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ELOGI DE L'EXACTITUD EL Mili II LES Illtlitill LI Una SIMETICI TRES PELES CA37E11114

Cal no solament fer l'elogi de les bones coses indigenes, sin6
ELS POBLES HETEROGENIS
de les molt excellents que pot haver-hi a la casa del costat i a
d'alti es cases més llunyanes encara. Cal elogiar sense exclusivismes.
Som exactes o no som exactes els catalans? L'exactitud pot
incloure's en la Ilista de les nostres virtuts
llem de parlar clar i dir "urbi et orbi" que els catalans no
L'ENClie DEL RESONEINEISENr ANCLES
som gaire exactes. En el nostre llenguatge traspua la relatin
----------negligacia amb què tractem les qüestions de temps. "No ve
és una locució freqüent en els nostres llavis.
anterior vaig pro;ea
amb el Jand• La derrota. I, tot acollida per Anglaterra en el
raltra banda, fixeu-vos en el nombre excessiu de tocatar- var de posar ben ciar, davant ecguit, sorgeix l'opció na- consorci de les nacions cldos aue interrompen el primer acte en els teatres; preneu del lector, el fet capital que lid- cional. Es fa visiole que Pelro- vilitzades. leacdonald, segons
hu c avui mateix la Rússia, deslonnetstassa.1141-- sigues t popularlssim diari, ha
greandt. lwam;)bot ceoismapiao r,
m
nota cels "rendez-vous" (no amorosos, naturalment) que fallen
pees de remancipacid politice
seguit un cami assenyat i de
perqsW l'un dels citats no compareix a l'hora o perquè no hi
de monea nacionalitats (P014tuans, finlandesos, georgians, bon estadista. Pel tnateix diari
comp;reix cap dels dos; observen com tots els mítings (quan nia, Lituänia, Letbnla, Estbnia,
letons, estonis, ans tampoc amb es d'auguri excellent que Mina
n'hi bavia) comencen tres quarts després de l'hora anunciada... Hinländia) que abans es troba- els ukranis, els russos blanca, es mogui per donar un pes tetenAcabareu per persuadir-vos que els catalana, considerats en ven dintre les fronteres rus- els latean, els kirgissos, etc,
tic. Tot atizó fan el seu efecto
sei, no representa un organisconjli: n t, no formem un poble exacte com el poble anglès o el
I quan vingué l'època nacional, damunt poltica, i damunt
me
homogeni
des
del
punt
de
l'opinió pública franceses.
anee»
de
la
realiel
veritable
poble alemany.
El públic també es mostra
Ara bé: el coneixement d'aquest defecte no ens ha de dur a vislwacional.Deia que els ma- tat russa es fäu molt clar. Els
exagerar - lo fins al punt de creure que som uns desarranjats ab- teixos bolnvistes contessen primero oratjols de illibertat satisfet que Macdonald s'hagi
l'exietencia a Rdssia del 46 per bastaren vega els nobles he- mostrat tan resolut. Anglatersolutament Ineptes per a la civilització. El funcionament d'algu- cent de nacionalitaes
diverses, i
terogenis expressessin en veu na ha complert el gest sense
nes fabriques, d'alguns serveis privats i àdhuc públics, ens de- ,eitava el testimoni d'un esertp- alta Hure aspiracions. En el una
mínima reserva. La solució
mostra que el mal no és inguarible.
tor polonés que preten que l'es- Parlament de Petrograd els di- de les materias contencioies, de
Convé, dones, que cantem l'elogi de l'exactitud i subratllem
tadística oficial dels boIxevlsputats de cada nacionalltat for- carätter especial, no han eatat
eis perjudieis que deriven del desconeixement d'aquesta qual!- test no es un model d'exactitud, maren mir club particular. Llurs posadee com a condicione pel
en
un
el
qual
suposa
basant-se
reclamacions no anaven pas reconeixement. Aquest ha estat
tat baronívola.
molt Iluny, però eren, fet i fet, donat nu 1 cru.
Sigett exactes, atriles. Si us haveu compromès a comparèixer cälcul detingut que els "hete
rogenis"
constitueixen
en
la
Resimptomàtiques. El major nomAra hom espera la resposta
el un lloc determinat a una hora determinada, compareixeupública socielica almenys el 51
tractava del programa au- al rniseatge britänic. No podrà
lit Si heu promès de donar una resposta abans d'una data fixa, per cent de la noblacid total. bre
desee inmediata, segurament,
tonomista. de la introduccid
kieu-la! Mancar a un compromís d'aquesta mena produeix en
Establert aleó sorgeix una l'idioma regional a la vida pú- perb arribarä abans d'acabar la
simer lloc una minva de prestigi; en segon lloc, fa patir; en pregunta: Pot afirmar-se quo blica i a les escotes de la re- setmana entrant, 1 no hi ha cap
sreer lloc, desmoralitza.
aquests heterogenis formen na- gid. Es un pan tiple, el primer &fine sobre el caritcter favoraAra calculen com es multipliquen els inconvenients de la ine- cionatitate? Pot afirmar-se que pas de tot independentisme na- ble de la resposta. Seria absurd
xactitud quan en lloc de tractar-se d'afers individuals es tracta aquests kirjissos, tildara, bas- cional. Fora del Parlament, la treure que Moscou ignoran els
kirs, que formen part d'aquell vida nacional deis nobles 88 termes de la nota anclase abans
d'afers que afecten una collectivitat, un gremi, una ciutat.
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LES .1RTS 1 ELS .1feTISTES
"La Revista" acaba de publicar un
Aquesta agrupació, amb tnotiu de la
cada
dia
inés
rais.
fascicles,
,'cus
deis
sena acostumada eÄpusicté anual, ba
iquest darrer, th el earresponent als
organitzat a les Galeries Laietanes una
meses octWtre, norcutbrc i <0(mb-e.
de notes, dibuixos, granats i
exhibiuió
"La Revisfa" ja es es—ui
petites escultures, en la qual estan
sblicació quinzenal".
represeutats la majoria dels artistes
Les quarante pagines de hiltiin fasque la formen. Sincerament celebrem
cine, tunquen, paré, una coNaboració
:o: rica, que fan passadors els tres. la; p.:usada deis organitzadors; priuta., d'espera: Escrita de politica. fi- 'Merament, prrque :quemes unanitestacima. stmpre tan interessants, no susobrctot. de critica 1/lerdniutegen gaire entre nosaltres, i. e:1
a.
acompanyais d.e.reincidis
see.m lloc. gur no vol dir ni l'últim
Lii i,,,Vites. La ver .sta duna ‚lag ni el inen3a important. peeque interis de George W. Russell i la d'uromp agradablement la llarga 'lista
n-cantante a baila", joia del quatred'exposicions de pintura que del cofan mis vasi el
tsts
mençament de temporada engä se ceola "La Revista - exhala tut distinlebren a Barcelona i ens ama ocasió
g:t perf tan de curiositat intellectmd.
d'acostar-nos a la intimitat de la proEl ¿ventar de "La Revista", el
ducció de fortes personalitats artístisea J. M. López-Piej, no collabora
ques.
«mesl magnifie niimera trimestral
exhibicions d'aquesta mena no
e corona ¡'esforç de tot un any diprodueixen, certarnent, un eiecte molt
i. Dirteu. pera, que el sen nom plamofund en el públic que entra a les
dannott rinder de l'any 23 . que
Salta d'exposicions mogut per una cu,ceinpanya ci faseiele de -La Revisrtositat ›mwrficial, però per als que
1;El5 estudia de critica, els assaigs
els intercasa seguir ile la nora rl prore a., haurien (robot ucollida CnihIC
ces de grstació da multes ubres i exIdas aparegut a "La Revista".
plorar amb atenció la diversitat de
Linlex de l'any es cl :estimomitjans d'expressió d'un artista, aque1; 1 fu: or de la noble publicació. La Iles
notes fugaces que sernos tot el
eiabie obra del poeta que la din...
calor inicial de l'emoció, aquelles rattoes que no els articles
Iles nervioses, aquelles petites ubres
del peri gdic. Un aire pur
en les quals l'autor s'hi ha abocat
i desitne 'Jasa( que fa de "La Re:1..1amb un ardor perfectament desiuteresf% in A alón literari
s.,!, tenca el valor d'amicals confian5'is d, ernrivenea.
cies en les que l'artista es mostra amb
una cordialitat gut dificlinent con. Es una revista d'unties
serva en ubres de major responsabi¡tics,. No suri del cerda de nurs
litat i significaci6.
Ifsc I,'cardo aquella periódica. a
Err aquest sentit, divuit apunta
, 'aun noi redacta tot sol al
per l'obra "Els funerals de Dentetri",
'al d
3 aula i que els alles deid'En Josep Aragay, ofereixen un inttble: jan córner dessota els banca. A
tcri, especial. Un hm tem que alfireig ". però, rls redactora .1,41 niolls, guna d'aguelles figure, apuntades amb
deea del hiblic rediat que Ita
graciosa energia, en concretar-se deel solci i Toral jol les
finitivament inflarä excessivament el
mes de la mista quasi clandestina.
pit i perdrà una mica del calor que
Ihrzy m vial tu, nütnero d'Oreig" ara les anima.
tebrert. Publica els treballs premies
ISt 1 jo - s florals que organitza el
1/dic. Es trae/ata,
clan. d'una
d'adoleseents, d'un
goig, pera, de veure, de laut en
!st, en Ha versos, espumes de poca/a.
adolescents d" Oreig" fan un cor
i gentil, de vena blanquee Vuit
ies han estat pretniades en els Jora
or es de la revista.
tfrrçj Carreres, Pilar Llimona. NO1 Gr iarío, han eserit, potser. les Inés
H e Paraste, del roncurs d'Oreja".
I líder d s-Orrig” sendtta, pera, JoP Gua! de Soja, guau demana a la
TPe de niu la gracia del "cap clar
flt son mantel!" i
el pit tort con, una llanca
i l cm- humil com l'anyell.

S.-b.

SITUACIÓ

A EUROPA

bI loue els delegate
sedan/foil
4ran • Parla restatut de

OfflInua dleoutint e es, a le
h8a franco" si prole**
deee•te-Ilefe per Id ene.
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En Rafel Benet, que trobern en segon !loe segnint el catàleg, exposa
uns ()wats dibuixos entre els quals
r3pecialtnent remarcable un estudi
per a un retrat i una nota de paisatge
que és una de les coses mes esponanies i comunicatives que Item vist d'aquest artista, tan robust cual alisten.
Ricard Canals exhibeix una serie
de croquis per a retrats, alguna deis
quals, ron, el del retrat de nen i un
de senyora, 56I1 una delicia d'agilitat.
ryEn Caries hi ha un.. guants estudio
de paisatge, pintats amia la seva fuga
habitual. Interessant l'interior. preparat amb una riquesa de bus cactusdora. En Joan Colom Iti ha roncarregut atnb una vintena d'obres entre
dibuixos de paisatges (guaixos) i aiguaforts, en les quals, sobretot en els
paisatges, les prodigioses qualitats del
nostre paisatgista es manifesten amb
una eloqüència captivadora.
Els dibuixos d'En Francesa Domingo, alguns dels quals sán estudis per
al set, t'amen (madre ' deis bmaddrs,

tenen una ruda vitelitit que revela

rapessioneda i 11621 Observació que
l'artista posa en restudi dels &cm modele. Marian Espinal, vacillant a estenle 'en alguns dibuixos es tot nada* i precisió. Manuel. Humbert expon tres aquareRes ¿nos distinci6 de
•

LA TORRADA DE RUSSIA A LA POLITICA EUROPEA

51 per 100 , tenen consciència
de llur individualitat nacional,
que senten la necessitat de
ronservar-la. i que obeeixen a
/a velt d'imperatius veritablement naeionals? No es potser
únicament un 1'44 objectiu, una
diferencia antropològica, etnografica o qualsevol altra, establerta pels savis, sen ge reflexe
subjeelin. per?), sense prolongaMona emocionals en el fons de
l'anima d'aquests nobles? No As
potent únicament una veritat de
la ciencia, siense Sesee, pero,
tina realitat de la vida?
No. Cal considerar les s'arpe
haterogenies de Rússia ron, a
nacionalitats conseients de ¡Inc
individnalitat partieular. i inaéreseibles a raesimilaeió niel/loadora, 'rebele ee tota tentptativa d'unificació i en Ilur
mejor nombre decididos a seguir llur pedal averany en en
que eo refereix al deseitrotIlament de Ilur cultura. Cesa estranya e pensarit. potser, el lector. Els tärtars? Ele kirgiseos?
Els lakuts? Llur pròpia cultura? Si, si, tanmateix fe alai. Si
fet, perb, sembla estrany, As
per tal eom durant tot el segle
XIX i ele catorze anys del XX,
Europa s'havia acostumat a
sentir parlar 1101114 de la qüee_
I ie tie Polimia, de Finlandia, de
Lituania i de Gebegja, Le nacions cine lenien vives encara
les tradielone llur prbpia
existeneia política, llur exaltarió nacional elle /P3 dula eovint
a netns que prednien un reesa
universal. Ilurs cape politics als
qua)a ralla defugir davant ele
braens venjatins de la polttica
tsalristle i dc cerrar refugi a
l'estranger. on es feien rapende del dolor de Hur pídela 1 a
la vegada propagandistes de
Hure ideals; tot aixb pridava
Patonci6 d'Europa nomen sobre
algunos nacionalitats de !Idee».
Les nitres romanien a l'ombra.
I no únicament a l'ombra de
rhoritzd europeas, ans tanda': a
l'horitza rus. El regim heriste,
sostingut per 1114 administracid perfeel amen!, unifieada, Pontingut tandee pel servilisme orb
dele SPIIS funeionaris, fe» la
SPVil tasca d'opressió nacional.

emb un nieto& tan conseqüent
I tan condis tonal , que berra ha uria dit que nomies els nobles
d • histbria pi4ia tot just recent
i do cultura tOolt avançada, po &len resistir la mä anorreador s de Petrograd. Les !taz I ieulade la f:1:4,inia dols
T'ingenie" eembliseen passatgeres. destinades a deseparetxer
submergides dina les orles devoradores de l'imperialisme rus.
Arribi, l'any 1901, La guerra
tons i una huesa de dibuix senzillament admirables.
Pere Inglada, del qual en altres ocacions ja haviem tingut ocasió d'admirar-ne els dibuixos límpids i precisos,
hi té una colleeció de dibuixos d'animals, executats amb una seguretat sor-

prenent. L'art d'aquest artista té una
vaga ascendencia en els dibuixants
ex yenm -or ientals. deis quals tiembla
que hagi apres la digitada prodigiosa,
el pols adra/rabie i el do' de la sintesi
expressiva. La 'sed tilda, que entere
ee desenrotlla en corbes elegantment
estiliteades, acusa una observad() molt
aguda; que ens seria un -verbal& geig
veure-la aplicar amb la mateixa fortuna en abres teme..
(Segwiet.)
.0 C
¡ ,.7. ,

feu cada vegada mäs viva. Xeix
la premsa nacional, no sotament entre els ukranis, sind
també entre els ruegos blanes,
els lärlars ., eL.. Comeneen de
publicar-se Ilibres en llengiies
nacionals. Sorgeix l'escota nacional, sostinguda amb els eabals deis (enhilan!. Adbuc desvetllen els nobles que boye han_
ria cregut detlinats a mort. Els
txubassos erren Mur prbpla
pret»sa i eis iakula
propi
teat
La"guerra de 1914 avaneä re-

volueid natural de les coses.
Wesfondrament del tron dala
»are i la teleesa deis primen
governe, obrir^n un cerní ample a les aspiracions weeionals
dele nobles !Minen, a ItAssta.
La Idea del separatisme antireix
n l'horitzó i tot just apareguda
romenea de realilear-se. No pas
Polbnia iinieament. ni Finländia. smi Lituitnia, ni Estbnia. ni
Letenia. ni Gebrgie. ni Armenia, ans també la ltússia Blanca, Bessarabia. Azerbejdzan,
Turquestan, etc.. es declaren
naclone Independents. Ukränia,
la terra mAs rica do les Búas/es,
està evolucionant do /a idea de
l'autonomisme cap a la Sudependaneia . En l'Imperi rus era
en vi gilia una disselueid completa. 1 arriba .la revoluria botanista.
Tadeu Pelper
El reconeixement anclé. :: Verpan laborista 1 un diari conserEaperant la resposta
vador.
Ela franceses ho
de Illescou.

desaproven
Londres. — (Del corre g ponsal de la "Stainpa".) — segons
el "Morning Post", el reconeixement anales tip Rússia la un
salt en el buit, i adisue el "Tifloss" hi troba que dir. Aquest
mal humor, perú, era ja en el
programa. Et cos electoral tilavia eslat sabedor. Els comentaris de les oposieions es redueixen, pera, a veus que clamen
en el desea. La premsa Iliberal apresa amb fervor l'acta en
I no aproven enica_
Illardonald.
ment lacte de reconeixement
per si mateix, ans lambe el metode adoplat pel Gabinet taba_
rista. En la majoria parlamentaria i nacional hi ha, dones,
un acord porfeete on'aixö que es
refereix a les relaeiens russobritaniques.
No cal dir que el diari laborista As entre ele mes entusiastes.
El "Daily Herald" fa notar
com el primer ministre, ajudat
hàbilment psi sots-secretari senyor Ponsoby, 'savia p roceda de
manera fulminant . Volia atorgar el reenneixement ineandiatonal. Lee qüestions pendents
eeran examinadas per comissione mieles, i el "Daily Reraid" creu que els representante
del noble rus contributran amb
tota la bona voluntat a una solució amigable. de les control:Ardes partieulare. Només
na con es plany l'òrgan laborista. Això es: que Lenin no hagi pogut sobreviure per veure
el .eistema per ell ereat (L'únic
Intime de mantenir unida la
Rdesia després del tsarieme)

admès finalment a l'honor legal.

Adbue el conservador "Dally

Exprima", pel san enlate. ea feglelte'tbe.la
.

a•

d'Anee tramen. La Conferencia
anglo-russa de Londres, proposada per Macdonald, es reunirà d'aquf a quatre o cinc setmanes. Es probable que el cap
de la delegaei6 russa sigui el
senyor Krassin. L'encarregat
d'Afers do naturalment indicat
en la persona del senyor Rakoweki, cap actual de la Delegació comercial boIxevista de
Londres. Ha suscitat en torn
set!, en els ambiente oficial!,
una atmosfera de simpatia i de
contienen. Entre els tractats
política estipula» amb
el ven reglen és dificil que un
sol sigui capee de sohreviure.
La guerra i la torea je les coses
han fet decaure aquests acorde.
Respecte als deurea ixabut
que durant la guerra el Govern
britànic havia prestat a Rüssia
sis cents milions d'esterlines,
mentre el valor dels drets de
propietat en el sol rus As de
prop cera vuitanta milions
d'esterlines. Són xifres grosses, perb Rüseia no és tampoc
un pon de recursos inexhaurible.
TA a favor seu, en canvi, els
formidables drets de reparacions per danys soferts pels
atare dele generals Coltrak. Denikin i Wrangel, financiats o
sostinguts pels aliats. L'existente d'aqueeL tiret es estrictament reconegut per Anglaterra.
Exceptuant poes diaris d'esguerra, la premsa francesa es
preocupa de treure importància
efectiva al reconeixement dels
Soviets per part del Govern brttänio. Per "Le Temps", l'esdeveniment no és ten notable com
alguns voten suposar. "Horn podre' sostenir Que MeCdOnald no
ha pres, en materia de relacions
anglo-russes, cap decisió; ha
complert eimplement una formalitat. L'hora de lee decisions
sonara quan raldrä formular
les bases preliminars d'un traetat complet, com prescriu el
parà graf sise de la nota britanieta"
L'"Infortnal ion" observa que el
cap del lahorisme s'ds mostrat
prudent i que el document mitjançant el que! ' atoras als Soviets Hiles patente, comporta
serioses reserves diplornatiquee.
El Govern bolxevista s'equivocaria de ereure que la seva
calina este, decidida. No; les negociacions eeran llames."
El "Journal des Debate", diu
qun no cal que França vagi
maese de presea a seguir
l'exemple de Londres i de Roma "No perdem res amb esperar.
Totes lee personalitats hohevi stes declaren que els bens nacionalitzats romandran
nalitzats, això es, expropiats
sense indemnització. Mentre
aquesta doctrina regni a Noscon — continua dient el "Journal des Debate" — una prudencia elemental, la deeencla politira. ens impon la reserva:"
Es exactament l'opinió de
Pertinax el "Echo de Parte", el
qua) afegelx de saber que el
mínele costeen eKesperar 1 de no
fer coneneiens p recipitades ha
estit donet, per Benes a lis eéva
tornada th4•Londres.
LES VICE-PRESIDENCIES DEL
CONSELL DE COMISBARIS
Moscou, 5. — Per a les vicepreeidäneles del Coneell de Go. mirarle han .16101,01001a
fleinoe:11liufriree'r•w-; Rayas. •

AVIL
Amples carreteres en bancada i tot sovint corralons vorejats de cases baixes. Les dones
aesegude.s al llindar apedacen
Ja roba. Els nens cridanegen
pels carrera i les gallines es
passegen tranquilles. De tant
en tant se sent el cant d'un gall
o be un gat que miola. A les
botigues de la plaça, els eclesiàstics desvagats, tot recargolant un cigarret, fan petar la
xerrada; uns altres en grups de
tres o quatre deambulen sota
els porxos. Al rnig
•
es ,
esquitxada pel
mocador virolat, per la mantellina ataronjada, pel ramellet
de flors que esclata en l'angle
que cau al bell mig de l'esquena. Els rucs els tenen fermats
a tot arreu; no tem el ploviscó
l'estesa de bufandas que un
marxant ha muntat detora la
porxada.
Davallem cap als suburbis.
Veiem l'ampla planura castellana amb les rengleres d'obra
amb els rostolls canyella, i el
ritme tan calmes dels nú n ols
amenaeant la pluja. Coberts
apuntalats amb bigues corona,
des de cartees succintes, casetes humils amb el mere de
la porta emblanquinat; en un
indret cabtie dos perquets 1 un
polli furgant en un muntot
d'escombraries. Arteibem al
convent de Sant Tornis i un
lleo no ens autoritza a visitar-lo
per no ésser l'hora häbil. El
sagristà —
•• — no es veu amb cor d'aconseguir fer valer el seu prostigi. Veiem defora el coneent
i sota un sopluig fose una renglera de dones revellides amb
les cares soleades per l'arada
del dolor i els llagrimala i vermells: la croata que posen a
la caen els anys, el sol d'istiu
la por a l'aigua, és en eitles
palesa amb tots els set» maSises. l aagriell ens diti.esom
presentant-les: "Ahi està toda
la familia del moco". Al conjur
d'aquestes paraules les resignades dones es tornen cm
harpies, criden i gesticuten
es desfan en improperis contra
del qui les diu. Irbnicament, la
riel» d'una mossa aplana aquell
brogit. 1 tornen aqueRes velles
rebentades a esperar el so do
l'"Angelus" i el tupi d'escudella
del darrera. "Els bornes avui
no hi eón; hi vénen solament
dia per altre", ens fa saber un
bordeglis. —"I, don-es, nomes
mengen dia per mitre?". li pregunto. —"No, que avui tan cap
al Seminari". 1 així van pasaant i van tirant
com en lampe de Quevedo i de Hurtado de' Mendoza.

Tornarem allí baix per admirar un retaule de Pedro Berruguete o una escultura de Vasco de la Zarza? Somriem tot
sovint de la documentació artistica. Que ta de transcendental conèixer una obra de mAs
o una obra de menys? Que té
de decisiu per a la nostra viski prbpia desxifrar d'un autor tots els periodes? El cas
conAixer ben a plom l'esperit
de cada artista i per a això no
cal, a Avila, allunyar-se. Pedro Berruguete, Vasco de la
Zarza es veuen i es comprenen
a desdir dins ia remänica eatedral jaspiada. Sin embride
els representante més eminente
del florentleisme a Castella.
Miren) el sepulcro del Tostado
i les pintures de l'altar mejor
1 ens semblarä Asser a la "Santa Crece" o a "Santa Marta Novella". Si Castella hagués seguit per aquest cara( no etamarren.' contra la eixtitor glo
bal del sets tresor artistic; ella
semblaria tot sadollat de llum,
d'estructurada precisid, de tot
el que ens encanta en Mino da
Fiesole, en Domenico Chirlandejo, I fine — pel que toca a
Berruguete — de la mai vista
claredat amb que ataca l'escorç,
a Orvieto, Signorelli.
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Cap al tard les Nelles t les
mossaines se'n van a novena.
L'altar de la Verge Immaculade
estä guarnit amb femenina pul-

critud, està tot emperifollat, eatä tot ebectrificat. Sota les vol-

tee del temple ressonen les imprecacione d'un aticerdot. El
rie d'una primperada don:elle
Sovin t sobre la fas se li decanta; vetean aquel! gest — que
ene parla Cervantes ea "La espa t ota mairlela".— de "comp.._

A

nenne el cabello" que da un dele
gestos mes autènticament femenins, més graciosament
geridors d'amor que pugui ho
ver-hi. Pensem tant a dins dan
quest temple exornat amb asen«,
zillesa i poca-solta eran a foa
ca — en esguardar des de la
miranda la gent que passa—
en el contrast entre les carea
perfumades i els (lagrima!»
vermells, entre els talons de
les avileses presumides picant
rilmicament en la vorera els
mocadors color d'ala de mosca: pensem que en aquestes
cita-/ato tan austeres i devotes
As on l'anhel de vanitat me
manifesta de (a manera més
ingenua 1 sense la despistadoe
ca picardia de les ciutats cosa
mopolites. Ha d'ésser la venta
tat que ens parla Santa Tea
s'ese que la va captivar en la
sera adtdeseencia, perb que de
seguida pogue vencer per donar-se per complet al seu le-'
sús, i, parlant en determintsta, per harmonitzar amb les
muralles.
Josep F., n'oh

Full de dietari
' L'ETERNA

QUESTIO
Hi ha a Catalunya una cera quin-

t/tat de gent que mira el problema del
catala hieran i con: an problema Urde

al man. Els sembla que :vares nosaltres, en sarna de la nostra situació
especialissima, tenim dubtes sobre la
qualitat dels mots i de les frases. Es

possible que el nostre problema tingui
més acuitat que el problema d'altres
palios on la tradició literaria no efereix, com al nostre, una solució de
ontinuitat, pera aixa np vol dir que
no hi existeixi.
Hi ha alguna Itengua uds intensament
treballada que la francesa? Es gaireb6
*Mur Que no n'hi ha cap. Dones, tan.

mateix, els franceses entejen amb
veritable passió sobre ti l'idioma és
en erial, sobre si els autors nous escejuela en francés o en "charabia*,
sobre l'admissibilitat o inadmissibilitat

del neologisme, ese.
Cal no estranyar-se'n. Essent la ¡lengua en perpètua variada, essent limitada l'elasticitat del cervell hurni., la
discusi6 ha de surgir per forea.
Ens sembla particularment interessant tos article recent de Julien Benda,
aparegut sobre les planes de "Le Figaro". Heu's an i un fragment que tot
i referir-se al francés conté doctrina
prou general per interesar-nos als catalans.
"Mil raons ens aconsellen de saber
aoceptar els mots nous. Sostinc de teta
manera que en principi cal ésser-los
contrari.
De primer, en interés de l'estil. Es cosa entena que el bon escriptor pot usar
novetats; per6 no ho far i sinó com a
últim recurs i despres d'haver provat
per tots els mitjans possibles de dir el
que vol dir amb el material que ha
heretat de l'avies. Són incomptables
els bella afectes d'aquesta disciplina;
recordeu, per exemple, les profunditats
enterament noves que un France i un
Barres han obtingut aixi de les paranles més usuals i aparentment mis marcides."

Retenim aquest principi. Es lbgie,
clar. No ens privem del neologisme ni
de l'arcaisme quan l'un o l'altre siguin
verament indispensables. Però no caiguem mai en el vici d'usar sense com
va ni coto costa un mot rar o una
frase poc entenedora. Escriguem per
fer entendre una idea o per fer sentir
una emoció, i dins aquesta doble finalitat triem el mot que ens semblarà més
just o mis suggerent; abstenim-nos
d'escriure per be el tifa.
Carlee Solde: e lle

La Política
PROFESSOR DESTITUIT
L'oraje diputas a s.----mar• a de lo
Afancomunigat irnyor Massif Llorens ha estat destimit del cdrrec de
director de l'Escola d'indústries téxtils de la Universitat Industria,.

Per sabstindr-lo ha estat designat
senyor Ramoneda.

El seseo. Remotieda fe presides.' de
TArsociacid d'Enginyers

VISITES' A EN CARDONA
„Comilona enea' mole visita a la

e,

Pree6 Model, e», como se *
es trorecids, E. Doniel Cardase.
Especialmeat ele diumeedpee, ab

ta

Are; i compeisye bi *unos os
rea amaltrg
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DEL DIA 5 DE FEBRER DE 1 924
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GASETA BARCELONINA

les den.

Tomàs Bonilla Perales, i le '52 anys,
Jautne Giran. 5, quart. al cementiri
Nota
Ramon Plantita Moya, de So auys,
Vallhonrat, 2, al cementiri Nou. A

,

Manuel Aguilar Ferrer, de 35
anys, Est, 16, primer, al cementiri
Non. A les dues.
Enric Lluc Desí, de 3 anys. passeig de Gracia, 5, porteria, al cementiri Nou. A les tres.
Dolors Puig Sucarrats, dc 4 7 anys,
Tantarantana, 14, baixos. A dos

nyors Inés que el varen cumplimentar

quart s de guaina
Elisa Lorca Garcia, de 67 anys,
Diluvi, 8, segon, al cementiri Nou.
A les dues.
Marian Portera Arnel, sie 36 anys,
Caraprodon, 27. segon, al cementiri
de Les Corto. A les quatre.
Rita Pont Tornos, de 85 anys,
Saragossa. 153, torre, al cementiri
Vell. A les tres.
Ramon Creus Capdevila, de 75
anys. Riera Sant Miguel, .59, al celes tre,.
mentiri de Sant 1 lervasi.
Montserrat Rius Pascual, DiputaMi, 38, tercer, al cementiri Nou. A

dos quart d'onze.
Amada Gusal Tuson, de 43 anys,
Valencia, 4 07, quart. al cementiri de
Les Corts. A les deu.
Carme Altet Sans, de 53 anys,
SOrS, 40, al cementiri de Sant Ger-

vasi. A dos quarts d'onze.
Domenica Garcia Martínez, de 72
anys, Or. 6. tercer, al cementiri
Nov. A cb: ,, quarts d'onze.
Josefa Miralles Chale, de 47 anys,
Passatge Gayola, 5, al conentiri
Nov.

Rafel Mora, de 54 anys, Viladornat, 1 5, primer, al Cetnentiri Non. A
les nota

Josep FarnEs Farrés, de 72 anys,
Corts Catalanes, 618, tercer, al cementiri Vell. A dos quarts d'onze.
Josep Castellà Rojals, de 62 anys,
Guardia, 14. primer, al cernentiri
Josefa Valles Solé, de 64 anys,
Aribau, 14 bis, segon, al cementiri
Nena A les once.

Manuela Giner Alcober, de 42
anys, Comte del Asalto, 133, principal, al cementiri Nou. A les den.
Josep Bricha Bros, de 17 dies, Corsega, 14, al cementiri de Sano.
Carme Criset Mostees, de 75 anys,
Passa tg e Vilaret, 14, al cementiri
Vell. A les dotze.
Francesc Scotto Casagrande, de 62
anys. Olvido (convent), al cementiri
Vell. A les deu.
TARDA

Jaume Bartorneu Illa, de 76 anys,
Constitució, 1/8, al cernentiri de
Sans. A les tres.
Marian Carbó Anbau, de 71 anys,
Sal, 17, baixos, al cernentiri Vell. A
dos quarts de quatre.
Joaquima Arlubins Pero, de 48
sayo, Doctor Rizal, 3, al cementiri
Nou. A les tres.
Francisca Maqueda Reico, de 29
anys, de l'hospital Chale, al cetnentiri Non. A les dues.
Josepa Aiguazanova Clapia, de ;'4
anys, Villarroel, 123, tercer, al cementiri Nota A les teca.
Teresa Toro Vila, de 6o anys,
hospital Clinic, al cementiri Nou. A
lea sis.

• lean López Mero, de 6 anya,
lifonceda, 223, bajitos, al cementiri
rat Andreu. A les búa.

Al/ir. per caen/pie, entre els visi tanto hi hacia el senyor Salas Auton.

PURE PERMANYER

les Ilustre.

Jaurne Lavall N., de 85 anys, Torrent 'Mariné, al cementiri Non. A les'
quatre.
Miracle Estelric Seguí, de 22 anys,
Consell de Cera, 74. segon , al ce mentid Nou. A les dues.
Josepa Cubana Ventura, de 6o
anys, Placeta Santa 1 :a terina. 3, segon, al cementiri Vell. .A les quatre.
Aurora Escobar Romo d'Oca, de

45 anys. Con .ell ele Fent, 7, baixos,
al cementiri de Sarria. A les quatre.
Joan Datiú Bosch, de (o) anys,
Galileo, 80. primer, al cementiri de
Les Corta A dos quarts "le quatre.
Joan Parals Cano, il.' 3(.1 anys. Vailesoir, 51, al cernentiri de Les Corts.
A les quatre.
Magdalena Andreu Lloret, de 84
anys. Diputaciú. 129. primer, al Cementid Nota A les nota

Ramon Ferrés Sadurní, de 75 anys,
Hospital, top, segon. al cementiri
Vell. A les quatre.
FUNERALS
En Josep Din i Majó. Morí el dia
23 de gener. Derna, a dos quarts
donze, a la parróquia de Les Corts.
Na Pilar Tarragó i Bonat. Mori
el ‚tia 23 de gener. Dein, a les den,
a Sant Joan
En Joaquim Tarda i Fitbregas, vide' de Na Mario Indenstein. Morí
el dia 28 de gener. Denla, a dos
quarts d'onze, a la Casa de Caritat.
Na Concepció Planas i Armet.
Morí el dia 311 de gener. Dernit, a
les deu, a Santa Maria ele la Mar.

Grane itebaixes
do I'l al 15 del corrent en joca
d'unes, pots, casseroles, cassons, etc., en alunlini elasse

Extra. Llorens Germans. Rambla Flors, 30.
-ADHESIONS I FELICITACIONS
A la Ilista Iliurekt ahir a la premsa
a la secretaria particular del senyor
Sala, de les moltes persones que l'havitro felicitar i d'aquelles, potser més
teombroses encara qué se li havien
adherit, cal afegir-hi une quanta se-

El millor per a reslizinaL
Especial per a nens i

Colontb, 2.

Dipòsit, Passeig
Telnon 2826 A.

CÓIIISSIO PROVINCIAL

LIVERPOOL
Tunca anterior .
Obertura . .
Segon telegrama.

Tanca . . . .

proposant l'aprovació i finiquit deis
camptes municipals de Prats de
sanes i Sant Pere de Torelhí. correspone.ms a rany 1920-212 d'Aiguainada, Canet de Mar. Fogas de Tordera,
'Matadepera i Prats d2 Ldussanes. corresponents a l'any /911-22. i de Pach,.
Sant Cugat Sasgarrigas i Sentmanat,
corresponent a l'any 1922-23.
El passat diumenge. dia 3. en assernIdea general extraordinaria, l'entitat
Er caco Comtal Club ekgi. per unanimitat, president honorad el conegut
periodi3ta En Josep Bru Jardi.
4,r:tiritera al calubs ajut que ha ringla prestant /ter al minoran!~ del
Club.
UNA VISITA INDESITJABLE

Abans aliir. a les onze del vespre,
s'estava reposant a ca.a. seca. carralde la Indústria entre Trinnant i Navas de Tolo s a. el noi de 1151011 ll15'5
J oall T•clorrovich. serlo. quan
d.' solde entraren Mis individus
se /thrir boca l'acariciaren amb itila
pluja de garrotades
i esfereit per l'agresEl 'ad.
siO insospitada. no va poder defensariraxiliat al bispensari muMcipal Ile Sant Martí d'una ierida contusa al cap.

JOIES, VERITABLE °casto
I °Idiotas uvate de toles olas-.
SOS Preu fix, Tallero. núm. 41
DEL TREBALL
A les n.o d'ahir matí ion atrope Ilat al moll de la Rarceloneta, cal tres
ballava, per l a maquina de tim número 197, l'obeer Ventura Ros COM75,
al Cairel" de la
Mar, 69, segon, primera, produint-li
Una feral incisa al cap, esquineament
ikt parell•i de l'orella i hematoma a la
regir', frontal esquerra, de pronóstic
cht 76 Zitlys, lilIe Vill

re.errat.
Fou curat al Dispensari de la Barcelnneta.
-REPORTERS
EL CENTRE
En la reunió que di luns celebra la
Directiva del Centre de Repórters de
Barcelona, el seu president, el senyor
Palou Garí, dona compte de les adhesions que porta rebudes de personalitats que ofereixen el 6CU V.ollcUYS
peiqué bel] aviat pugui inaugurar-se
la Germandat per a C1S03 de vellesa,

DE

l

mort i impossibilitat.
Respecte a aquest extrem els senyors Aliberch i ( : 'apera donaren a
coniixer un projecte dc Germandat

• 15'72

34154

3430

seso

g
Tanca . . . .
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AJCNTAMENTS MULTATS
El governador va manifestar que
havia imposat una intiha do 25 pessetes als Ajuntatinn ts de Sant Pea:e
de TorellO. Monistrol de Alialtserrat,
Sant Fost de Cal/embales i Centelles,
dues de 23 pessetas al de Piera, per
no haver contestat plecs reclamatoris
tramesus lEd Govern civil.
ELS FUNERALS DE L'ARLEGU1
Denla passat. a dos quarts ,l'onze,
oIr celebraran. a l'església de la
els funeral, on inemAria d'En Miquel
Ariegui.
lii estan invitade s les autoritats.
PER HAVER MENAtAT
Ila esta detingut Urha Tiburci Ripones que al curar de Claris va proferir menades de mort a Alions Al
timira Ferrer.

Riquissints soc 0 l: 1 s a
pessetes 2, 2'50 i 3 els 400
grams.
Gran assorlit de Bonibous a pesseles 1 2'50

PETITES QUESTIONS
DE VEINAT
Per peines nicieses de veinat, ahir

Capsetes d'especialitats. 9
Roses de Ilet, ametlles i
avellanes i assortit selecte,
a pessetes C80 cada una.
Capsetes de Ilauna amb
cremes de xocolata, taron- e
ja i gers al caramel, a
Pessetes 3 cada una.
k3.

El. SINDICAT LLIURE

DE PRODUCT E S QUIMICS

En D'asamblea general darrerament
celebrad .i s aprova l'Eslatut que ha de
regir la Secció de Mutualitat, elegintbe el seginnt Consell directiu:
President, Viceus Artigas; secretari, Francesc Saura; vice-seeretari,
Ideó Fuertes; tresorer, Valentí Raen

'

vice-tresorer, Benet Gonzalez; vocals:
Emili Maca, Alfoni Casas, Miguel
Calder6 i Autora López.
LA PROTECCIO A I.A INFANCIA
La Junta de Protecció a la Infancia
ha vist amb gran satisfacció la iniciativa del Patronat de Previsió Social

Cataluttya i Balears dirigint-se
l'Institut Nacional de Previsió en demanda de que al benefici del subsidi
& la maternitat Que avui rolainent es

Avui. dimecres, a ks set de la tar.
da, al Centre Excursionista de Catalunya, el senyor Casades Gramatses continuara la seva conferencia sobr2 l'escultura gaga (segle
L'Academia i Laboratori de Cieneles Mediques de Catalunya celebrará
sessió científica avui dimecres, dia 6,
a les deu de la nit, fent el doctor
Josep 91. Peyrí una comunieaciú sobre "Assaigs tle bactauwat de la lues
pels nous preparat arsenicals per via
gàstrica. Presentació dc malalt". El
doctor Noguer Moré: "31, 'den/ tra c tament da la tariosi per via oral. Pre-

s

sentació de malalts".
Sucietat de Psiquiatria i Neuro1.,gia celebrara sesaid ordinaria el dio
8 del corrent. a dos quarts de set de
„la tarda, a la Facultat de Medicina,
arda número 1, tractant-e dels següents assumptes:
del projecDoctor Busquet
te d'organització deis serveis per a
psicOpate, de la Mancomunitat.
Clínica Psiquiàtrica.
Projeccions.
Flectiö de vice-secreiari.

La

ideal

ESTUFA J. M. B.
Telèfon 747 3.
1 /l'Ancla

MUNICIPAL
El president del Comité d'Art i
Relacions exterior; de la VIII
senyor marqués dc Poligna,
ha dirigit una carta al director de
la Banda Municipal, senyor Lamothe de Grignon, significant-li la v..
tisiaceiG am13 que el Cotnitè ceura
que la riostra Banda donés alguns
concerts a París durant les Mates ir
l'Olimpiada. les quals tindran lloc
els mesos de maig i juny de l'any

ACCMENT DEL THE.HALL
Altir. a la una de ia tarda, ion
auxiliat al dispensad d'Hostafranchs
el guardairens de la Companyia dels
Ferrocarrils Catalans josep Trillas
Edo, de vint anys, solter. que presentara una ferida contusa al peu
dret, de pronnstic resercat, causada
fent les feines del sett (Jarree.

3, Unte de Sal Pero, 3

Calefacciö

UN CONVIT A LA BANDA

vuits.

prefessiú.

nombre de traballadors.

l'Associac'ó d'Enginyers I idustrials
presidida pel senyor 't'amonedar l'ap.
diputat a Corts, senyor 91119 /
Camps; el tresorer de la residencia
d'estudiants i catedratic de la (jul.
versitat doctor Algarra; una comissii,
de venedors dels mercats d'Horta
Sollt Andreu i La Sagrera, per parlar-li d'assumptcs relacionats amb I.
senda d'articles, i el president de h
Casa de Caritat, doctor Eabregas.

"EL BORINOT"
El número /1 de la divertida revista popular "El Borinot", que sortirà
dama dijous, dia 7, conté molts a diversos coloro i el següent test:
"I.os hijos de nadie". "Els tipus
de la setmana: la nula que no es podia casar 1 cl gossct damunt la taula - , -El astunbro del señor Basuclos",
"Poema del senyor Solanas. d'Olor.
o pomells a la sarsuela". "Perquè
alista rep una 'formidable trompada",
"Sardanes a Madrid: una lliçó als
Foments de la Sardana", "La gobio
de lloros", "El 'libre únic: gran academia de halr, "Amfora", "Les
Eulalies", "Futbol i boxa en broma"
i una sorprenent collecció ele sets i

11111 11 1 3E1 1

LA MARE D'EN CASANELLA
}la mort en aqUeSla atat la mare
de Casanella. líeme Lluch.
A l'acte de l'enterrament, 9112 {IIt.
gue canicter civil, bi assistirca gran

1614

14(1

Nova Orleans
Tunca anterior
Obertura . .
Se on telegrama.

l

RESTAURANT ROYAL
Sald de Te
rada dia te dansant de 5 a dos
quarts de 8, i dinar a Pamerlcana, de 9 a

1371
1010

HICO

els calgué treballar.
Ha surtit eap a Frato:a i
ntanya, OIl O algo d'estudio, el
doctor Montagut

nada.
Per ültim queda designar el vocal
senyor Moselas perqué faci una revisió de canwts i insiguies per retirar, d'aquestes Ultimes, les que estiguin en poder dassociats que CO l'actualitat 5411 Lisa en l'exercici de la

de

iris
19114

material.
La Juma de Pron‘ceió a la Infancia
que per la dificil missió que la Ilei
té confiada acull amb gran simpatia
tot allò que sigui en pro de la come/vació de l'especie, no pus menys que
lloar la iniciativa del Patronat de Previsió Social de Catalmiya i Balears,
tant ntés quant la Junta en el seu
règim interior fa mult tculps que hi
establert per a les dunes el servei de
les quals utilitza, al trobar-se en el pas
de la maternitat la concessió d'un mes
repòs abans i un altre mes després
del part, abonant-les integre els seus
salario: concessió 11 112 prega que ami>
boreiici de la infancia vulguiti adoptar
els amos per a Ilurs ("bretes i, a ésser
posible, premiar-les augmentant la
quota del subsitli, ja que el benefici
que representa tan transcendenta reforma es gran importancia social.

realitzen.
d'iniormació
S'assabentà amb satisfacen'', la Directiva. deis oferinnuts jets per algimes Companyies. Empreses i Associacions (le &llar als repimters toles
Im iaciliJid, me els siguin possibles
a l'objecte de minorar les seres condicions de treliall, amb la qual cosa
guanyará en rapidesa i exactitud la
tarea informativa que seis té encoma-

Han estat ele-patsats els

3318
9350

de resultes d'haver cap otat un Ilum
de benzina i d'haver-se cremat algunes peces de roba.
De moment va produir-se una mita d'alarma, havent-hi fet cap els
bombers del quarteret .del Pare, si
bé en arribar al lloc del succés no

1

ares

$340

cercedeix a la dona que treballa, es
fuel extensiu a la dcma de l'assalariat,
cucar que no assisteisi el la ni a la
fabrica ni al taller, ja que la seva
tasca d 'esposa i more ha de tenir-se en
alta consideració i potser molt per
sobre de la que representa l'esiore

junta.
Es convocará' a junta general extraordinaria per procedí:- a la seca definitiva aprovació.
Aixi mateix s'acardà passar a les
autoritats, corporacioas i centres oficials una relacin dels elements que
formen part del Gaitre de Repórters,
periOdics als quals pertanyen i classe

Pobre,

.411101

NOVA YORK 1.51go
3485
Tanca anterlor .
Obertura . . .
Seeon telegrama.
Tanca . . . •

-

22:„..vJetl'i

ELS ENTERRAMENTS D'AVUI
MATI
Marguerida Agustí Pueyo, de tres
anys i mig. :M'iban, 122. tercer, al
cemuetiri Nou. A les vuit.
Sebastià Visiana Bolart, de 40
anys. Travessera, 189, primer. al cementir; Ncal. A les vuit.
Isabel Balagué Martí, de no mesos, Nàpols, 22, al cementi r i Nov. A
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Sams Teófil, märtir; Armanid bisbe, i Santa Dorotea, verge i
märtir.

MERCAT DE COTONS

CARVI DE L'OR

ROMA DE PARIS

ROMA DE MADRID

Sucres P.
sucres «d.
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ME«

a les cinc de la tarda van discutir
un sic apassionadament leo reines
del número 128 carrer ele la Llacuna Consol M• diner Bru. de vint-iset anys, casiela. i una altra inestressa de casa anotnenada també Consol. De le; l'arrulles passaren als iets
i a conseqüència d'unes carícies
gra massa violentes la prilnera Consol Ion aconsolada al dispensad de
Sara Martí d'une, guantes esgarra-

NEN ESCALD.\1'
A dos quarts de non del respre
auxiliat al dispensad del Taulat
el nen Antoni Campillo Säez. de dos
anys, que vitt al carrer de la Verge
María, Munero 17 '< Pequín), el qual
presentara diverses cremades al ven-

tre, de pronóstic ieservat. produides
a CaSa seca per hacer caigut dins
d'una olla d'aigua bulleina.
UNA DISPESERA .AGRESSIVA
A les quatre de la tarda. i per
de reqiiestionr: interessantíss
gim intern de la dispesa. diseutiren
violentarnent Pilar Gonzalez Alonso,
de treinta /Buitre anys, que chi a dispesa al rannero ns del carrer
s aloa
'rerrassa, i la mestressa del Pb,
mcnada Roaa; la dispesera, apoiant
llar; arguments. va tel' una endtibicio
de bona. .leisant madura a Pilar, la

imes

j

víctima.

Aquesta fou auxiliada al dispensad de Gracia d ' una ¡tiricia contusa al
front i diverses eArailicatles a les
canses.

COM PUM E'STANT
I: ALC ALD E
una
Han complimentat
delegaciö de la junta Directiva tic

‚Inc SOT11.

Es prega la presentació en aquesta
Capitania General del comandant
d'Infanteria senyor jesús de Mija.
res i Condado, per lliurar-li un document.

Els dies 4, 6 I 8 del corrent

són ola assenyalats Per repartir

els tan desitjats oom
ARTISTICS GALLS
amb qué la casa comercial EL
LOUVRE, al seu domiolli, Ron.

da de Sane Pere, 18, obsequias
la seva clientela.
UN REBefL. A L'AUTORITAT

Joan Busca Torrents anava tirant
d'un carretó contra direcciei pel carier d'Aviny•'n i en advertir-lo un urld
va insolentar-se sorollosament:
guardia. mi 11 . sanea el porta a la DrlegaciO del districte.
L'Orfeó Gracienc, ami, el Iloabk
propOsit destendre l'obra de divulgiichí artística i científica que s'ha Itn
posat i que ann, tant d'èxit ve desearotllant. ha obtingut dc l'eminent th.c.
tor Entre Calcet que doni una conferencia a l'estatge social de la dita ele
titat, lucrara d'Astronomia popular
Aquesta conferencia tindra lloc •
pruper dissalne. dia 9. a les den de
nit. i será illustrada ami) la projecbt
d'interes:sants iotograiies olitragnee
pel, principal , Oltservattiri, del

leI 18SOCi gii 118 façaän

1 rtoin

dB 13

Aquo4a Szwie!a! desilja a
quirir 1111 ezunp zie deports
les aferre: d'aquesla capita
d'una superficie aproximada
800.000 a 1.000.0(10 ole pian

guatleal S'admeten proposi
cions lt 1;1 secretaria de la ni
teixa, i soran preferides aquf
lles ettit*. leeren' e
Plogurr ion), opeia a conyv
lingnin holles vies de comuni.
eacid i estiguin el !mis pro
possiblo ob tramvia o ferrua
ril.
Barcelona, 311 de gente; d
1021. -- El Sleerolari Gen 111.
1.10110 Gironella.

1'

L'ASSOCIACIO FERRETERA
L'AssoCiaci Ferretera Celebrara Teunk. general extraordinaria usenIres, dia 8, a dos quarts de den de la
nit, per tal d'emprendre la reforma
del; Reg aments, efectuant-sc a contumuei4 l'ordinria finada en els Vi-

d

l

SI ND.CIT

DE UNE E MONA, S,
ÐcA COK S. A.

gents Estatuts.
Anit passada, a les neu, tou auxiliar al dispensad d'Hostafranchs un
nen de (Ataire anys, anomenat Ende
Reunes Salvador, fill de Ramon i
Adela, d'unes cremarles de primer i
segon gratis als braços, a les mans,
al cap i a l'abdomen, les quals Curen
qualificades de pronòstic greu.
El iet, segons ditien els pares del
pobre uoiet, succei al seu domicili,
carrer de Lamote, 44, primer, segon,

Havent estat avui totalment soLlicitats els
10,000 Bons 6 per 100 de la REIAL COMPANYIA
DE REGADIUS DE LLEVANT I SOCIETAT
ELECTRICA DELS ALMADENS oferts en subbcripció pública en aquest dia, aquesta queda talluda.
Barcelona, 5 de febrer de 1924
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REPARACIONS

A darrers de setma, lleÌ sigENII l'estát sis
na torraré a París debas d'Hules Es Etnel segon Comité de ris bocee s3IIs13Is de la
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Berlín, 5.—EI segon Comité de perits, presidit pel setwor M'Kenna,
tornarà de Berlin a París a últims
d'aque sta setnuna.
Romandran a Berlin alguns perits
comptables per examinar els llibres
de comptabilitat dels graos Bancs
alemanys.—Havas.
EL DIA lo TORNARA A PARIS
EL SEGON COM [TE
Berlín, 5.—EI dia lo del corrent
és el dia que sortirà, de tornada cap
a Paris, la regona Comissió de perits que presideix el senyor M'Kenna, encarregat per la Comissió de
reparacio n s de cercar els capitals alemanys evadits a l'estranger. —Havas.
EL PRIMER COMITE JUTJA
DESMESURATS ET ERM
'N A TS CAPITOLS DEL PRESSUPOST ALEMANY
Taris, 5.—Telegrafien de Berlín al
anunciant que el -Comité
de perits que presideix el general
ncrdamericä senyor Dawes, ha jutjat desmesuradament elevats detertninats capitols dels pressupost alemany, especialment en el corresponent a despeses de guerra, que arriben a la suma de 450 Alions de
mares or. A aquesta xifa cal elegirhi la de 200 milions de mares or
per a la policía, o sigui un total de
tres mil milions de frases, suma que
s'aproxima al pressupost de guerra
francés, tnalgrat que Alemanya, teäricament, solament disposa d'un
exercit de cent mil bornes.—Havas.
LA SOCIETAT DE NACIONS
CONFIA UNA MISSIO ESPECIAL AL DELEGAT NORDAMERICA
Ginebra, 5.—El senyor Norman Da vis, que corn es recordarà forma part
de la delegació americana a la Conferencia de la Pau, que fou sotssecretari d'Estat en el Govern presida per l'ex-president Id:. Wilson,
sortirä demä cap a Memel amb l'objecte de portar a cap uza missió especial que li ha confiat la Societat
de les Naciese—Hacas.
EL GOVERN DEL REICH SOL;
LICITA DEL DE PARIS EL RESTABLIMENT DE LA SITIACIO
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Atenes, g.— El Govern presentà
ahir la dimissió. Itnmediatament començaren les consultes, essent cridat a conferenciar innb el Regent
el senyor Kafandaris.—Havas.
Atenes, 5.—La cartera d'Afers estrangers ha estat oferta al senyor
Caclarnanos, ministre de Grécia a
Londres.
Segons el periòdic "Esta" sembla•
que guau el senyor Veniselos estigui
restablert podrá encarregar-se nocament de la presidencia del Consell i
dirigir el plebiscit, després que acabi
la discussió sobre la qüestió dinästica.—Havas.
ALLIBERAMENT DEL CAP
NACIONALISTA INDI GANDHI
Bombai, 5.—El governador general Ira ordenat que sigui posat en
llibertat el cap nacionalista indi Gas-

Washington, s.—Els diaris diuen
que la vídua de Wilson ha declinad
l'oferiment que li havia fet la Casa
Blanca de tributar a l'ex - president
funerals que tindrien carácter nadomal. La cerimänia fúnebre se celebrarà nutre la senzillesa mis estricta.—Havas.
París, 5. — Tots els diaris reten homenatge a la menuhrian de IVilson, i
declaren que, migra/ determinats
errors, res no ha da desminuir el respecte per la noblesa de la seva conducta i l'agrannent a l'eminent politic que tant contribuí a la victória
dels aliats.
El "Journal" diu que Wilson fou
Cl que determinà que la victòria es
decantes al camp dels aliats, i aquest
titol és prou per ter oblidar els errors.
El "Petit Journal" diu que amb
Wilson desapareixen una formosa
intelligencia, una consciencia 'enlairada i un gran cor,
El "Petit Parisien" diu que l'agrairnent de França a Wilson ha
(Tesscr eiern.
El "Matin" diu que Wilson mor
amb l'organisme destroçat, però amb
plena bellesa de l'anima.—Havas

París, 5.—Els diaria diuen
que el Gover n francés ha pres
totes les disposicions necessäries, per tal que els delegats
espanyols puguin signar el
propvinent dijous el Conveni
concernent a la qüestió de Tilager.—Hava s.
• ••
París, 5.—Els diaris es feliciten unanimement de la solncid de la qüestió de Tätiger, expreesant Ilur salisfacció en
veure arranjat definitivament
tan delicat assumpte.
Era • tel mes alt interés, diu
"Le Matin", arribar a la solució ('aquest problema, que dura ja fa mes de vint anys, dintre (testa millor amistat amb
Espanya.
No sols el territori de Tänger, tan ben situat des del punt
de vista comercial, s'aprofitarà dele beneficie de l'Estatut
DE FRANCA
i d'un regim estable, sind que
lambe era indispensable per al
conjunt de la nnstra política Els projectes fiscals del
mediterrània que les dues potencies !latines crines nostres Govern Declaracions de
no estiguin en pugna amb nos- M. Poincare a la Cambra
nitres, per la seva posició a
l'Africa del Nord.
"L'Echo de Paris", diu: Ens
París, 5. — Cambra deis dipedem permetre esperar que
putats.
francode
l'amistat
els Hnos
Ahir començà la discussió del
espanyola s'estrenyeran mes en
projecte de relatiu a la resaquesta ocasió.
El "Pela Journal" diu quo litem:id d'economies i creació
aquesta decisid, tan feliç per a de reme recueSes fiscales. DesEspanya, permetrà de desen- pres de Regir el primer enlacie
rotllar i fer mes íntima la col- de l'esmentat projecte, el dilaboració dels dos Governs al putar. socialista Paul Boncour
Marroc i tindrà repercussió hin- manid la test sostinguda per
mensa sobre les relacione po- Laffont invocant el caràcter anticonstitucional que tenen els
litiquee entre els dos palcos.
"El Petit Parisien" m'en que decrets-lleis. Critica durament
la decisió adoptada pel Govern el decret establint la doble déespanyol serà acollida a França cima, i demanda al Govern que
amb satisfacció, sobre tot per- faci pagar els que s'han enrique no deixarà d'exercir in- quit amb la guerra, pecó que
fluencia sobre les relacione po- no poseí noves eärregues als
litiquee entre ambdós paises.
combatent s.
elin" posa de relleu la
"Le lit
El diputat Andre Lafévre, del
eircunislänoia que el Govern
grup deis re-publicans de l'esla
designa-'
francés ha acceptat
guerra, manifesta la seva esció de monsenyor Cervera, bistranyesa pele nous sacrificis
be
espanyol,
que
es
troba
acNORMAL-ALS TERRITORIS
cada dia exigeix Govern
tualment al cap de la clerecia que
OCUPATS
de la nació, quan aquestes cíaconservarà
Tänger,
el
qual
:
de
París, 3.,' `.= Al "Petit
regnes serien mes de la incumsien a telegrafien de Berlin durant .dotze anys les funcione
bencia dels contribuents alede
delegat
apostadic.—Havas.
que el Govern del Reich va dimanys. Adverteix a la Cambra
--rigir ahir al de París una nota
que sospesi be el vot que emeANATOLE FRANCE, GREU
en la qual sollicita el restabliträ.—Havas.
París, 5.—E1 senyor Anatole Eranment de la situació normal eas
París, 5. (Cambra dels Diputats).—
territoris ocupats. Insiste es- cc agreujat en la malaltia que Segueix la discus-iä d51 projecte autopecialment per tal que siguin sofreix, inspirant el neu estat alguna ritzant el Govern per publicar tots els
desarmats i expulsats dele es- inquiteud.—Havas.
decrets- l lei que cregui necessaris per
EL XA DE PERSIA A NIÇA
mentats territoris els separadur alerme l'obra deconomies i augtistes i per tal que, a canvi deis
viatge de rigorós inmcnt d'ingnessos, E necossitat dels
exnulsats, siguin restablertes eägnit arribà ahir a migdia a aques- quals s'inmosa.
en els dits paisos les autoritats ta població el Na de Pr'n-sia.—Havas.
Intervé en el debat el senyor Her•:emanyes.—Havas.
riet, cap del grup radical socialism,
combatent energicament el projec,e,
TINA PROPOSICIO DEL GOVERN FRANGES PER RESOL- que els separatistas d'aquella que ni cls rcpublicans—diu—ni els moDRE EL PROBLEMA RHENA
poden votar.
lecalitat i de Bingen slian ad- deratscontesta
el cap del Govern, seLi
Londres, 5. — Sembla que henil al Govern autonomista del
ayr,r Poincaré, el qual afirma que el
l'ambaixador de França a Lon- Palatinat.
llevas.
Govern no pensa ni mol: menys en
dres, marqués de Saint-AulaiEL TRAFEC D'ARMAMENTS
a dictadura, sinó que el projecte que
re, ha portat al de França una
Cornisas:ti Cl)
La
Ginebra,
5.
—
acaba de presentar a la Cambra esta
proposició del Govern francés
ha discutit inspirat en el pensament i en els dcdel
desarmament
per tal que sigui confiada a
la qüestió del tràfec efar- sigs del país, car això demana i exiun Govern rhenä que no tin- avui
feamente i la fabricació priva, 2,, civ que es jachi economies.
gel color polític la tasca des- da(aquests útils.
El Govern, en efectc—afegeix—, ha
daure els separatistes i nacioEls debate de la Comissió se- esmt sempre, eS i seguirà essent innalistes, la qual cosa es Por- ran secrete.
tèrpret de la voluntat del Parlament
tarla a cap sota el control de
Els projectes presentats estan
per tant, de la del país; aquestes
EAlfa Comissió interatiada. — inspirats en conceptes absoluvelumats les anirä reconcentrant amb
Hacas.
tantent oposats.
objecte de qué no puguin anar sepa,T:LS SEPARATISTES DE MAEl projecte espanyol crea el
de l'ahra.
, lt- NCIA I HEGEN S'ADHEREIcontrol dele armarnents i el del raut-se la unasistema de decretsa
Aquests
2a-EN AL GOVEUN DEL PALA- delegat. trances senyor Jounaux
que va dsser utilitzat du--flej,
telAT
suprimeix a febricacid privada ran', la guerra 1 després d'aParis, 5. — A l'"Echn de Pa- dele esmentats útils. — ha- qnesta, niiigú no va pensar neii
ras' li telegrafien de Megúncia vas.
en considerar - lo com a perilla_
sa innovació, i estic segur --lae;aesaluasuss••••n•
afegeix — que repintó pública
5,4: . iria un clesetigany, Si el
Parlament no votes amb raei(losa p l a projectes Que s'estan
discutint.
sbrbluemfeyphlill
11.,111.--Els que sospiten que jo ob7n
einb segones intencions
Aquest Banc a la seva Central i a la
tenetitucionals, en pensar aixi

Ginebra, 5. — Davant la comissio de desarmament, els senyors Schenzer. Lebrun i lord
Cecil feren un elogi de tl'expresident Witson.
De Seuza i rrutia, en om de
l'Amèrica Retina, deploraren la
mori del gran estadista.
Mt'. Greiv, ministre dels Estate Units a Suisse, agraí en
nom del seu país els elogie tributats a la memòria de lE,expresident, i es felieitä de la invitació quo li ha fet el seu Govern per tal que assisteixi a les
sessions i participi en els treballs de la Comissió, sense que
això signifiqui un compromís
per al Govern nordamerieä en
yo que es refereix a les conclusions que pugui adoptar
Comissió, conclusions quo ell es
lUnitaria a transmetre al ecu
(overo per tal que les examini.
En ras que s'elabores un projecte adequat, els Relate Units
examinaran la qüestió per adop
tan les R e te que calgui.
Acte segun s'aixecà la sesid en senyal de dol.—Hayas.
-• -

-

pastel-MIS que introdneixin alguna modifieació en el text de
lee Beis vigente. PM demes, no
hi ha ningú que pensi en instaurar un ragim que permetes
ni Govern d'augmentar les despeses.
El senyor Poincaró
aleshores un Decret que es precisament el que abans ha . alludit.
Nombrosoe diputats pregunten el nom del ministre que va
signar aquest Decrete
-El senyor Poincaré e0Illesta
dient: "Es tracto d'un personatge que pensava "travessar
.
el Ittibieon".
(El senyor Poineare alludeix
el senyor Caillaux.)
El Presiden recree-la a continuació que el sistema do Decrete que s'utilitzà des que comeneä la guerra l'any 1914, donà exedlent3 resultats, i torna
a parlar del projecte que l'any
t916 presentä ai Parlament
Ealeshores cap del (overo senyor Briand, la finalitat del
qual era ampliar encara mes
el POd?I'S del (overo per tal
que aquest pogués actuar por
miaja de Deerets. •
Se suspèn la sessió per breus
rnenieuts.—Havas.

PER NO PERJUDICAR LA INDUSTRIA NACIONAL, EL DIRECTOR1 041/
AL MARQUES DE CORTINA
A

L'EX-DIPUTAT N'EMILIA IGLESIAS, QUE HAVIA ESTAT DETINGUT
CONSEQÜENCIA D'UNA DENUNCIA I ALLIBERAT SOTA,PARAULA D'HONOR, HA DESAPAREGUT, IGNORANT-SE ON ES TROBA ACTUALMENT
LA PRESIDENCIA NO FACILITA CAP NOTA
A la Presidencia avui no s'ha
facilitat cap nota oficiosa.
El general Vallespinosa
nacela que mimes elavien despatxats expediente de Guerra i
Hisenda. •
El general Primo de Rivera,
despres, ha concedit alguna audiencia.

post de ¿espeses d'Instrucció pública 1 Belles Arts, una de 3,14617 peSsetes, amb destinació a les obres que
s'estan cxectuant a l'Hospital Urde
d'aquesta Cort, i l'altra, de 2,500 pessetes, per subvencionar el monurnent
que s'aixequi a París al poeta Heredia.
De Governació. — Nomenant director general de Seguretat el senyor
Josep González Hernández, coronel
de la guardia civil.
De Marina.—Promovent al arree
d'almirall de l'Armada el contralmiran senyor Emili Enríquez i Le-

serveis hi hauri un inspector general
i un cap d'explotació.
Fins que en els pressupostos gerierais de l'Estat es consigni la quantitat necessària per dotar la placa
creada i subvenir les despeses de material del nou organisme s'arbitraran
els crèdits de les economies fetes
en el pressupost de Correus i TeICarafs.

Per a l'indult de loan Acher

LA TASCA DEL DIRECTOR!
Altir visitaren el general Primo de
Al ministeri de la Guerra han
Rivera el rector de la Universitat i
despatxat ami) el president del
els escriptors Concha Espina i JoDirecturi el sots-secretari del ño.
sep Francés per interessar-li l'indult
ministeri de Marina i el d4EsDisposant que l'almirall de l'Ar- del sindicalista Joan Acher (a) "El
tat.
mada scnyor Ignasi Pontejo de Poeta", condemnat a mort a BarceEl general Primo de Rivera Cough cessi en el càrrec de capita lona.
hi
havia
Li Ihuraren una instància signada
ha manifestat que no
general del departament del Ferrol.
res, i ha afegit que deniä el
Nomenant cap de l'Estat Major per Benavente, Palacio Valdés, els
rei signarà el nomen:nimia de Central de l'Armada l'ah/tiran senyor Quinteros, Benlliure, Blay, etc., i tato
els directors de periòdics de Madrid.
conseller deil Suprem de Guer- Ignasi Pontejo de Congh.
Ele comissicnats, en parlar amb
ra i Marina a favor del general
Derogant l reial decret de pride l'Armada senyor Aznar.
mer d'octubre de 1923 en ço que es els periodistes, manifestaren que el
Després ha despatxat amb el refereix a les vacants que esdevin- reu té vint-i-tres anys, ée molt insots-secretani de Guerra.
guin en la classificació d'almiralls de telligent i tia dibuixant excepcional.
Afegiren que el president els havia
l'Armada.
s'ha
aixecat
l'exiper
que
El
Procedent de Sevilla ha arribat el acollit amb gran benvolença, "prometent-los interessar-se per la seca
li al marques de Cortina
nou director de Seguretat.
Aquesta tarda ha conferenciat amb caritativa pretensid".
A la Presidència han rae'''.
LA "TRATA" DE BLANQUES •
el general Primo de Rivera i amb
tat la següent nota:
La "Gaceta" publica el següent
"Havent estat convocat el el subsecretari de Governació.
circular
de la Fiscalia del Suprezr.:
marqués de Cortina per assis- "EL IMPARCIAL" I ELS MARCS
"En algunes ocasions slha adreçat
tir a un Consell de la Compa"El Imparcial" insisteix .en la aquesta Fisca:ia a tota als funcionaria
nyia Internacional de Cotxes- seva campanya en defensa dele cid Ministeri eiúbbc, regom..álarn-los
Llits, del qual poden derivar- tenedors espanyols de mares, les conveniències i fina la necessitat
se comandes per a la indústria reforçant els argumente que ja que es persegueixin i castiguin amb
nacional, el Directori ha acor- ha exposat en articles ante- eitergia el3 delictes a qué es refereix
dat no solament accedir a qué
l'infame träiec de la "trata" de blatiresmentat senyor assisteixi a
Enumera les gestions que ques, com ho testimonien les circules reunions que s'han d'efec- Alemanya fa per adquirir pro- leis de 23 d'agost de 1902, 18 de ja-.
tum' a Parle, sind aixecar de- dueles a l'estranger, i referint- liol de 1933 i 30 de julio' de 15°4.
finitivament l'exili que ve so- se als seus propòsits contra els
Pecó, can que. íluny- de disminuir,
propietaris estrangers de fin- el mal ha persistit, en constant augfrint el dit ex-ministre."
ques wAlernanya, diu:
mera no sols a Espanya, sine, a mulEmilià Iglesias és denunciat
"El comité de técnica que es tes raciona d'uropa i América, calgui
a Berlín, ha comprovat que
i s'escapa
ente llurs Governs es preocupessin de
totes les companyies pos ar remzi a un vici que tant influeix
Vigo. — Disabte arribh l'ex- vientre
ferroviàries de tot e: aise
en la moral pública, i a tal efecte ca
diputat republicà senyor
traen en situació difícil i actaliä Iglesias, per gestionar afers paradas per hipoteques, els fer- reuniren a Paris representants i delegats els quals dosprés de llargues 1
part imitare.
l ls propietat de l'Estat
Diumenge anä al poblet de rocarri
alemany, no tenen cap carrega madures conve:ses, acordaren subaMoalla a fer un da:latir: a la ni cap gravamen i poden servir criure un conveni signat el 4 dejuliol
Casa del Poble. Fou molt ben do garantia per a qualsesol ope- dc imo, en el qual els sobirans, cas
rebut; l'alcalde, pdrb, enemic nació financiera per l'enorme dEstat i Governs de les potèneits
sen. el denunciä dient que ha- suma de 30,000 milions de concurrents es convingueren en casti---'
via intentat fer un míting.
gar a to.s aquells que per satisie•
or.
La denúncia es cursà i el go- mares
Els primers le nutre, aquest pastsions humanes rccrutessin, induissin
vernador de Pontezedre va fer Comité, el qual cerca la mane- o deSencaininessin, encara que fos amó
compareixer el senyor Iglesies, ra (l'estatu ir el pagamen t de les coneixement, una 4003 o una noia
deixant-lo en llibertat fent-li reparaeions, ha de formular el menor, pequé es prostituís, 2n
doren paraula d'honor que no ccu dictamen, un dictamen que el cas que els diversos actes que sén
pot element ecnstitutiu de la infra,eid
s'ascaparia.
put eseer definitiu, que
'Ahir el senyor Iglesias colli- crear un estal de dret.
slaguessin realitzat a diierents psicha permts per tornar a Viga.
No és lògic, sensat, necessa- 5(55.
i ii fou concedit, vigilat per un
D'igual manera es castigarà e:u que
ri, que abans d'aquesta data
egent.
Espanya Itagi interposat la se- PC .. s5..isfer aixi mateix passions a'ieA Vigo el senyor Iglesias va demanda?
nes per frau o mitjantcant violencia,
s'escaeäFinalment, reprodueix el do- amenaça, abús d'autoritaz o qualseral
Se l'ha cerent. inútilment. El cument que ale propietaris es- abre nib ,ja d imposició, rec.utés
governall e r ha doma ordre
panyels d'inimobles a Alema- incluís i desencamines adona o joe
comunicat
chenir - lo i
nya, dirighix la societat consti- major per a la seva pros/Unció, fins
tole els Roes de la guardia ci- tuida a Barcelona, que presi- ea el cas quz els diversos actes que
vil de la provincia.
deix el senyor Enric Parellada. siii elementals constimaus de 'a in-

Renovacie de les obligacions
del Tru:or. Se'n reemborsen
per valor de dotze milions
dc pessetes
S'hnn presentat a la renovad.; totes les obligacions del Tresor que
tenen ara el seu venciment, amb excepció de cm-la quantitat d'elles que,
per valor de 12 milions de pessetes,
s'llan presentat al reembors.
SIGNATURES
Efg NOMENAT EL NOU DIRECTOR DE SEGURETAT
A la Presidencia ha facilita la segúent signatura del Rei:
De Finalices. — Concedint dues
transicracies de crèdit al pressu-

.151191.111.911.1«e2.11.1111C2111347011•MIRMIllenenne...1.111• n

Creació de la Secretaria
General de Comunicaekves
La "Gaceta" d'avui publica el decret creant la Secretaria General de
Comunicacions. Consta de cinc articles.
Diu el decret que des d'avui la Direceló General de Corretts i Telegrats es cha DireccK) General
Comunicacions i la Secretaria tindrä
al front un cap superior d'Administrack') Civil, el qual portarà el titol
de Secretari General de Comunicadom.
Queden suprimides les actuals subsecretaries generals de Correus i Telègrafs i al cap de cada un d'aquests

fracció es realitzessin en diierents
paisos, pel qual !mitin es consideraem
compresos en pIe dret en el número de
les infraccions que donen lloc a exMeció segons els conreine existents,
les que es realitazessin per com..-tre
ets dits actes delictius. Conseqüència forçosa i ineluddst
del; e,Inctua:s convenis ion la neees.
sitat de comunica -Se miltuanient leo
nacions convingudes el restitat de llurs
gestions, mitjantcant la publicad() erma
na memòria anyal que havia de redactar cada potencia, amb 1s dada
que lt sulnynnistressin els Tribunals
Justicia, respecte al nombre de sumaris instruits a petsecució d'aqueas actes delictius.
I cual que, per a realitzar aquests

n•n•nn•

BANC DE BARCEUNA

Sucursal número 1, continua realitzant les
operacions de Compra i Venda de Valors,
Penova cion,
s Conversions, Canvi, Agro2aciä de Fulles de cupons i Revisió de Ilis'tes d'amortitzacions.
Adnieten dipòsits i tota mena de valors
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UNICA AL MON QUE TE MUNTAT EL NEGOCI
EN AQUESTA FORMA
111111TEV• LA
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asas une,

RO ~Mil
— 01:11A —

m'ofenen grrument. PI malPix

que aquells que linguin posades esperances en i p i per faltar
en delerminat senili a la Constitució.
Als une i ele erres m'encart'ego jo de desenganyar-los per
Igual.
(Aquestes paraules del 9Pnyor- Pi-tincare aixermen gratis
aplaudir/tenis co diversos lloes
de la Carrthra.)
El president del Cans e n din
conlinuarld que lee mesures
que el nOVPTIS premiosa adoptar contra el e defraudadors fis_
cale, lenco proeisamont per obieete intervenir amb aquells
nous rice que de la guerra n'han
tret profits esearnialoeos.
Per nitra banda, segueix
dient, aquesta expressió de Decrets-llei : que es , ve emprant,
resulta inexacta en absolut, tole cegada que l'únic que vol i
prete el Clovern ds tenle diel
i mitjans per prendre inicia.
tices provisionals, es a dir, iniciatives que haurä de sotrnetre
després a la ratificació del Par
brema senipre que en el corball dieresponent Deeret

Vídua de Wenceslau Guarro i Menor
ya

112

o la bau ðlSdloi a l'edal di

aus

rehill eì S311s S'.,F31133 ' S 1 13 ilelludiccij itpodlica
(A. C.

Fis seu9 i les cases

S.)

Vídua de W. Guarro i Camila

fan a saber la seva mort a tots
E Is qui la cone,xten i csiiiitaven i els preguen la caritat d'encomanar la seva änim,a-a Déu.
1924

i•Elissa easas i Jover

BÄrcelons, dinteeree, 6 de Febrer de

xesr-e..--nena. Te a

calla' le »Mesa ei
~Ni -a la -Cambia ceetral
ettablerta al ridelskri de Grecia ilitsWhi, de les .dades ja indicades, aquest
centre ha adreçat amb data cravui una
,4•1-‘calar telegrefica als senyors fiscals
Mc toa Espanya, recomanant-los la
in .jor brevetat en la tramesa i amPliant les indicacions que en l'es:Denudé circular es fan, prego a V. E.
moh encaridament que d'ara endavant
isaise que calgui cap Inés requeriment
se serveixi trametre el mes de gener
de cada any les dades ja relacionados.
per tal que la Comissió central pugui
ucompliv els seas compromisos amb les
smcions convingudes en el termini per
a-aix6 establert."

PER UN INDULT
L'alloalde de Sevilla i l'advera+ senyor Rodríguez Jurado,
iletensor del reu -El Rabazo",
, candemnat a mort per l'Audiència de Sevilla, han visitat el
preeident del Directori i el general Vallespinosa per sollicitar l'inclult.
-1 Les impressions sial pessi-mistes. e . DEMANANT UNS ALLIBE-

RAMENTS
. Tuy. ---: El regidor agrari sepeor Enric Jasso ha sollicitat
(request Ajuntament que es demani al jutge d'inslrucri6 cer-reetionent la llibertat dele india-irlus empresonats a conseqiiencie ele! crim comes a Púram.
,CRATIFICACIO AL PERSONAL
ea. DE LES OFICINES DEL
MARROC
---- La "Gaceta" publica una
lipia 1 ordre dient que els ser.a-eis del personal pertanyent
- a carreres i coseos de l'Estar i
ere en tal eoncepte sigui designat per exercir llore de planfilia a l'Oficina del Marroe, serán retribuits, a mes a mea del
son regulador corresponent a
te cada funcionare segons el sal
grau o categoria personal, amb
nim suma en concepte de gralieleació especial calculada en
retacar+ amb cada arree, deeeieea de tributar en concepte de
alescempte i d'impost d'utilitat
:el que proce.deix en cada cas,
.eegans els eärrece, categ.nria o
Classe en resealafa a que per:teme el titular reepectiu. A
coetinuació detalla les quantilats tomate que el personal rebrä crin a gratificació.
DISMINUCIO PAULATINA

1

DELS ANTICIPS DELS
BANCS DE BILBAO
Bilbao.—Els directors dels Bancs
e d'aquesta capital han rebut un te-

untement en Virtut *de de..
Eildeiee tetes fa temps sobre irregularitats en 4a utilitzaci6
d'atitomfibils assignats al servel
dels regidora. •
•
COMENTÁRI DE "EL IMPARCIAL" SOBRE EL TRACTAT
COMERCIAL AMB FRANCA
"El Imparcial" dedica el set'
artiele de fons a comentar el
manifest del Foment del Treball
Nacional sobre l'actitud que
adopta França, d'una egoista
xenofòbia.
Coincideix amb gairebe tots
els arguments que l'esmentat
manifest conté i afegeix:
"Es tracto, dones, d'una
anorrnalitat davant la qual seria absurd discarrer doctrinalment sobre proteccionisme
lliure canvi.
Espanya no poi *Dar, davant
d'aquests fets, sinó el propesit
de defensar-se davant un cas
d'alt egoisme.
Ceineidim fins aquí antb el
Foment de la Produrcia Nacional.
Dones be; aquest organtsme
recorda als prodnctors espanyols que fins al dia te del cm. ren! pot el Govern espan y ol denunaiar el traelat aMb Pranea,
l'assaig del (vial no podem negar que ha clecantat la Manea
mercantil a favor de França en
una quantitat molt seriosa
milions que ha perdut Espanya,
si he recerda aquest fet ale produetors "no per a ruptures estrils i epassionades sind per
revisar molt reflexivament les
condicione del tractat actual i
posar-lo en reciproca harmonia
amb les nostres necessitats."
Per sinceres que siguin aquestes paraules. no podem menys
que eseenyalar al Govern la
imperiosa necessitat descollar
abans de delegar cap solucie a
judicis de gran interes nacional (1/1P nn estan representats
pel Foment de la Producció Nacional."

La Diputació de Biscaia
no és regionalista
Bilbao—Es inexacte el rumor que
circula i que s'ha telegrafiat dient
que la Diputació de Biscaia
decidit pel regionalisme.

EL PROBLEMA FORAL I L'AJUNTAMENT DE TUY
Tuy.—L'Ajuntament ha acordat elevar un escrit al Directori demanant
que es resolgui el problema foral.

In r ghlor

Martínez Anido, i el director de Conuelicacions concorrin al Certamen de. l'Estalvi Postal a Sevilla.

L'HISTORIADOR RETANA ES
e DECLARA APOSTOLIC ROMA
. -El Debate" publica una nota
que l'eminent filipinista i académic

Els Teatres

mentat treball d'organització dels
ierrocarrils. Afegeix que no creuen
haver perjudicat els valors ferroviaris. com ho demostra la seva tendència a reposar - se després d'una Ileugera impressió, potser no prou ben

adjudicada. De Tacit y hat del Con-

tele acaba, depèn la prompta solució.

PEL CERTAMEN DE L'ESTALVI POSTAL
. eate acordat en principi que el
sut,-,ecretari de Governació general

de la Histiiria senyor Wenceslau E.
Retioia, mort el dia 22 del mes passat. havia donat a una persona de la
-sevr confiança, que diu:
-Ert el testament per mi dictat i
atorgat davant del notad de Madrid
seily , )r Alexandre Ariscun i Morena, cl dia lo de juny de 1922, em
e l declaro miren:die roma i em planyo
•. que en alguns dels meus escrits ha' gi fet algunes manifestacions més
- o menys conträries als principis de
.: la dita religió, en la qual vaig ésser
i educat i hi vull viure i morir."

IBBEGULARITATS EN LA UTILITZACIO D'AUTOMOBILS AS_
•+SIGNITS ALS REGIDORS
- L'alcalde, senyor Alcover, ha
+trames al jutjat de guärdia un
voluminós expedient Mena!. per

giniri Limada dlu qUe

es fa el boicot ale que han
acceptat el *reo de diputat
provincial, 1 ordena sancione
Er governador va fer anit les
següente manifestacions:
"En una botiga del carrer de
ha Boqueria, número 38, 'hl ha
uns grane rètols que diuen:
"Saldem les existenries que tenim deis articles de la casa
Marfä".
"Com que això entra en el
boicot que sla declarat contra
les persones que varen ecceplar els cienes do diputals provincials, ha multat el dit establiment amb 500 pessetes i
he ordenat la sera clausura
fins a nora ordre."
Na fer cap mes comentare

MOVIMENT MARÍTIM
VAIXELLE DE GUERRA
ANGLESOS

Segons assabentàrem dies entera. denté arribarà a J I port una
esquadreta de destroyers anglesos, formada per se i nnitats i
el vaixell taller "Greenwich", de
vuit mil tones.
Els noins dels destroyeis són:
“Spencer", "Vanquisher", "Valentone", i"Vega", "Viseount",
"Vicerey" i "Venetia". Les seves caracteristiques varien entre 1,300 i 1,323 tones de registre, amb màquines de 27,000
i 30,000 cavalls de forra. Tnts
ells porten quatre canons, quatre tuh Harma torpedos i alguns de a 6 canons ametralladores.
Tots aquests vaixells han de
sortir avui de Cartagena. on
arribaren el die 1.
Setan amarrats al moll +le
Barcelona N, excepte el valeell taller, que ho seré al de
Ponent.
El cap d'aquesla eequedrela
31r. Eric Gascogne Robinson, va
bord del ''Speneer". Els 'valells romandran al port fine al
dia 1 .1, que sortiran cap a Mahorca La colautia anglesa prepara
diversos aeles en honor de les
tripulacions i oficialitat.

La Musica

AMICS DE Le MUSICA ,
Avui dirneeres, a la nit. (indrä lloc al Palau de la Musica
Catalaea, l'anunciat recital de
l'eminent violoncellista catete,
N'Antoni Sala.
Els èxits que en la seca rescent "tournée" per Alemanya i
per Espanya acaba d'obtenir el
nostre compatriota, sens
te s'afianearan en el concert
dele Amics +le la Musica, d'aquesta nit, cal: els dote que com
a inlearpret i executant posseeix
a, seran posats a
N'Antoni Sal
prova en la interpretad(' de lae
importants obres que ()tercie. en
el sen enneert deis Anules de la
Musica, el qual programa es
cm-tipos: a de les "Sor.ales" nimoto do Valenlini, ore 69,
de Beethoven, i op. 36, de Griee.
Col-laborare en aquest con4••n•n•nnn••111
en la part de. piano, el nncent, en
table pianista Alexandre
EL CONCERT COSTA,
A GIRONA
TEATRE CATAL.A ROMEA
Segurament cap altre artista
Ilan començat en aquest tea- es tan conegut a Girona com
tre els assaigs de l'obra "Ein Costa, ni té tants d'admiradors.
caso... per no casar-me", la En Costa ha donat ja molts
nova eonnelia (le Luigi Pirande_ concerts en apresta cinta!, i
lee que l'empresa ens donarà a seit ale es tan atraient, tan cap_
eoneixer molt aviat, continuant tirador, tan fondam e nt emotiu,
el seu propesit de donar a ere que sempre aconsegueix eue
neixer tots els motius del tea- l'oient admeti i fins arribi
tre d'un dels autors mes uni- considerar amb simpatia les seversalment en boga.
ves exarrerades actituds, i que
L'argument d'aquesta come- servi de !hin execucions un
dia ha estat tractat p4r un sens perdurable record.
fi d'autors, pero Pirandello
I es que En Costa és tot .un
Ita sabut posar sota l'estructu- artista, però un artista genera i el Ilengualge senzill que res, car ultra posseir les quauna comedia requereix, un pro- lit ats d'un virtu+Ss — bon mecafund i anime; sentiment que Mete++, intensa sonoritat, exeel_
serveix de fons a tots eis per- lent afinació i clara i formosa
dicció — té una enana eenn
sonatges que 4 ' reo.

El regidor de l'Ajuntament de
Barcelona, senyor Josep Miret,
per causes que ignorem. visite
en el seu (Imp ida radvocat
senyor Llorenç Coma Ferrer. A
conseqüència d'una discussió,
els termes de la qual tampoc
sabem, el senyor Miret agredí
el senyor Coma. Al soroll de
la Bulla acudi el pare de l'advocal, el qual llagué d'experimentar lambe els Afectes contundentes Je la dialectica del
senyor Miret. El senyor Lloren' Coma i el seu pare, pasearen al dispensad de l'Alcaldia,
on foren auxiliats de diferente
lesions en dieerses parte del
cos.
El senyor Miret, que de moment baria estat detingut, fou
alliberat un cop identificat.

legrama del general Primo de Rivera dient que el Direcori ha acorth,t disminuir paulatinament els anticipa fins no tenir un ample i fona-
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á )1Stá la 'IlifludbCITALUN t..
sERVE1 METEOROLOG1C
ola de torta i ponderada
0149.8 f•br•r eles 1924
emooló Intiatiea, a la . qual es
II A CATAIAJIITA A B. ZITAT DE, TEMP
!Hura tot elf, senas cae mena del
a. EITUAC/0 ATMOSPER/CA GENERAL
reserva..
ALES 7 DEL MAVL (6basreacien. d'Europa.
LEA M'Off ron. WAT!. (Observador de lb .
Tetes aquestee bines qualt- Mead d'Aida 1 I' Mantee, ret.udes per telegrafie sea• Eines itettotrolegita Catalana, cadelikaillItt Bie
lata, de les quald ja n'havtem . .e filo):
idfon):
Persisteix a la Península ibérica el règim general
fet esment en parier de- Hure
• Excepte al pla d'Urgell i cura del Segre, un bi
veiérem
Catalunya,
el
cel
és
seré
a
tot
anteriors ‘reeitals, les
ha hoires baixes,
de bon temps, degut a les altes pressions de la mar
plenament confirmades en el Cantàbrica. — La depressió barométrica s'está inamb venta fluixos i de direcció variable. que ens ofert el passat diventensificant a Dinamarca i s'estén cap a Anglaterra
Les glaçades continuen essent geherals i lateadres al Teatre Principal, sota o nordest de Franca. — La zona de pluges corses a l'interior.
els auspicie de l'"Aseociaeid de responent a aquesta depressió compren Suecia, No• La temperatura mínima ha estat de 7 gratia sota
Música" d'aquesta ciutat, i fine ruega, Dinamarca i tota la mar del Nord.
zero a Sant Julii de Vilatorta.
direm que potser mai n'havfem
fruit amb tanta d'intensitat
colas en aquest darrer concert,
asir ha interpretacid que &mis a
ase
YA
la "Sonata en la major", dr CéLe.
Ceb
sar Frank, la reputem de diffcilment superable.
Es aquesta una bellissima
sonata. per?), per . posar a preve el trerrip d'ànima d'un cone rb
certista. Dita per un altre arosä
,» v
das' ,
tista que no fos de l'alta quali_
Me.
d'En
Costa,
poe
ens
hauria
tat
•la •
fet -sentir, rar la fermoeer d'aE
tri LY
questa obra rau, principalment,
Ikr
en el nostre concepte, en la seARCE LONA
:4(5
va pregona emodó, especialrt,,
"Ott1471
ment en r"Aliegro ben moderaTARRAGONA
to", el "Recitatiu" i 1' "Allegro
poco mosco", que sortiren de les
miles 4.. ai fl-BILLR , 9Za a bg
man s d'En Costa, exhuberants
evJZ
Moteta
de passió i dits de manera-per.
Secta.
En la sonata op. 12 tuba. 3,
de Beethoven. En Costa féu
3. VENTS LUPERIORS A BAPCELLONA Soridatge., ue 1 atmostera :liar:. a Les 7 ue- 411414:
lambe gala de la sama felie com4 1 500,
3000,
2000,
250, 500, 1000,
Altitud, =tres:
prensió de l'esperit de l'autor,
Direcci6:
NNW. W. WNW. NNW. NNE. NNE.,
interpremixt com també en la
6.
6, Yelocitat metret per aegon:
5,
3,
3,
4
taci6 de les set obertures que
.
Vopart
la
tercera
integraven
lem,sperb, ter remarcar la formosa dicció de l'"Airoso", de
02SERVATORI liETEOROLOGIC DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
Bach, del deliciós lied "Après
llores d'observació: 7, i i ra hores
un reve". tic Faure, e especialBaròmetre a zero i al nivell de la mar: 7656, 765, 7642. — Termòmetre sec: 6'7, 137. 97, — Terment. de la malengiosa "Caneó
nibmetre humit: 38, 8'5, 67. — Humitat (centéssimes de saturació): 59, 44. 62. — Direcció del
India", de Rinisky-Kareakow,
vent: WNW., W., WNW.
Velocitat del vent enmetres per segon: 3, 4, 6. — Estat del cel: seré.
dita cense el realaltie M'emiteTemperatures extremes a rombra
me anal qu'è Ellem oïda nitres
5'3. — Mínima arran de terra: 36. — Oscillaciú termométrica: 9'1. —
Mínima:
14'4.
—
Máxima:
vegades.
Precipitació
aiguosa, des de les 7 hores del dia anterior a les 7 hores del
mitja:
9'8.
—
Temperatura
El públie. amh els selle ira!!! +
dia de la data: o'o milimetres. — Rccorregut del vent en igual temps: 69 quilòmetres.
lente eplatelimente. redice En
Casta a la repetirle del brillant
eenet Birbadores". d'En
Toldre. 1 de la xirnia "latinea fessor es enguany el conferen- !ate atorgente. — El president.
Animal 31aral PlatlInri. — El
sial bruixel". de Burlei g h. Ets ciant oficial enviar per la Uniacabar PI roneert, per corres- versitats de Harvard, per protes- secretare Raimon
"Majordem mejor del Palau.
pnerlre a IP41 ovacione amb qua tar a la Sorbona 1 a les princiMadrid. — Preguern faci arriele camita premiaren la sera pals Universitals franceses.
4\LA
El tema eemillit per a la se- bar a S. 31 , la nostra súplica
ferren e a faece. En Costa ene
donä la immortal "Aria" +le va conferencia és per a nosal- que davant la graviseima ti- ESLLAVISSAMENT DE TERRES
UN FERIT GREU"
tres d'un alteres excepcional, 1 liarle de les indestries textile
Tineh.
No volem eloure acomete++ pu- sobretot tenint en •coni): e l'es- Ir3 fitbrintirs de les aurcla
Ahir. a les once de la nit, es
pressions eense retro el merea_ pecial preparaehí del professor venran ohligades a parar els desprengué /.11/ bloc de terra en
cut elogi a la labor del notala- Kingsley Perler, e l qual ha fet treballs dintre de fine temps. el pnu del Metropolitä transliesim pianista Alexandr e Vilal_ per preparar-lo degudament tun alaneard a la totalitat de la versal que hi ha al carnee de
massa obrera als peral:: de la- les Corte Catalanes, a l'encreuate. qui Ton en tot moment un vialge a Calalunya.
tun forae3. Preguera per tant asen! amb
digne coltaborador d'Em Costa.
La entiferencia tindrä tlloe
amb el de Rocafort.
ni qual es (legue en bona pare
dia 7. a Irs set de la lar- a V. E. oblingui del Govern
L'obrer Creseenci Solanes
l'exit que assoliren lee diles so- da, al Pelan de la Generalitat. (tenencia dele Tractate dits, Pueyo. de 2e anys, eebe ferimiles a lee piale ene hem reper equivocarie de enmere. cate des d'impertäneia. Al dispensaUNIVERSITAT DE BAncEenteriorment.
sa principal de la triste situa- d d'Hostafranclus se li aprecié
1.CCA
ció actual. 1 la negadacie +Pella fraetura +del fémur dret i
tres de nous que enrresponguin
Per II. b. de subsecretaria
contusione a rabdbmen i a la
s'autoritza aquest rectorat per a lee nereseitats d el país pro- cama esquerra, do pronòstic
DE
modificar l'adquisició de mate- ductor. — El presiden'. AnIced grau.
rial científic, • d'acord ami) la Maria Balilore — El serretari,
Paseä a l'Hospital ()link.
CONFERENCIA DE 31. DWEL- petició d'alguna catedràtics de Raimon
la Facultat de Medicina.
SHAIIVERS A L'INSTITUT
LICEU. — "ELS CONTES
—Dilluns visite ae lleale Unt
FRANCES
D'HOFFMANN"
v
e
r
s
i
t
a
l
d
o
c
P
h
n
,
p
r
Anit tingué !lec l'estrena d'aquesta
El senyor Dweiseaueers, do_ lessor de la Universitat de Roobra d'Offenbach. que fou ben rebuliarte demä dijous, de set a vuit ma, fent grans elogie d'aquest
da pel pare.
del vespre, a l'Institut Francia centre docent.
"FLORIDA", SARDANA DE
El caràcter de la música desconI Consell de Cent, 338), la ter— Per iniciativa del doctor
FRANCESC
PUJOL
ccrtä un xic, parö la teatralitat d'acera de les seves conferencies,
Ferrer i Piera, la Junta de la
Un
altre
nom
no
li
escauria.
questa opereta és extraordinäriä i
desenrolllant el tema "La moe Facultat de Medicina, darreraral contemporània".
metal celebrada, acordé llamear talment eom una brenca, on hi manté sempre vu l'interès.
La interpretació elle d'ella oferiren
El mateix día, (le sis a set al món científic nna publicació han florit les flnrs mes alegres
de la tarda, es donaré a l'es- mensual, en la qual col-labora- aquesta sardana és esponlänia. les pritneres parts tau exceHent i molt
acumula la prcsentació escénica.
mental, centre de cultura una ran tots els professors d'aques- fresra.
"Florida" le les tres gräcies
En la próxima edició ens ocuparem
conferencia sobre "L'art arqui- ta Facultat, i que tindrä per fi
tectbnie de redait mitjana", a condensar en treballs originals primerdials. emitientment ha- cletingmlament d'aquesta estrena.
càrrec del professor senyor ta tasca cientifica que es por- lladora. enceste amen! bon lea.
esplendidament treballada. SarLarnbert.
ta a cap en aquell centre d'ea- dana escaient a la Plaea, a la
sens:ament.
imrwrig
Sala de Concert i polsaer en- 11' , 1!! I III P U 1 1111111 1 111 Fillmllflil l lflffi rff
EL PROFESSOR A. KINSGSLEY
cara mes plena tialina, ara n'és
PORTER. A BARCELONA
el temps, d'aquesta sardana;
Avalada la l'emocionan' noMerces a les gestione fetee Camil ì Casas ,Jover ara pie. a mig aire de la ser- ;ella
pel president Lewell, de la Uniblanca
ra floreix la bandera
versitat tle Harvard, i per M.
vídua de Guarro
d'En Maragall.
Rifarla Cfr a pdelaine
Jame II. Hyde, ha estat possiCertamen!, "Florida" te let
A l'antiga i senyorial casa
ble ileon:seguir que PI proles- del cerner Alt de Sant Pere, on l'eneis +l'una brenca d'en-trailer tuit, amb tant (Puedes han , Pguit els p ostres lectors,
sor A. Kingsley Porter doni a
segle passat, Oil s'Iti veu la linia crua
Barcelona una conferencia So-, va neixer a mig
trotic i on les flore M'orlen vaha
finat
apresta
honorabilissihie "L'escultura romànica ca- ma dama, rica de bondats i r i n - riacions del malPiX dibuja.
talana".
Ras i orgull legitim de la "Fletada" lambe la ta a1/111.74:i
El professor Kingsley Porter
remesa, critesa guarnida amb anuncia la prexinta publicació
Barcelona
estricta.
es un arqueòleg eminent, proEl nostre mute i company solarts dibuixos: gairelu , tainb d'una obra sensaeional:
fessor d'Història de l'Art a la Lluís, i anib ell tota la fami- dos mohos sols rs feta tole la
Universitat de Harvard, mimbre lia. són ferits i contruoguls de sardana, collocats de diversos
de l'Institut Americä d'Arqueo- la inort de la mare i ele l'àvia. faisons, seguint-se l'uti a l'allogia i de la Societat Francesa pele) seta acompanyats per la tre, ara mes olieres, ara mes "novella d'asentures corrents",
d'Arqueologia. Les seves obres viva dolor de ver Rigen' so- cenyit s. perb sempre jovials, de
sobre arquitectura medieval, cial dels pohl es de la ceded i espontanis, engrescadors.
"La construcció gbtiea i lom- enserns de la gent mes culta
Josep
Els intruments de la eobla
barda de les voltes", "L'arqui- i distingida.
segueixen ha mateixa Ilei pu'
++feritem als nostectura lombarda" "L'escultuDele Nostre Senyota que va eis motins de la sardana; no hi Abans.
ra romànica", per no citar mes enviar-la al món com exempie, ha parts incipals, l'un se- ! ros Iretors una ebria de novelque les principals, l'han fet
d
gueix a l'altre, a regados se su- tetes (tele minore autora naciemedula, deixant
prou conegut dintre del món de seu una estela de benediccions. perposen, o s'enipailen esbojar_ nte 1 estrangers, entre les
l'arqueologia. L'esmentat prorals; ajtmlats, relligats amb
una reä (test na, una tecnica for- guate :
midable, sardana eminentment
L'obra del Directori de conjunt i que pot considePrimavera
de G. Verga
COMERÇ
DE
ELS
TRACTATS
rar-se
com
a
pateó
per
un
bell
a
fiarl
c.iabcín en C013 0.5
Han estat cursats els se- esta (le sardanes.
/aria y tejidos
EI Sacrifica
Sortosament, a Barcelona i a
güents telegramas:
de C. A. Jordana
"Senyor president del Direc- les seres han lados populoses
tori Militar. Madrid. L'Associa- lii ha qui cut:a amorosament
ció de Fabrieants Textils del del foment de la sardana, ara
•L'abrie
Ter i del Fresser, devela la si- que tantos d'activitats no ens
de, N. Gu'igol
tuació gravissima per la qual són possibles, caldria que hi
tetan travessant les indústries llagues algú que portes la sarEfe iras honrada
textils que es veuen menaea- dana fora de la eiulat, a plena
untura, allí on seria mes natudes per una ruina desastrosa,
pintairaa
uneix la seva veu a la del Fo- ral, mes riostra. alli on la veude
G.
Keller, ele., etc.
igual
que
el
cep
i
rarríen'
ment dad Treball Nacional, rev
demanar, amb el mejor respec- M. o i la muela, sortint de torra
011(1111S, d'alli on hi ha els seDEBA començarem a publie
te, pero', amb la fermesa que rede les coses ra- car en fulletó la primera d'aquereixen els perilla del mo- crete 'prendas
questes novel/eles:
ment actual que ilenea els nos- cials.
I ve't aqui ara que l'hivein
tres obrera a les angenies de
l'atur foreds, la denüneia dels es eru, entrernig de branques
de eomere. afavoridors pues, fons moraba i vermeLux no estropea ni tractats
ara que els ametllers sea del temes escriptor eicihi Olnomds de Aa invasió del nostre liosos,
ara és quan podriern fer van' yerga, traduida per Toe
sedo.
una hebra ol
mereat i pels produetes es- florits,
Paudieid ideal de la sardana mas Garcés.
trangers, i la revisió d'aquella "Florida" del mestre Pujo).
Tb• Sonnialt Trading C.* Medina- en forma que harmonitzin les
reciproques neceasitats dele EsIIERONI DE 1110111A0a$
cm% ti
•
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Darrera lora

CRONICA

CULTURA

Les sardanes

La

Publicitat

BERLIN W
Pla

finos

NENA

Pascual
Montserrat Rius
i
cel als 13 meaos
ha pujat al

Ele gens desconsoláis pares lidefons Rho i Marta Pascual, avis, ondee, cosino 1 puente lote, 1 la raó social RIUS! CAMPAÑA, els preguen un piet6o record
ose se euveizin ansietir, a leo quatre de la tarda d'avui, a la cesa !portuaria,
correr de la Diputa,c16, 38, tercer, seg ona, per acompanyr el cadiver a xla sarrogefed enhiela i 11111 a la »va darrera estada, Cementiri Neta.
Barcelona, 6 de febrer de 1924.
•
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Osamengta dcIllonnlellee
kAvni, dimeeren, tarda, a les

cinc, matinécipopular:
LOS EIBIGRADOS
Nit, a les den, popular:
Ilernisicid de
LOS BA1108 DE SOL
Divendres, nit, fundó 'de
benefici
JOSEP PORTES
dues estrenes:
La señorita del pijama
i Los estudiantes de antaño

4••••••••14~~«.
h‘4444~44444444444~1~
TEATRE APOLO
Oompanyla Gibert
Avn i. dimecres, farda, a dos
quarts de cine en punt.
Vermut popular. Butaca
amb entrada, 2 pessetes:
general,- 0'50. I, Bohemios,
per Pepeta Tormo, Rosatti,
Oostn, Pedrola i toles les altres parts de la companyia.
2, La revista en dues parte
i 21 quadros. del mestre
Milla, Nuevo Mundo. Nit,
lea deu, 58 representació
ae r0xit del any teatral del
mestre Millän, El dictador,
per Dolors Roseit Conti, E.
Mareo, Losada i els senyors
Arteill, Zirate, Fuentes, Celan i e/ bariten deixeble del
mestre Millän, Sana Zabarta.—Demä, dijous, tarda.
en Secel extraordinbria, El
dictador. Nit, El pájaro azul
Nuevo Mundo. — Divenares, definitivament. per
donar lloc als Ultime assaigs de /'obra, estrena en
aquest teatre de El cazador
de tigres.

n 1••••4444444444444•64.e 4444444.4•6044~444•*+Teatre Barcelona
Companyla oficial del
Teatro Espanyol, de Madrid
Printer actor:
RICARD CALVO
Primera actriu:
EMPAR MARTÍ
Un altre primer actor:
EMILI PORTES
dimarts, tarda, a mi
quart ite sis. La celebrada
comedia en tres actes, de
Jaorpt -Benavent e.
EL NIDO AJENO
Nit, a un quart crome. El
dra ma roinantie en qua!! e
jornades. en vers, de Ramon
de Godoy i Enrie López
Atareen.
LA TIZONA

111

•••«a::

SAAL .7"

Aval. difames, lualtuille 1 esplendid programe: am• wat ~apto u* ale
Otee 8,
15 •4,45•5n dorna »erice: arao eint de la ernraciunal -Deten ta .9e
•
▪ neme tetelueha). drama
Glaleo».; San colase de la preciada el- .1
pe) ~pedir ~ele atarles Rae.. Ila
media IM free pm • No
tina eüenlca II melera empeperedes, de molla braille. nene, "loa, dure •
etstnenes. Divendre, %Metal, mcda colecta, ¡Wolfram*
d'estrenes ' •
a
• In estor Ni omml. per la Ingenua antela Clara lamban; La veda te de tat, •
• pe' u geutit artista Viola Dina I el popular actor tiaret Dures texetmhest•

r

(eze)lielut,

la iondalla ini tres actos i
quadros, d'En Josep miteel
Foleh '1- Torres, •
UNA VAGARA ERA UN
PASTOR...
Titule dele' Tiroteos; 1.. Perdul
al boae Els Tres Consells; 11,
El rabadar ploranet: 111, El eaeador eaeat o l'enginy val mes
que la força; IV, Junta tic Metges "Malum Sigruun - ; V, Princesa o pastora; V, El rapte de
La catàstrofe del
pont ; V11, El eastell oneantal;
VIII. Ea princesa i el pastor;
IX. Orlan el gat miola... La meteseuda recompensa. Decorat
non de BatIhr i Presentacid esplèndida.

roeeee.«•••4444.44******4
TEATRE NOU

Dijous, tarda i nit. debut
t
de l'eminent artista
.1.
i

1

I GLORIAS DEL PUEBLO
1

DOÑA FRANCISQUITA
interpreta/O en aquesta última el paper de "Don Matías",
e•••••••••••••••••n•••441+44

C

EMES --

Demà, dijous, tarda i nit,
grans programes
MARIA CONESA

Teatre Català Romea
Diumenge. dia 10. a dos
ouarts de sis larda. Entrena de

Flotables sestee I UN
.I.4 si. ellmeerce. itog o.sndiosom
eiitt, Illusanna (Ar11- . tee Aaeoctat-(
t . reali.1 de 51411)0 Am mala!, La rei..pa Carolina o El proas d'una esteta, I Jornada. luxe l presentarld
1031 lirio , : Trompicó es un model,
i. ,i,nii ita; Illi ecelinta Pata. nema,
en
u Notenn eedevenim
.11Joe,
n era
tot, pel sludalo • Douglas \13C Lean.
Invendree. moda. eetrena da la reg ona 1 darin jornada de La rei• nit Carolina. PREL e- OBREN Ti.
2.
.2
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Aval. dancere s . larda 1 hlt. rrai,-.
Pr n a r am e4 . I. n - pallen>, Mpi111., Aneo ama amelo amb ele
Padregots:; El modern enipaperedor E Amplie« tramoitta; VID
jornada do la , • olossal pellIeula Ele
miaterdt do Parle, ,-elr ume, la ‚Cl.
una tai obra nIel aran Etment Sue;

litst

äe xedietils amplia de eonintabl-

u

Palace Cine
• SLO DE •SIODI
AtIll. ,drda 1 nd. tresttobt s Axit de
I d , 0),„at )s . l.nrala, olud ine,dra
de la sineuialorrafla aleinallya,
eroacid del rolds (1,- la pantalla
\Tener Klal/,,,
OMINAR EL 8551

g rati 0•11,telat!P: ,,Iultple

rommovedor I de rran tra,retidetteta moral, la atrandie s ltat de eme, pl, d n • la (mal ha o-tat mero',renda por tot el rolAn. Aer.Sla
peal e•ula N'e:lit prol,./aut 111 Ina•
1,14 lomo . 8 !le &I , prinelpals
einemes de Berlin. ami, III1 1-xit

Mal supera,. Donat e/ son liare
in..tralze i. i.ü.,(1 InAlre,. 1-'av 1,“
al pubjje que la projerem 1.01101 0
cata ii dos duarls de .,P, eo 10 111 1.
Ahans s'exhibiran les ,111t,-. El
• corredor, de Molla broma, J La e
carrera da II seerneela Peral, lina
f
eumedia de la marea Norell..1.;

i

troe 4-ealeiresoporimpors4444+

Diana - Argentina
misterio de Paria,

8: Les dues &remes, primera ;
Aneu amb compte amb els
bandolera, PamplInes tremolata, El modern empaperador,

•

MAISON- DOBLE

Plaça de Catalunya, núm. 7 :-: Telèfon 3096 A.
elegant i aristocri
El local mis
dic

les

DUCA degli ABRUZZ1

VIES URINAR1ES. :2.PSZtt:-

la Impotencia. Analls1 de sane, orles I

Pus. Ronda Unlversttst, 4. Pollellulea.

Comenten) de une

RE VITTORIO

traciaeld, S. A. Passattre de la Pan, 8,
eelrosol. TePton 512i A.

PED socretarl-admInistrador s'ofenda
▪ comptable. Eserlore a LA
ULICATA T. ',limero 1111.

el dia 23 de febrer el vapor

HIPOTEQUES. hiT:',12,12.,;,

mena de peces. 110a,
Cerrar /llar, número 69.

Str.

•

fitleos 72corrijr -i,

LLOGARE
deialls a I.A PUBLICITAT, número 261.

A les oficines de Viatges i Tunante, de Barcelona,
Madrid i Sant Sebastià, es venen bitllets de ferrocarril

Avni, Clom un cante de fades,
El senyor X, Maoista prIncep
aventurer, Ele misterio de Parla, vuitena jornada.

italiana, francesos, stüssos , . alemanys i combinables in.
ternaeionals'a pieus de taquilla.

clac de la tarda a les tres de la matinada.
Sucursal del Restaurant Catalunya
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nunusennowsweawaizimeseminumenii
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Fre

gin
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Col

vir

Telèfon 1371 A.

tat
go

CUIDADO

!

amb el MAL de COLL, les BRONQUIT/S,
les CONGESTIONS, la GRIPPE!
!

2

liquido a la fábrica mateix les mostres
calcats amb tares que no podem
Mirar als comerciants

CUIDADO

BRONQUITICS, CATARROSOS,
ASMATICS,

▪ PREUS DE SALDO

tole els abonats a malalties del Pit;

els que teniu la Gola delicada;
aquella qu'els Bronquio eh-11i xiulen

bis, sena demora, a les

PASTILLES
•

LLULL, 21

•

(ciarrara al Pare)
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VAL DA

MOIMIZMIn11.1r

pera prevenir-vos, pera cuidar-vos
LES VERITABLES

Em serveixo

els inconcenients del Frel, de la ifurnilal,
de la Pols, els perilla del Contagi,
les Congeations.

NENS, ADULTS, VELLS,
el enfriado de preservar-vos

Per() refuseu SellSe mirantents les
pastilles qu'us otereixin al detall
i per uns po rs centinis,
dones no son mes que imitaciónS.
No estareu certs de tenir

IMEM

erru 4881 - 2.30. -

LES VERITABLES PASTILLES VALDA

Dissabte, (111 9 de febrer,
sise ttüncer I . presenlació
II Barcelona :l'una notabilissima Instilució coral
russa. ii tainús
DE
COSSACS
COR
del Kuban
e,,rtipetst de rtits de 30
eantaires. sola la direceal de reininettl niestre
SERGE SOKOLOF
Obres popnlars l'USSeS i
(11 • 1:' grans mes.tres (l'aquella escoja.
— AVIS IMPOIITANT -per aqUe.A rd n nrerf lourtin (fu_
les invilacinns que
per al sisé concert (oren repartides jentainent ami) les del
quint o)uteert i que porten data
del 27 de ptener. , , rt la qual dala
lluvia de venir el Quartet Zimmer, Il p Brusselles. La presenlueiA d'aquest Quartet queda fiNada per al dia 29 'raques' loes
(rol/ y eti setè), i Sf. circularan
noves invitacions.

sino les sompreu en CAIXES
amb el uom VALDA a la tapa

.

mita al bely rbum per a reseterar el cobell) a'50
as
~UD lenend

Establiments DALMAU OLIVERES. t. A

-

PASS816 DE 1. 161DUSTRlA 14 MAMONA

SOLSAMENT les Veritables tenen dice&
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ELS

LAD I LLAS.( CM:SRES)
Exterminades en un minut amb

TOS

QUE PATEIXIN
per forte 1 crbnIca que $lgul, que prenguin les ronomenades
PASTILLES del Dr. ANDREU. Un tan ralas I segurs els
efectes d'aquestes ;astilles, que a les primeres preses se
sent ja un alleujament que sorpren I anima I galrebe sempre
desapareix la tos per complot en acabar la primera capsa.

ASMA

1:insecticida PARADELL
atimitaa PARADELL.COMte Assalt,28 BARCELONA
e UNA PESSETA -PER commu,l'50 pessetes.

o alocad& que usln
Els que Ungen!
els PAPERS AZOTATS o els CIGARRETS kliTikSAILTICS
del mateix Doctor, que calmen de seguida els ataos 1 de
nIt permeten dormir tranquil.-Demaneu prospectes

URALITA
material

PER A COBLRTE5

compost exclusivament amb amiant i ciment

( Plagues de 40 x 40 cm., colors gris clar i roig.
( Xape5 ondulade g Canaleta de 120 x 75, 135 x 1141 250 x

114 cm.

PR A Rk.VSTIAUNTS ( Xapcs "B" de .120 x 120, 120 x 190 i 120 x 250 centimetres.
TWIERlO. per a balidos d'aigua, de diferents diàmetres

OIPOSITS per a algua, 'iferents tendel

*aleles de Veldncia artl.
eles de construcció

llana)

C3

d'eh

Els POLVOS d'HORL1NE fan una cara famosa
1 avelltdada, 1 fan devenir la pell Sna i agradable,
com la d'un infant. Els POLVOS dMORLINE son el
millor secret de formosor i jOvenhd.
PRODUCTES HOIRL1NE t
A1GUA d'HORUNE (tintura progrese a per ab cebas
blanco): 6. • DEPILATORI (odiu 4 inefensiu): 6. - rasos (rada
adherente): rsa. 4REe1A (evita tes
$ )
A1GUA
DENT1FR1CA (en cornprimits efervescente) . s.BATMOLMONTRY
(sale mineral» per als banys de peus) 5'50 - SANM(L (Daineet

PASTILLES VALDA

1--

su
ne

HORLINE

No tenia perque temer si dexeu a les

ist

e3

d'

dels accidents cronics, com
CRISIS DE CATARROS,
ATACS D'ASMA, ETC.

12

la

ar
Li

en esta( agul i prevenen la repetició

aciada Música Camera
¡s

BARCCLONA

Tu
co

'

totes les Balalties de les Mes Respiratorios

4.1

~tata: Tallero, 72
Telefon A. 5080
Fltbrlea: Garree tenavent
prop de la Travessera de

tal

POLVOS

CURAN

dia per l'out Gib-son. n'Uma projeeciJ, de UN FIONIE
A LA MODA, per I.mv Co_
OS: ETERNA VIGILANCIA,
d -rall'3 : NOVETATS UNI. •C
VERSAL número e; l EL
SENYOR FATIMA, ehn,Eca.
—Dezná. dij, U72. . eslrona n te. ./

Casimir Vicens

fel
-gli
alt
de

sempre

EVITAN

, ..6,±é:Ii: -di -Marres e • :est i.eila
de' La ENOAN7, ewili,, -

Fábrica de Producto Cedilla

nil

EI

El millor saló
El millor programa

rbineeres, a Ires rptaris
den de la nit: itreital per
Eeminent violonee1-1 a eatala
ANTONI SALA
Alexandre Vilalta, pianista
PROXIMA EN T
pe) fainós pianista letones
ALEXANDRE BOROMISKY
i presenteri('u a Tiateelona del
Quator pro-arte, de Brusselles
Palau de la Música Catalana

ric
c!.3

rD

: Fá brica g e talçat:

al respirar: els febles de Pulmons!

Recorro

CALCATS SIMON

de Barcelona

Saló de Te, de cinc a vuit de la tarda
"
SALO DE BANQUETS
ficnei especial sortida de teatres. Orquestri-

cia

/ Avui, dimecres, programa escollit: El meu eosi, interessant,
film interpretat pel farnös tenor Enrico Cambio, de) selecle
programa Ajuma; Pellioula de
baralles, gran film de 1,200 11/11I rrs en combat de boxa per quatre grans boxador,s; Un home
de fama, grandiosa comedia
()ramal uca. interpretada per l'eminent artista Bert Litell; El
destí, magnific film eu dues
jornades, prejnelant-se la sepulta i pul Mico Robinne; Per vestir santa, gran
broma. — Denla, seleetes estrenes, entre elles: El que
digui David, pel popular artista Charles Ray, programa
Ajuria; El mitgic de la ribera,
interessant obra; La dansaira
d'Orient, per la bella artista
Dotirga, i d'altres de gran i'(xit.
—Dil I I 1 I 1.5. estrena.
Les dues
brf enes.

AMICS DE LA MUSICA

Excelsior
Aviii. Els

El dia 12 de febrer el vapor

11,1

VENDES

CONCERTS::

+1,44.11+6444444~~1.

1111 nn de

DR. M. NADAL
,rutia1,1V2es
18

era Mont-516, 18. Tetaron 4555 A.

•44.6•4444+04444144444+11

Teatres Triomf i Marina
i Cinema Nou

cap a Rio Janeiro, Santos, Montevideu i Buenos Aires,

a Maquina. Circulara, Iracopl ee
Leie duretons
frene!! I u.

boiles referentes, desfila t'asa.

Eierlure: LA PTIILI(:ITAT, J. NI. P.

MAGNETOS•

DI VERSES
CASA RERE

e de vine-Tela 71113$, amb ennel-

i
44944444444444/41444+644*.,

mumela linhada. Les das edenes,
lereseutant In 1 u, t de la ....ca. a
4.,, natural, la .,enyorela Panadg?s.

RESTAURANT

•

lames.

»v

Pròximes sortides de BARCELONA

urdo P • Pelleterla.

jovr ella-bala suya, s'ofereix no
•
ununria per que. anota es-

PROGRAMA AJUMA. LLUSTRINA BARATA, per Enid
llennet i Matt Mon; e. Aviat:
William ;S. Hart.
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ino.4 bona. Iterertmelee
." Primer Mere. 'S'armen(
a dOlnle111 o per a Ireball lis en taller
timonead. Pren tundir. Et,ertuee a Coneh , mira. earrer hlaral, 104.
tranger. Ese, LA PUBLICITAT, E. P. D.

dinieere f.: lo Louploto, V
darrein: 1111 podar de la Emitida;
litoolste, peina* 'soflame; El poilota fantasma; Viese 1'0,16041
»unas. eatrenetf La fortuna Un%botica, I 4 II eplsodIs; Co, do llop;
L'espectro de la esputa, blanco,

hl dellrnrsa vOliledla

Gran Tea tre Comtal i
Gran Cinema Bohemia

a
a
e

Walkyria

Pu1+0 de {ranga. VIllaeroet lo. le-

imoDisTI

PASTILLES VALDA

44+60644444.4444.666661144

JONANNY8
Exit clamorós de la popular
artista
MARIA CONESA
Formós repertori. Espibn_
dida presentan&

Monumental - Pedró

PIANO ellat. se. enlresol.
OFERTES DE
TREBALL l—nu
lienards I echarme a Drena
_
.

alter CINEMA DE MODA

I

/ sombristes

446141fflelede 1 e44441.6.44.641A

NAVIGAZIONE CFNEP.ALL 1-71.14tt,
1A VtLOLL
M1:4R11114
QUETA 11ALIANA

Uta creas; per a vene ra. untver-

Saló Catalunya

ELDORADO

4,n•

011/ pessetes les deu primeres @anules i a
0'10 per cada una d'excés

~44444444~~4~)

/

e", t

Cinema Princesa

Gran companyia de sarsuela.
Direcció escénica, Leopold Gil.
Printers actors i directoro,
rail Valle jo i Carleo Beraza.
concertaIdef. tres directors
dors, julii Viras i Laure
Riva

PAL GORGE
amb les due s obres:

• A

rAlt ordluart

immumeammezzaame••m••asatime•mm•mmaali

8444444144444444
4944444444144444444414~14

Avui. dimecres. !arda, a dos
quarts de cine, nit, a les
deu. projecció de notables
pelltcules. Exit dele ¡oyes
malabaristes
D'A NGOLYS
Suceda de la simptitica bailarina
'
MARI' WIEDEll
Entis dels celebres clowns
R100 i ALEX
Els famosos i ovacionats
gimnastes
INAllOLAS
Els divertits i aclamats

r

oftoorrnum DURE &n.o va ARMO DE menas DISTINOIDIS

•

dijous, tarda. La ti.
zona. Nit, La vida es sueño. — Divendres, nit, estrena de la comedia de Tirso
de Molina,
I EL CONDENADO POR I
DESCONFIADO

Ooliseu de varletats

K

te

Uralita, S. A

•

BARCELONA. MADRID. VALENCIA. SIN!.
LLA, LLEYDA, SALAMANCA. BILBAO

Cficines centrals : PI* A López, 15, Telefons 1644 A 1848A.0ARCELONA

Ie
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