacoste, a
J. Andreu i F. Llovenas, per 6-1,

El F. C, Barcelona organitza
unes vetllades teatraiis, al Teatre
R .:;inea, el qual abono queda obert
a le 3 oficines del Club'.
El Consell Directiu del Club
inicia així una serie de manitastacions culturals i recreatives que '6-1, 6-1»
Sandreu, a C. Martín, per
serviran al maten temps perque
puguin aplegar-se, confraternit- 4-6, 4-6, 0-3, 6-2, 6-3.
alme. Golding i Mme. Vausaant, tots els elements del Club.
Aquestes funciona tindran iloc sard. a Mme. Zocloweka i ene.
en d.vendr2s alternats estant fi- Itychter, per 6-3, 6-1 .
Srta. J. Fontrodona i Gomar, a
zeda la vetilada inaugural per el
Srta. M. L- Ferrer i Lloveras, per
sha 8 deis correnta posant-se
en escena les obres "Les
'
joies de 6-0, 0-1.
la Roser" i El quart de la sort".
(Cinquè día).

LAINIV-TENN:S

2Els Campionats del món
(Quart dia)
Era un interessant programa i
fou un bon resulta t per als nos_tres jugadora. Amb • moLiu del
primer, fou nombrosa la concurrencia que acudí al Palau suggest i onada encara per les emocions
sentidos mentre es desenrotllava
ei gran part rt anterior entre el
eoli3s Manuel Alonso i el seu fort
activersari el jove francas Laceete, i davant del s'asen no amaga,.
va la sa y a satisfacció pel exits
dels nostres jugadora.
Començarem , Manes, per felicitar en primer lloc al jove jugador catalä En Paco Siudreu per
la seva victbria sobre el Lluís
Martín, jugador de gran f o rca i
resistencia. Aguad guanyä els
dos primera "sets", però el nos.
Ire jugador, malgrat la gran
aventalge pres per aquell, no es
desanima pas gens; all contrari,
seguí lluitant arnb mas datlit que
fina adeshores i així aconseguí
imposar-se al seu contrari, guarmant-li eh tres "seis" següents
i per tant el "match". En Sindrem en acabar, escolte una ovada de les que es recorden durant
temps. Ara ca!, pe pa, que no s'adormí sobre els Ilaurers.
Una altra victoria pele nostres
fou la do les germanes I. A. Fontrodona contra els campions seisses 5Irne. Monck i lime, Sautter.
Guanyaren el primer "set" els
nostre's jugadores, perb van perdre el segon després d'igualada
Huna, deohseguint imposar-se en
el decisiu amb una acertada actuada, sobretot, jugant de /Mg
fons. També van ésser Mtalt
aplaudidea, manifestara la mes
gran satisfaccia, les darniseLles
que havien presencial el discutit

partit.

Les senyorebas Tarruella i
LI. Ferrer tambe sItan classificat per renúncia de Mine. 13111sut
que taré parella amb Mine. Le

Els patita jugals ahir, dilluns,
ens ofereixen ein brillarit vistona per una de i ,is nostres parelles, Sindreu-abrales, i er ca,nvi ens donen la de s agradable una% de la desteta d'una altra, esscrit de la categoria dels E. Flaquee i J• M. AlonsoEl resultat del partit d'estucatris darrers jugadora osmentats,
no, era certament de tan färil
predir com el jugat per la parella
Sindreu-Morales, perb entenem
que la victoria no podía escapar

als nostres jugadors. Es una de
tenles sorpreses com donen sempre aquestes reunions esportives,
però a nosaltres - ho confessein
-ens dol moltíssim per tractarse d'una palmita que inspirava la
mes gran cozifianra i que entenem pot i deu guanyar a un conjunt com el dels seus contraris
danesos. Seré ante preludi de la
declinad() -de potencialitat ter,nfstisa de la parella cine formen
els senyor E . Flaquee i J. Alonso?
Un altre resultat ben remarcable es l'aconseguit per l'anglès
Gilbert contra el francés Temazeuilh, al qual vence en tres
"sets" quasi be normalsA continuada anOtern els resultats dels perlita d'elan.:
Mine. Golding (F.), guanya a
Mme. Monis per 6-2, 6-0.
Coch,et, J . Couiteas (F.), a
A. Peterson R. Morck (D.), per

6-3, 7-5, 6-2.
13. Gilbert. a J. Samazeuilh.
per 6-3, 6-1, 7-5.
Miss Mc Kane (f.)..a. Srta. Rosa
Torras (E.). per 6-9, 6-1.
K. Freudenthal, lindstrom
(D), a E. Maquen J. M. Alonso,
per 4-6, 10, 8, 4-6, 6-4, 6-3.
W.Crawley i D. M. Graig (I),
a G. A• Sanfter i C. Martin (S),
per 2-6, 6-0, 6-3, 6-2.
Mrs. Beamish (la, a hille.
Kaehler (D.), per 7-5, 6-0.
.1'. Janrrieta Diez del Corral, a
M. San Romän Navarro (E.), per
7-5, 8-10, 6-1, 9-7E. Tognar Rovsing (D), a J.
Mir i C. DlleaSSC, per 6-0, 6-1,

13eEnl efr:aris.ces Samazeuilh, venceF. Sindreu i R . Morales (E.), a
dor del camina catalä En Flaquer,
5 Mend8 i W. Szwede (P.), per
s'apuntà una altea victbria so- 6-1, 6-2, 6-2.
bo el suis G. A. Sautier.
A. Noblem i 11 . Saprisma (E.), a.
Les campiones anglesos Mrs.
P. Batean i J. Gatuna (E.), W. 0.
Beanahh i Miss alc Kane guanyaMino- Vaussard (F.), a Aille.
ren per superioritat de joe a les
daneses Miles. Kaehder i Brehm. Brehm (.1)). P er 6 - 3, 6-3.
Aquest parta, malgrat ei restaPrograma per a nata
tat, fou seguit arab marcat
dele partes d'avui,- diOrdro
res per la brillant aCtUtiCió de les
rearts:
guatee iontrincants. Creiem que
Plata central
aqueSt partit haurä servil de bona Mea a les nostre jugadores,
A tes 10, L. Rovsing -Mademoija que aquestes, en general, no bello »rem colara J. B.
os movien gaire i 8obretot no te- Gilbert-Mrs. Bcamish (A.)
nen gatee anda a emprarsee
A les 11, C. de G omar-Sta. I.
mig fans i a la zaina.
Fontrodona (E.), contra 'I'. R. le
Un parta qual resultat no ens Besnarais-M. le Desiterais (F.)
ha convençut, va aman el jugat
A les 42, E. Flaquee-Sta. II.
entre el francés Gonil, • as i e i Torres (E.), contra C. Martincampió danés Yegner. Creiem que elme. monk (S.)
aquest jugador és, molt superior
A les 2, H. Coehet (F.), conal francés, per mes que aquest tr aW. C. Crawley (A.)
Jarree és unasile lea primeres raA les 330, T. R. le Besnerafsquetes del seu país. La caracte- R. Lacoste (F.), contra 1,
Sinristica d'aquest partit sigue l'ad- dreu-R. Morales (E.)
znirabla senzillesa de joe del da. ,A les 4'45, W. C.
Crawley-Miss
14 4 i la fogoeitat (wad violenta
liäkne ( A ) 5 Ouutcd, guanya-

LA MUSICA
"Cultura Musical Popular" pass
me,.
nelrement deis semi ruarortats que diminik.
8 del correa, celebrara junta gen
la renorecid deis narre,. en son eral pe
meiga, carrer de Salmentsi, atase
entrada pel cerrer de S¡tmea, nú
mero ;
principal, Begonia, Gracia.

El Trio de Viena

L'Asao:decid Intima de Conceda an,,,
sentara, a la 4essi5 del div endrea, ati %
i que tindr efecte el Coliaeu
Pcispeia,
celebrat Trio de Viena, que re preeedit
enin nmoni. Leo Siesta, admirabls de
nista de t;tenina formidable; It obert Pa.
[la, riel:nieta de tu ample i
(Vid i teas.
perament profendement m us i cal, i Pre.
deric Bis:basas, rielencelista
sisa, qual record esta vis a la alerta
t'a dele acarree filarmónica des de que
va visitar-une formara part del quena
lepe, Roa eta arriate% que fortn,n u bit.
llant scrsimeib nuatriae• si afegiva tu,
«e l n raermna •ri eseollidtssim,
esperar, eocfladtorent, en que la
8e8Siö
serä memorable.

El ooncert, de la Banda
t'aun ?ellas]
p lumeare la Banda municipal dona
un coucert a la Plaga del Gel, obtenir

un gran ¡sita

dors del malee de les 10 del ma e
ti en la pista I.
l
•
Pista número 1
A les 10, E. Tegner-Mlle Kaehe
ler (D.), contra T. M. Tarruellaa
Sta. Æ Fonrodona (E.)
A les in R. ?dorales-Sta. C. Ltsd
eta (E.), contra R. Lacoste-alme,
Vaussard, (F.)
A les 12, J. Couiteas-Mme. Cele
ding (F.), contra S. Menda-Nnut•
Itycliter, (P.)
A les 2, J. B. Gilbert-ef. Misha
(A.) (R.), contra A. Noblom-R,
Saprisse (E.)
A les 3'30, Mme. Vatiasarsta
!eme. Golding (F.), contra Stas,
C. i al. Luna (E.)
A les 4'45, H. Cochet-alme. Ríe
Ileut (F.), contra G. A. Sauttete
Mme, Sautter (S.)
u•
Cal remarcar la importäncia
del resultat del partit Coshets
Crawley, el vencedor del qual
quedarà situat en una samifinat,
RUGBY
oess id de Punts I partlt

amistós
Ahir, a l'Hipòdrom s'havia de
Jugar el darrer partit de Carea
pionat, el qual no influía per res
en els finalistes, cona ja vàrem
dir a la nostra anterior edicid.
El C. A. D. C. L doné els punta
al seu contrincant, per tenir qua,
aló la mitas, dels eeus jugadora
que per diverses causes no poi •
dien presentar-se. En alead() al
públic que hi havia, es va jagar
un partit amistas entre element
de! dit Centre i l'equip del C. N. A
El partit fou torea bonic i poto
ser ei mes ben jugat gola de/

Centre.
A la mitat de lä primera Pan'
fou quan el C. N. A. va marcar
el seu primer assaig, simplerneet
per una casualitat, que de tenir
el Centre el seu "arriare" no ha
hauria aconseguit; el joc, en
aquesta part, va estar en el mig
del camp i vora la línia de • I'AtUnís i rarament als dominis del
Centre; es va notar un avene del
Centre, que posä en perill a l'Ate
letic, el qual es va salvar ame
una "melde". •
A la segona part elle del Centre
surten amb molta empenta, que
desfä admirablement la defensa
de l'Atletie; al cap de por, els
tres quarts d'nemest fan una boa
na arrancada, la qual es com p eten amb assaig, no podent esser

transformat.
L'equir (Ir! C. A. D. C. T. ;pise,
com hem deixat dit, admirable.,
nient; per damunt sie tots. da U-.
nia davantera, que superà a la
de Pithatic.
A l'Atlètic no sab.m el que U passa; fa tres parta que ne
veiern el maleix de la temporada
anterior.
Les "motees" no van tenir dea
mini per part de ningd.
Es distingiren pel Centre, Cas
neta i Penya; per cAtletie, En
Ferniindea, encara que no coas
en Ores vendes.
Arbiträ be el senyor Coll.

-UnnsÇI1it liiliimiilis •
Dies 10 1 11 de febrer

1

HM111 F. E
taE

GINEBFel

Camela da SuSssa
contra el

f. E.

DffelJd

Campid de Catalunye 1
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Medicines

vegetals extretes

55

de la rica flora mexicana

Número 4: Reumatreme i excas dàcid Ario.
seves consettilAneles.—Núrn ero 3: Anèmia, Asma, Bronquitis, Tos.
1 0.", Bruch, 49; A!elna, Pge. era«, 4; Geno ,"
Número 6: Estrenyiment i dolancies deis ronyons. — De venda : Segala, Rambla Flora, 14; Vioens Ferrer 1 C.', Pie* Catalun y a, 12: J. Driaoh Ronda S. Pau, 71; talomo, Anales mere, ge; moral*,
bia Flor,. 6; Illaea I Arumi, R. Canaletes, 1; J. Intadot. R. Catalunya, 36; Rodó, P. Gracia, 1E9; Guerra I Carnés, ailatmer6, 168; Domencc,
Passoio 3. Joan, 67, I Latmeatori, VIlanova, 7.

romero 1: Illeeres, Eeeemes, Grans, Tumors.—Número 2: Blenorrägla i

Secció Maritima
moviment marf tirn
vaixells entrats
upar espanyol "Rey Jaime II",
I ,Mabí. amb cärrega general i
40 pasaatgers• Aniarrat moll de
yuralla. Gonsignatari. Amen-

ESPECTACLES
31

—TEATRES---

Vapor eepanyol "Maria Doloree ae la mar, amb peix. Amarro ineli de Llevant„, Gonsignata-,
A. de Navegació i Pesca.
yapor espanyol "Santiago Lópo',de Aviks, amb carbó. Amara; mol! de Ponent Nord. Con-,
jignata ri , Argimon.
Vapor espanyol "Arnabal Mane ., de Sagunt, amb carrega gegro. Amarrat moll d'Espanya
;v. Consignatari. Tomàs Mallo!

TIVOLI

Teatre Cataiä Romea

s-, 7i0usn/w(liternánia.
'Ter eSpanyol "Cabo Prior",
a'aander, amb càrrega gene "rat moll del - Rebaix.
espanyol "Yieente La
le Ceuta, en hast i 117
2-rs. Amarrat moll d'Es.
NE. Consignatari, CompaeiTeanstnediterränia.
asar eepanyol -R.y Jaime 1",
hana. arnb eärreg,a general
Amarrat mol! de
le Dru , sanes. Consignatari,
C(ata-aia Transenediterränia.
espanyol 't.kmpurias",
, en tränsiliAmarrat rnoll
ConSignalati,

Valacus &m'Uta
ol Infanta leab' do P . b 'en" ,. amb eärrega
cap a Buenos Airea i es,
ti''

epanyol "Villarreal",
rega general, cap a Car,
Vaie0 .

k•ai•

.rseMES..

ano! "A. Cola", arnb
eieleri;1, cap a Valencia.
o :-banyol -Cullera", ainb
-.lora!, cap a Candia i
"Cabo Carvoeioa,rog.a general, cap a

espanyol

..

..,paoyel "Cabo Creux",
-ga g,neral. o,p a Tar-

Ttr

PCHNilla

ebut

QUELL • TI:DELA - AS- E

QUERINO - CORTES

13

IRIS
e1
Tezstre Victöria

1 ealitats fina avui,

GRAN TE ATRU DEL LICEU
;Ultimes funcione de la temporada. Avul, 47 de propietat i abonament, a un quarr de. nou. Debut
del tenor Karl Hoffmann. Prime-'
ra representació de lOpera en 3
artes, de 11. Wagner, Tristany I
laotda, prenent-hi part els celebres a:listes Haffgren, Ober, Mareo-loe, nade, Heuke. Mestre Max
sehnlipgs, Dernä, última de
Manan, pel celebre tenoroCarlo
Harket.

Teatre
7 úniquesiuneions de comiat
del primer (regle
Cernm. ERMETE ZAOSit1
Avui, dimarte, a dos quarts de
deu, la grandiosa obra d'Ibsen,
SPETTR1
unció personal tic Zacconl. Ermete Zacconi, Ines Cristina, Margherita Bagni, lienzo Rieci i
lio Rodani.—Derna, nit, Ro Lear,
de Shakespeare. Es despatia a
compt adur: a.

Avui, dirnarts, 6 de febrer de
1023. Tarda, a les cinc; nit, a
les dert, el grandiós beit, opereta- film, en 5 artes, allss Venus,
la qual partitura és la de moda
actualment a Barcelona. Ultimes
funciones—El dimecres, La prohiblció del pató, segon encert. Tot
Barcelona desfila pel
admirant el millar espectacle de
gran actualitat.

Espectacles Empresa Fraga S. A.
Companyia argontlna
MUIttO-ALIFPI
Avui, dimarts, tarda, a les cinc
i nit, a les deu. 1, La borrachera
del tango. 2, Estrena del drama
en cinc episodis, de Juli F. Escobar, Sota el jou d'un tire. 3,
Fusta argenttna..

Grao Teatre Espanyol
Sien avist, estrena del vodevil
en 3 actcs, de tierna-quin, Tener 1
13 , 11arbd (els tres asos de/ vodevil)
LA SEGONA MT DE NUVIS
500 urrurnlaclöns a Paris
Evolutiva de l'Empresa per Espanysi
tirarlo. — Eire-ancla. — Distineld.
— nac. — Lutosts noletles. —
Presencac16 esmerada. — Decorat
1:101.1.

Teatre Còmic

c

Ila
w

ni

FEP SAN -ITERE

Id

Si
assusscrao CASALS
16
II
gg Avul, dimane, 4 f • later. Tarda, •
El a les vine, ier11111: Mitleci . reconal- t1
el tulent. Entrada 1 butaca, una p e-3- n
M seta. Nave* I veles ieripta g ions de II
1: Samt Pero, —'Ya, a les 10. L'e.ui e

Vd de broma, *oreo— Cerreta»! — a
• nema, (i inneres. tarda, T5, t4.. I 111
ii ,i.rxern dorad, ttet, garete... Mar-

e
a
gl

M rut.0 1
u

misTERros DE NUEVA YORK 07e
:onos que ecos llamaban los "bar-i

Fr' 1, - e a enernizos de esta naturalcra era pree.so obrar enérgicamente. No
1(41:;illrIlr, no debla adrnitirs 3 ninguna
eeeen sinu que era indispensa,
Sil lodos, desconfiar de los
en apariencia mas lni1144-111la'll' A , de t.j.irse en los mas mlnimos
sacaodo de todo ello, sin perSil Se g uudo una deducción, un de-i
ta "- de proverfio.
hal
da lleent
, do a su laboratorio don-,
tte hallaba Jameson trabajando es-.
Al

ver - 311 metro sombrío. Walter tue
ee gattla impresilu de qua ara-,
de Ocurrir algún acontecimienta
taVe.
e Ante 111 pregunta ansiasa de su dfse

Justin respondió con el retal°
sliseinta (hl dilema que le hablan puesk la s ehinns y de in solución decisivas
'114 Al le habla dado,
itnArr.ciando lejos su sombrero y en
'rlcan
s
puso
torio,
.13
° la blusa de labora,
ej-PlIblet — d5j o 01, dirigiéndome ha-,
mesa de trahnjo—debemos ore-,
'er'l?raos para el ataque , sea cual fuera
Id ° cfr donde venga.
'`"414a Único inuttietaatal--r 4 9 ")
1/1

'0;7

VI

Ara, Mulada, nit, a dan
de deu . Magnifie progratua. I La
»nana en un asar, EJ ninot de
mollea. e. El romos drama en Set rl
actas, ralaglalena la mujer adúlte- pi
Eh
ra, — Dissible, 1,,ogramt monstre,
Dos dramas( El est de la humani- •
dad I Crin:enes del fanatismo.

elegants

BALLS DE IGASCAIIES
AURIGEMMA - GANADO
Lea noces d'or, el cinquantenari
de la seva fundad()
El präxim Dijous Gras
a la tarda, a dos quarts de 4:
GRAN CERTAMEN INFANTH_ CE
VESTITS - AURIGEMPnA
Entre els vatuosos premis que es

Folletfn de LA PUBMCIDAD
—

Joven periodista—es que puede venir de
Indos lados(
-HA nosotros corresponre, pues, ha.
Barrios en disposición de responder!
Después de pronunciar 'esta última
palabra, Clarea con la cabeza entre sus
manos, se abismó en una profunda Ule4
ditación.
Duró ésta casi una medie hora, dri-,
rante la eual Jameson se guardó muy
bien de turbarla con ninguna pregunta
ni pur ruido alguno que pudiese moless
lar et curso da sus pensamientos.
Hasta que vió a su maestro levantar
pu cabeza inteligente y decidida, no se
atrevió a hacerte una pregunta.
—Itgual ¿Ha tomado ya usted una re.
polución?
La respuesta de Citare] fuó breva:
—1511 Voy a salir.
—;,Yo yo qué debo hacer?
—Ir de Mi parte a fa oficina central
de pulida y -decir al inspector general
que tengo una pista. Dentro de muy poa
co rato es posibl3 que le telefonee pa-,
ra hacer u nregistro en el sitio que yo
le indicara En consecuencia, ruéguele
que se prepare bien, pues sera indlE.;
penanble que SUR hombres lleguen sin
perder un segundo.
El maestro y el discípulo salieron y,
lana les en la calle se separaron,

EICIIIIIMBOIEllillellEIZZIIIIIIII

Ano, dimaris, Eta per'« de rail mor (7 1 Coro isivatgaa;
E
a carlota Cordal; Una aventura d'En
II Raffle.; Bermddez futbolista.
isola: Al Cdricau Padró, en Ilse
d'Ele parles de l'amor, es projee13
Irrt arel
— Dijous, es• trena de la serie en II enlace"
111 L'apenada d'una dona, per la Car,_
Me leyera.
IR

eumegeenzeininaueezzei

1Ir 1< li RSAAl_. aa

El

CONCERTS : :

::

a

ARISTOCRATIC SALO
c
•
111 PALAU DE LA CINEMATOGRAFIA

SALA MOZART
Diumenge, 18, 25 de febrer i
de mara, a la tarda. Audició inte s
gral dele Trios de Beethoven a
,
carro° del "Trio eje Barcelona",
O
ti
Abonament
i localitate: Casa Do-,
III EL DOCTOR NIAIRUDE
a testo. Portal de l'Angel, 1 l 3, de
u
E asumpte modernissim i din • 3 a 7 de la tarda,
te
il
tensa emoció
N ...---....».

e

19
u
0 Dijous, estrena de la censa- U
c cional i trägica 'pel.lícula en g
u
quaLre capitule,
:
e

33
tillI33331313111333133E3 193: M
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ALLS

• EDEN CONCERT
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Teatre Novetats
trt

u

Avui, tarda i nit:

Gran Teatre Comtal
Gran Cinema Bohèmia

El

13

la cómica un Romeo enano, L'hoz-

FORYMI I DESTRESA

.• Mantequilla
per *Charles Ftay
Els interessants jucs de Tutbol

vi

tal de lineo. Weinoelonant Dues

111

Ilunes, Seil florida, per Chteles
hay . Primera jornada de Roga r La 03

RESTAURANTS
soRim ,

DE TEAlrik a casa esos.
TEMPS. Resta:arma especial.
Poli. Ostres I Moriscos, Quintana, 7.

ESPORTS "
uccuzuciuseicoiccuzu=2c

u

•

Paiace Cine

el

GRAN SALO CE RODA

aa
ezmitetzramszmEnsiasnasia.

artatecrati q ues aessions 'Manquee
Programes extraordinaria

et
O

c

0
Coilsau do varictats
1
O
Avui, dimarts, tarda, a tres N
'El quarts de cinc. Nit, a les
G, deu. Grandiosos programes. u
e Projecció de notables pel.11L'a cules. Soledad Mfralies, U:- ii
Lil Harina. E1s 5 ~caro% :
al
a equilibristes. Eta 3 Vora's, 2
rAl filferriates. El celebrat ar- •
ro
.
a
ga lista
a
BAUZA

Grana Satis de Mascares

umanatementreinesurte

Ràpid Vicno-F. C. Sara:lona

wi

fig

Monte.

F. C. NURENBERG
F. C. 13ArI0EL0r1A

U

Asalto, 12.—Exit Loyal Aliatar.
Rosina j -abres importants
meros. Tete els dies, aperitiL
Gran Tabarin americano.

Aval, dimarts, tarda tan. Grau- U
aseos programes. Tot ea cOw-boy,

Lluitant amb la muntanya
F de 1,700 netres, en 4 parts.
Segona pcl.licula de la sOrie

la

ri

Mmarts, tarda 1 nIt . Un pi
Romeu ratio. Tot un cow-boy, ix •
Interesara peLlIcula L'hostal de
Pcmoclonant Dues Manea i ky
s 7 gona jornada del grand:na rum O
stmerprOctiaceM de la Mares ale- 121
manya 1. F. A., L'home cense om,
la titulada Elena' de Venecia.

Frontó Princi2a1 Palace
Avui, d imarts, tarda, a un
quart de cinc. Dos intercesaras
partits, dos, a cistella. Nit, a un
quart d'onze. Dos extraordinaria
partits de pilota. Primer, a pala.
Carmena Quintana contra Yräuregul i Jäurcgui. S'i , gon, a eisteIM, Guruccaga i Eatsarnandl con.
tra Barrencebea i Ociado.

: Dcmatil
F3 rrj. 4-121. 4313
ül
fa,
s231

unaiusuallinallatialEakaitaii

Teatres Triomi i Marina

ANUNCIS, ROTULO, FAÇAISES I

1 CINEMA ROU

(UPE::

TREs.iLts laNsT11,

Avui, dimarts, Ziska, 3 jornada

e
e

el La genial a71.3t3, Idol del pil- S
• tina
la
PILAR ALONSO

tidi2a13313313331111111113113MD)

TEATRE NOVETATS
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rarurncr4t3I -Pa d ni- tei alk ¡r i3

IMBn1.1.0,

ELDORADO
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manizaaatariaaisamazzanaa
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pi

1333313311111111113111311113613M2

Temporada de Quaresma. 4
gran , concerts pel genial pianista Emil Sauce. Dies 22, nit; 25,
tarda i 23 nit de febrer i 3 de
nit. Continua obert l'abonament.

eepactaelae

El

El

1.1=11.3.111IMIDC2r,11.71.11.••••-•

GRAN TEATRE 1)EL LICEU

caranatrallaE3233UlaucrUate..
la
fa
13 Gran Teatre Espanyz.:1 fil
N
ra
E
!R
COmpan y! ß e. vodevil I gran•

u

11.1131L23111131=13:174312111331331

1.+4

Teatre Nou

«Mr376=03.17~.

la

LOS FRESCOS
Es despatxa a'cornptaduria

n•nn••••*.

1

ti

Nit'

aniuducauccErzuzzeizacen

ni se'ls reservaran llurs lo-

0 Notables quintal Sorda I terma li
o Torrents. Avul, dimarts, eta gran- 0
os SME: humee, per la • formosIssams •
le Ilary Miles Manea:tate, molt tateU ressant a de gran canelo. La pelo• ala de Baby, coa:Odia, 1 la de brama
u continua: Tornasol portee 1 patria- E
U ta, la malor pel.11eint de "Toma- li
c set". — Denla, grandiosa "trena •
111 del PrOST8MN Aitirla: El randlo de el
u roe, per WIlllem S. nart, una de •
E les Ne y es mentora crearte:15. — C
O Molt asna el mes gran de la tela- a
II
U mirada: Luerecia Unida.

W

Avui, dimane, popular,
tarda:
LA MORAL DEL AMOR

15

l'atirna actuació de Zacao-

LI.
a

i última; Ele empleos de Perla°
Frescura, Crl-crl, Les 'locas de
Billy, anoria' sagrat, Els pärlee
do
ri l'amor, projectant-se la ti jor-

giVIIIIIIEBIZIMIIIICIIIMIIIIIIIge

e

b'ESPERAWÇA
Als senyors abonats a

ti
II

(Telefon 4134 A)

u

'Sa l ó Catalunya •

•
•
a

U

LI

iudeiCusciatukuucuuccUl

-

e

o

u

Alvinos.

ospanyol "Alharnbra",
1, 4tdiz, Ceuta, Carta-,
elsro ga general i 118
_Amarrat mil
Consignatari. Compa-

USDXREC5113253D11133311111•3

IIIIIII13•1111111111•111111114•1311
•
3

empanes de comedia

espanyol "Inocencio Fireto", de Gädiz, amb carta.
onarrat mell de Ponent Nord.
eiesignatari, Ramir Delgado

•-•‘!. espanyol 'Canalejas",
reii. amb eärrega g-neral.
esparvel "AlMazora",
V
114, anih càrrega gene'nt o ii d'Espanva NE.
•eari, La Comercial Case
L

val! florida, Dos llunes, L'hostal
de t'anea, Tot un ccw-boy.

lilmecres, 14 febrer

Telefon; 3,500 A.

FAdCh.
'aper

Paiicbot esranyol "Virgen de
yantserrat”, d'Alcúdia, aeub cär,
lega general.
Vapor noruec "P.avnerlar, de
Fautar r, amb cärrega general.
ärearra t moll de Sant Bertran.
geneignatar i , Mac Andrew.
Vapor suec "Bjornvik", de
amb fusta. Amarte ree!1 de Sant Bertran. Con-.
lirnatari. H. Entoerg.
Napa espanyol "Pedro", de la
rae aa,b peix. Amarrat moll do
tleant. Consienatari, S. A. de
¡:;%-nc:(5 i
Vr n •• r espanyal "Marzo", de
Le.eff. emb carteó. Amarrat molí
P,
Est. Consignaiari, Re.

EllireililElfilliIIIM112111

donaran n'hi ha dels Excma. senyors governador i alcalde
A la rill,el tan renomenat
BALL DE MASCARES
PARE ET TRAVESTI
Lora/Raes: . Casa Aurigemma.
Fernando, 53, i a la taquilla del
teatre.

El
El

en el seu repertori nou.—
ej Aviat, importants debuts i
E1
o
LA ARGENTINA

i

p

oaraieucceiticanzuzinicuti
:

C

NEMES

Pian n-Argentícia-Excelsior
Avui, Rogar La Monte, 1; La

est

higiènic amb SOLA DE GOMA marca FORD, Box—
calf, tall anglés, doble sola de cuiro

14' ° 15 °
5

'5

1

Pies. parell

VENDES AL DETALL
Carrer ANSELM CLAVÉ, 9 (Final 113 n (13 namles)
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el073

eriaTirieiTT7p-a-ik del Tonta. , «Opues.
la a las dos ventanas que daban a la
calle, dijo:
—Es por este lado que han de din-.
girse nuestros esfuerzos.
Adosado a esta parte del salón se ha e
Haba una mesa despacho de caoba; los
dos hombres la tomaron cada uno por
tan lado ,cambiándola de sitio.
A un sefial de Wo-Fang, el amarillo
se agachó, y sacando algunas tierra.
mientas de au blusa empezó a cortar el
arrimadero do! cual arrancó un peda-.
go estrecho con una singular maeetria.
Una vez quedó l muro al descubier-t
to, Ww se ocupó en perforarlo. Loa
desperdicios y el polvo . fueron recogia
dos por su compañero en un pafitielo
a
extendido en el suelo.
Tan pronto la obra fuß terminada o
levantó. Sacó entonces de su bolsillo un
par de guantes de espeso tejido, en los
cuales introdujo sucesivamente sus dos
alanos.
Luego, acercándose a la mesa. abri6
la caja de cartón que habla traterm
Con alguna precaución cogió el 1114
kilante que la ocupaba.
Era un hermoso animalito de noria
puntiaguda, ojor encarnados, cuerpo
larguerueho, cubierto de una piel sedo,
U. de un blanco amarillento en el cual

riman aproximado de un reloj en el
cual hablan doce agujeros—, este instrumento no spermitirá oir todas las
pallabras pronunciadas en casa del cha,
blo blanco. Sera como una oreja fi,
jada en la pared de su ca. Merced a

ella, sabremos exactamente lo que ocua
rra en casa de nuestros enemigos y pos
dreinos escoger ia hora y el 'sitio dona
de nos convenia cazarles.
Súbitamente interrumpió su explica-.
ción al ver entrar un criado.
—Maestro—dijo el chino—, está aqui
el hombre que' habéis apostado frente
a la casa Dodge para espiar lo que ocurriese y que viene a claros cuenta de
sus observaciones...
--1 Que pase! Aprisa...
Introducido por el amarillo, penetra
el enfermo en la estancia.
—i.Quó tal—preguntó Wo—el Jarro
ha sido colocado en et sitio dolida tu
esperabas?
—1 -St, maestro! ¿Acabo do verlo por
Mis propios ojos!
—1Las rosas encarnadas!
Wu-Fang y Long-Sin cambiaron una

enirada de cruel alegría.
La victima que Elena designaba para
ser sometida a su venganza era la que
ellos deseaban.

LL-raEsta bienl—dijo Wu-Fang—,

y911,

▪
Dl inarta,
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CA MISERIA_ 7 CORBATERIA - GENERES DE PUIn111
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24-26, PORTAFERRISSA, 24-26.

Telefon, 1574

A.

MITJER1A
Dol 30 al 5 de febrer

REGAL:

Ptas. wys

a us
Uns mitjons negrea I color reforçats ,
Uns mliJons Illstats novetat olasse bona
Una bufanda seda doblo forma

154
175

Una camisa filmé "forma americana" 1'50- Tres 21'50
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A MAGATZEM

SEGU II

E.

Fins el

liquidació general per fi de temporada i balanç

NOVETATS BORRAS

11111111110E1111EIni!l!!!!!!IIIIIMIIIIIMIIIIK11:1 n2213

Passeig

da 24 d'aquest mes gran rebaixes de prens i

La reconeguda serietat de la casa es una garantia de l'efeetivitaf de les rebaixes

de Gracia, 37
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Edificis roforma

Es la reina de les aigües de taula

Cranvia Laietana-Plaga de
l'Angel-Ilasea: resten per a
llorar tres magnincs I económica locals per a «mines
o clespatvos. administractó
Granda Latetana, 23.

la de la Vall de Sant Daniel

Cuatro baixos

renden 1,500 pies., 11,000
terreny, es ven per 20,000
ptes. Plaga Manteada, 7.

Depositan: JOSEP PAGANS,Ponent,

Clínica Vies

=- Urinaries
del Dr. 6111115ö, Rambla
Pla Bloqueria, 6, ter
(entre Hospital l San:
Pau)
VENERI, IMPOTENCIA,
BIFILIS

PIAMOS

Espacials tractaments per
al guariment tarad de les
MALALTIES SECRETES
MATIEU, PELL, BUFE.
TA, PROSTATA
Consulta: de 9 a 12 1 de
3 a 8 ecOndmiea per
empleats 1 obrera.

t

Per Ucear

Locals a propósit per a
petits obradors o latiera,
Roe qu'el I tranquil. Vilana, 2. Sarria. liad: Passetg
St. Joan, 16, segon, segona.

CN

DE CUERDAS CRUZADA
O MARCODE HIERRO

QUI—MECA, i
MASI estudii, senyor
senyoreta, a la

3onavista, 1 (
(Tocant al Passeig da Gräcia,
Telefon, 2271 G.

COI!

RECLAM
MADRAS

SUblin

carrsr Aros, 10
Telifen 5841-A
La niés important de
Espanya

1.4

marca

g.MARISTANY
Casa fundatla en 1870

Limousine

18,PlardCdfdluñal8
,quizeummie

per a estors I

Ni

abans de la guerra havia venut mai nIngú
a tan baixos preus

(Darrera el Pare)

LLULL, 21

Dr.

ni
BOA DA

Mals de la pell. Vies urinàries. Raig X. Corte Cata,
lanas, 642, de 2 a 4. Clínica de Sant Pau, 44 de 7 a 10

llegiu La Publicitat

Curació räpida i segura de la blenorrägia oróG.
nica. Les recents, en dues o tres cures, mil..
janeant aparell especial. Anbau, 5, d'II a I i de 3 a 5. Dies
festms, de 10 a 12. Económica: Unió, 20, de 7 a 9.

ALOMA R

rt O 40 III.. IiI

231,

Plaguen d• 40x
Ptas. 5 . 05 na.

40

‘2,Watt

cm.

PER A TEULADES

2e,26/ine a 0000
410 les Ame, .18.=

Portal de l'Angel, 1 i 3, pral. :: Telefon 3344-A
»A D.CELONA

Fabrica a Sarrià

••
••• mosiEs

vtainutamazilannumweral

1

C.°
les vendrem al DETALL i als baixos
preus amb que han estat valorades
en fer l'inventari

METRE

JOSEP ESTEVA 1 Cia.

u

SIMON i

111

Materials armats ab amiGnt exclusivament

......nonsnn ......

Les existències de calçat de la fàbrica

Falten

dos majos oficiala remisos.
desmontable Enralde, R./na- doro. Carrer Magalkneer,
tal de nou amb patent I la- nUmero 49, botiga.
xlmetre, el vene t preu su'
moment redult. Ronda (le
Sant Pere, 43, cleepata de
12 a 1 I de 5 a 7.

Planea
ondulada de
120)175 cm.
Ptec. 7'50 ma

visillod

7 PESSETES

TICI[Dit
IIPAISPECAD
Alnainuro.Caja.lha
Asa1to•28 Famutia

Ne AL CONTADO
PLAZOSYALQUILER

Interessant!

easa TORRES
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g ialifail
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TAPISSERIES

MreMe41

Talkrs i Sa:ons da vendi
Carrer de Sana, 114

Barcelona-Sans
TelMon H 475

VIeln• ••• ••

GRAN

EXPOSICIO

D'HABITACIONS

de tots els models que fabriquem
VENDA A L'ENGROS ! AL DETALL
PREU FIX

SUCURSAL

Parellada, núm. 19
Vilafranca del Penedès I
Telèfon 1025

lenim cap sucursal en puntcetric da la ciutat, per a beneficiar els nostres compradors, puix que el que estalviem, tenint en comple el que permet la importància de la casa,
que puguem vendre amb un 30 per 100 d'economia
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EXEMPLE: Tots els mobles per a un pis, de pessetes 5.000,10.000 i 20.000
podeu adquirir-los per pessetes 3.400, 7.000 i 14.000
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veremos a llamarte cuando tengamod
Inecesidad de tus servicios. ¡Puedes re-,
•
tirarte!
Tan pronto el mendigo hubo salida,
Se volvió hacia Long-sin.
—alado lo que yo te rabfa encargas
do, ha sido ejecutado
—1AI pie de la letra! Los sótanos.
de la casa veCina a la que ocupa nues-,
tro enemigo ha sido alquilada por uno
de los nuestros, bajo el pretexto de es-i
tablecer allf un almacén de cosas in.,
útiles. Nos hallaremos, pues, en nues-,
tra casa, sin que nadie pueda venir a
estorbarnos. ¡Desde ayer se está tra -t
bajando en perforar el muro, de acolare
do con las instrucciones que vos nos
'habíais dado!
—Así, pues, no hagamos esperar a;
la señorita Elena Dodge. Y puesto qua
ella misma decide sacrificar a su pro-,
metido hemos de procurar darle satjsi
facsiAg lo antes posible.
-

Los amarillos se pusieron traba.,
jar con ardor, vigilados atentamente en
su trabajo por Wu-Fang.
Después de haberles dado sus últiq
mas instrucciones salió cogiendo de enq
cima de la mesa, la caja y el maletín
que él habla dejado allí con tanto coi-,
dado,
Algunos minutos ms tarda, despuée.
'de haber escapado a la vigilancia basq
tanto intermitente del portero Paddy.
subió rápidamente da escalera que con-,
duda al domicilio de Clarel.
Una vez en el rellano del piso de elaq
reflg, eac6 de su bolsillo una llave que
,había mandado fabricar a este (Mar-,
lo, y abrió tranquilamente la puerta.
De puntillas y muy quedaglamente
Ipenetró en el piso, y seguido siempre
de su cómplice, llegó al salón que ser4
ada, como recordará el lector, de gabiq
neto de trabajo a Justin.
—¡Es preciso obrar rápidamentel—,
dijo el—. El propi3tario de estos lugaq
res se halla ausente, pero una casualia
dad cual uiera puede atraerle bruscas
piante
Dicho este dirigió sti 'mirada: a dere4
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a izquierda.
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—Estoy buscando unal OrientaclOrte
prosiguió él—relacionada Con el sótanCI
cual babel& trabajadq
•
• •••••
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• Durante este tiempo, Wu-Fang ha4
bla llegado al sótano de la casa vecina
a la que habitaba Justin, después de haq
her adquirido la convicción, por el in.,
f orme de uno de sus espías, de fue el
detective científico se hallaba todavía
ocupado en BU laboratorio.
—10111 ¡Mirad, maestrol—exclamó
nalmente uno de los chinos, señalan-,
K10 con el dedo un pequeño horificio en
la pared, del cual acababa do salir,
pido como una flecha, un ratón, sor-,
prendido por esta invasión espontánea
de
ci
aquel ugar tan ordinariamente auai
El jefe de la Secta de -La Serpiente
No.gra" so inclinó, examinando cuidado.,
enmante la cabidad practicada por el
. roeacfor en la obra de allhaiiilerla,
— 1Esperadmet—ordend a sus lumn-,
bree—. Vuelvo dentro de un instante.
Hablan transcurrido apenas diez mfq
nulos cuando Wu reapareció, llevaileks
en la mano un makatfn suspendido por
dos cintas do Seda, y debajo su brazo
una larga caja que dejó sobre la mesa.
Su tapa se movió ligeramente como si
contuviese algún animal vivo.
,—Ahora—dijo—se trata de ensanchar
e'äte agujero y de pon3rle en comunica.,
'alón con al conducto irl Ult Wa.er 9a ha..
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'Ciare', 'al despedirse de Elena, gl
dirigió directamente a au laboratorio.
Actualmente, que no se hallaba ya frez'
te a la joven, podía abandonar la mis,
cara de serenidad que se habla adopte'
dtiodap. ara inspirar confianza a su 'pronto,
La rapidez con • 'la cual sus adversa,
rios, apenas vencidos se ergufank le
nuevo para intentar tomar la revancha.
le daba una idea de su encarnizamiento,
nEt rlau crhoaa lsmi ne netuea r/ae ume ä es l läossp esroas tye nintalia$
enconada tal vez que la que habla te'
nido que sostener contra la "Mano lile
Aprieta". Justin no ignoraba que, ea
los chinos, la venganza es el sentimiens
to que predomina por sobre todo3 101
otros. La suya, en esta ocasión, era doe
ble por (a sed orgullosa de no queret
aceptar ...0 derrota pj r1.a gupirloridid

