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UR CURIO.S. CONCEPTE 1

EL PROTECTORAT AL
DEL ROMANTICISME.
MARROC
-Sal un romanticl—exclama de cop • El cronista madrileny de "Lau Noala qua l sevol sarna- Canons,
ticiae", pis signe "Someieta.", sedo
2. vos paternalment l'esquena.
en la leva «Misa d'ahir
tominti c?--reslinneu. palpant" testó del Direetwi al Maree, no
h roba amb xivissima alarma—. els moderar terwies:
treieu? Porto en la mera
irla aleta senyal de romanEs rornintic aquest coll que
res de particular i aquesta cor tus eis-cendra tot dircresió?
Si car:Cter, erial aviat raonador
pect‘ nn córacter romänLa mere existencia ordenada i
ung existencia romàntica?
Sea tm ron% Laufe; us ho torno a
sopead senyor Canons,
el setx somrís superior i
er

Perü, per quE? Per que?—exelas. veritable dea'Speració, tetnent
els esforços • que husmo jet
e anys suggxstiona t per les arale Manteas i companyia, hagin
leudet
rrunt preguntant, a rriben a
etrhe que el senyor Canons un
perquè t e una discussió
luveu sostingut una trsi simeorre;ta, perque i heu donat a

e que teniu una ;arta fe en
' valors tu; cotitzats a la Borsa,

"Upes Rienda, el popular cronista

•

Africa, en una conferencia dada
Tetuda levantó un poco la punta
del veto que encubre la intrincada política del protectorado espafiol.
Parece que el Directorio desarrolla
desde su advenimiento al Poder upa
política de atracción que las cataba
aceptan con regocijo.
Mi enhorabuena."
RECTIFICACIO DE NOM
Hem de fer la rectificació d'un
nom, omb referdstio o una noticia gue
CM

ahir dondrem.
El reverend mossen Salen«
no es din losep, eme equivocadas/ni
firma constar, piad /min.
Comed, doses, ein.
ALCALDE I SINDIC SUS-

PESOS
¿'alcalde de Sant Edite de Codines,
N'Anhela Segaba, i el sindic del »lid,. Ajunlament, En _loan Caía:, han
esst suspesos de lime respective carlees.

".

CANYI D'AJUNTAMENT
Han estat renovats tots els regidor&
nema rek
rAjtotremed gavera-

es taspireu amb uní profun-,

he de

elé tntjust haveu prontinciat al-

Paraula abstracta corn "dignat",
Quan e l senyor Canons
ve set te romäntie, no rol dir
Ve signen un candidat als gransi

slibr,s i als grasas defallirnents.
'01db pas que en la nostra

hagi un suicidi senzill a la

iler. ni un suicidi doble a la Jui borneo; no vol dir Venecia amb
' Oc S and ni la lluita contra els

ainb Lord Byron; no vol dir
piralitat d'embolics amor0103

al senyor Canana ei ron
ncea.
es no altm cosa que una mena
recitar per a la bretolada.
Serle perilj (atar a

le lea&
r'T-rn s d'unm 'Idee; so os en
ea
El sen Ytir Canieß sita
re
tnt &tu: Quin ronintie

Gimiese.

ELS .GRUPS• F.S0;44$
BARCELONINS
En "El Mudo" d'ahir, N'Eduard
Sanjuan publica un article sota Te»
grof de "Labor cultural".
Darrera de referir-se a egoellalot¡inste d'E:huya, parla dr la culto".
barcelonina d'aquesta manera: •
"Así es toda Eopalta. Bata des
nuestro ~madero tie redacción Free
oi
co Aldea sed ir Ña* tus e»
nade y planea* ~Oh seca de
Im latea ~ad del Acudimiento de
Barcelona. La eampaha, serene pe.
sonada, so tiene el éxito que se

rece. A id cifras, a 4u estadísticas y
a lee deficimias que seltala el compa-

ñero, el ^flotamiento responde con

WAVI31

LES 4.11.3'S J £LS sUITI.STSS
Completant la ressenya que ea vàrem veure dama d'interrompre en

lidie% rabeen d'ahir, mesayiltie unes
maga anorecions d mame d'En
Fraude Liberta agnstades me& la linea de termes que caracterlua la producciii tragad erlialx Sazona de
dibuixos de Lluls Mercaré, particularment el ae Je orna amb barre.

L.t _•ma
111r-i-IRES ANYW DE
COYEel,if DEL ItOBLE

•

Eduard

Adi 1 Pkez

yeirria greda gend de jia
eeentiseid ad Oinateri militar 0
Soase ~hl is miga a un set oireete
ame IR premorid del amor Aun!" i
Pérez al chi« de sots-maretari del
Tea& ilike aele Im eleeignagib
fi eran Xavier Needis Id ha 011B. personatges catalans per a arrea pa«ice s'haria fet notara per muges eue
""igut 3n6 una magoitioa sitie en altm nago 110 priatim miojaeçant
d'estadio per a detalla deseratiss>
wats mides illestraciam. Ei " I.

tul*, matasioes oapidleam de fizaves femenines, c000died ge san Tatuares, hi ha tota la gräcia honesta,
tota la severa distiació que En Nonas cap infundir a la figura * la
dean, a erais fea discrettsolm %kilt
isevetliesie que Matee areb un nadie apead la rebasaste iaracteristka
del dpes itaie. En les dastradons
s'obesa •ad humerisme reflexiv,
apene verba asainnieatin pesada al
atad daa obeervac46 tea coenprea~a, que ardha a lee minar tot al%
ala rilliciditea.
Eti Josep Oler* hi nf traes d
Ilapis i a la ploma. En totes aquestes
pedes iteres id ha la legada" sivia, el candor adorablement

zat, peculiar 'aquest artista, en el
q uid Perdera, ilemegeetle mese i

eribernerrelo a *tones, el reatad

dele
italians. D'entre els dibuixos acenya

bol ata preferiais' tes Isu de noia
deticadIssint 1 'L'Anim e, el realinne
del qual dv temperat per un agradable deix d'ertkdki6.
De riu Parque taj ha unes manes
notes de paisat,ge a feji, pedes me-

dites de preesió I de daña, j tia;
dedica el Papis pina' que sembla que
esperin que el pintor' els reasteld
de la polea finissfea que extreu de
II seva paleta.
L'Elide C. Ritiols espose uns
quipe dibuixos, tremje ele gials recordem amb gast el petit lindes& a la
punta d'argent, d'una albeen d'ang.
tació prodjdipsa 110 ;Wat zataafatt,
Els escolto:es ?han mostrat radt
rnés retrets que elepinten, i Es una

as gais imeseed,
Ille rare Mndiss Ms de ea
amada ed buril • la dial grating
del fas*. Deis tres sedes que fi.
dren en el carnita, amés áon capasen die:nexos i cama emes: En Ce.
~aves chi ti eme seseestms amé

usa técnica liad, ema »Pileual,
la qual acusa nommati ab ramas. Zu-

rre aquests tres. dibuixos, un de colo-

amb un tel suavíssim d'aquarella,
delata una mi. experüssima en aquest
procediment. D'En Josep Clara Jai ha
un dibuix, al carbó, robust,
d'En
pint Oaegge dráll mascareta coure
verm441, an la wegl el doedni de la
dialice inerte amb la Eantasia expressiva de l'autor.

C. C.
El diari 0 1..a Premsa", de Nava
ygeb. mica sal uno Pagina. amb
nowtbr9IN PIIICOS, a t'artista catad
Francesc Cugat, pintor i cartellista
notable, amb motiu de rexparici.3 que
celebra actuol pseut a "The Anderson
Galerita" do la dita chía.
Pons reepiended dlp.4, aquisto manifestocid, do la qua sitas ocupas amb
elogi els critics mis prestigiosos d'aquell pals, ha constituit sm èzit sor:ollas p er al •ore com p atrici. Celebrem Pi.rit • d'aouest artista, fill de
Barcelona (on va nitre, ron, 1894.
segons din el cetaleg que teten a la
vista) i educat a Parir, al qual se li
reconeis uno Jan gada i una force de
color abassegadores.
— El notable paisatgista
Meifren ti oberta una exposició a la
Sala Aren ye:.
— En B. Cito i Roig n'ha inaugurar . una alma de figones, paisatges i
marines, al Saló Paris.

7

a

jalas? Si po no hay diana
¡No se ha ene.:letrado para urbanimr Im Gra li Dialogad/e

UN >VIL 94ROR
El "Diario de Barcelona" s'entrad
•
reprodue an artick del mear
Fegrocesc Silvela, escrit fa vint4dat
me sobre "El catalaainao y ase ah.
nf
Irrolfrelsie en Mraerai:
• lb 4di uainime la opinión de
egedrot poéticos ~o o menos gobernase. 31103,41 de que no es adecuado
mude pus bs debes del este lare sUn la represión y la hierre; y aunpo
en ungbes reate sentimiento leve ses reservas mentales, es de
die‘fieadde &cidra que ninguno ha.
ya cota* tal sistema, que ea sin
embargo, el fui& usado en la Historia
antigua, moderna y contemporánea, s-

un silencio toa a, mis de ser irresfkluest noil
•
petuoso, ha de haca . emeodic a jimi
aak una nata ata
Apenadas dita, gente+. "
• ea egsr. tas dosiowebileseekoeistas y
• caPter'reo usa ~podo
mi. : 1,01 weiedelles erupee veliedgres 41 dealieriei*.101 11111‘81.• Previstas,
9. len 11111 Agfeedlón, 10.
; he) tiu.
mayor Cae •epehaela djs dais- es Mella
=e lee dissideirpe sus amu'whe malparid, uo ',carnet eszes de ter
eRIO !Mea-04 elen dimernälltherár ä reanudar."
•• '1•.. tantéale,'
'
beis tal daos que en esta metro amrat h
voleu respondre? Ell ti eos se acorne no puedes m'ad* a
.ptileteroic SUSPE$
cetellte del romenticisese, i bata expurgar su ddedderevd Sula per • • L'entorket /mermada lb ~He la
%ere, reglamente
no. l'abliellreat gag. "II"
Peto. 141011111118 gap~jii eeffeelic Lee azi"..
eque hs Sede apanar, a los eses lalet
•
Barbee jekseeild

minmmitedr,fflitibetreme~ait

LA CIUTATIYAWR

LES RTS

• Toas" té niffen antir ve * eei
perdert de vista taaWa
4"neralment, aqueat amic es un t'empane! dol Misa de
I ,ces lle t res, de l'In-Jebe o de la Universitat. Han pasad
han etetviat les circumstencles, l'avena anat intuid
res i el nostre amic en direcció divergent s egetlitati de
i cap més noticia ens ha arribat d'ell.
peei succeeix que de sobte tenlu noticies freeseee de
.e rec t icansent pee'dut. Llegiu a diarf, per exemple, que
amt, o que ha fet dinero i es banquer, o que sha arat i ea hagut de fer-se guerdia municipal. da hieren ret, en certa manera, el medre ende.
Aquest retrobament pot anar junt amb una impreeeia de
res. SePese m elle en els tenses d'aptic campanatge, el
tre amic era un bútxara, i saben que suerte l'han fet prest d'una socie t at moral; o que no arribé a apendre les
e operacions fonamentals de l'aritmètica, i ba pedid reIsent una gran febrica d'objectes de celieloide; 41,11 so
d'apendre de llegir, i que l'han eseinellet äireetar d'Un
o li han donat un airase nureeentatin.
"No ho batidero dit s'exclamareu vosaltres dasient
¡esmerada novetat. Fina potser as postre« a duma mofetao tia indignaren d'una manera drametIce. "51 En Tal
las nullitatl—observareu. —Si era et élebteble més ase
eus, o el company més betel de la colla! Com s'explica
ira es converteed en un personatge impd,rtant r
SellIblarit, al primer cop d'ull, que tenle raó per exclama>
aquesta forma. Però si ho pensen bé, veureu ele Do 49
Cal considerar, en efecte, ea trieeformacions lant
• l'educada, l'ambient i fina la indumentària reaktgen ea
e. En Tal podia ésser v eramellt m allehrat e en bailada dotze, quinae o vint anya, i Una no vol dir ntoesai.
ent que continuï eseent-ho ala 41•4/1111 • camera. a titilee
mirarles. El transformismo zoolisgie de Darwin se; rana tee.
equivocada. Tanmateix en l'individu hatee, durad lee vida,
verifiquen, de tant en lene transformacions graduals que
d'un beneit del cabes un borne de negocio e MI dreellent
iniatrador de la coge pública.
Fino i tot veiem fenämtna de tresuiferMacia rápido, da
'6 sobtada. Aguaite fenòmens són ele Inés prodigiosos.
=ir, o un simple conegut, amb (pi besaren bildat en dia
la Rambla o al cate, o al tramite trobant.le tan insignia.
t, gris i pobrissó com de costune ei trobeu rendirme traest en un home important 1 en un mayor de pea 1 pretan.
ins. Ileu's aquí Une suggeativa aplicació de lee teories de
formaci6 1 mutada, que tant han fet parlar i esertere ele
rie
Nosaltres ens alegrem sempre d'aquests ascensos. 7ée Val
la traneforrriaci6 i la mutaci6 es facin en el edita de UPO()
110 pas en el de la reculada. St havem conegut , de Deis O di
ves, un poca-pena o un poq ueta-ffla, 1 ene 4pareig un dia del
t m'aire amb un atrrao pompón o anda una fortan raspee.
le, caldrà qtte fern repicar la campaneta interior de la joia
lebraci6 de tan faust esdeveniment 1 an honor del van amic

S

L'ami Boldevilaj en ¡lea se-

, sees crbliques diAties, on tan
sovint parla de llunyanes terree,
Oertaraeut, es devd interes
ens ha acosturoat a les coses

sane aVai mes que mai, diga
del Japó. timad* Ante comenrer dele ~demente que du- cm a sentir-nos familiaritzats
rent ele decrete wint-i-tres •n» ale costuras japoneses, 1a
anys han tingut retbetinistract6 raeure'ne, en el seu mete emb
comunal 1 bien orientat la vera relatiu deeembarks. Parles-ne
de la urbe. Es tan eixerreida • donas, una vegada seo, limo
l'actualitat, d'una tal miseria motes de la novella de Farree.
el eonjunt, que la fiestea visual
"La Batalla", actualitat en el
eistadena ¡seriaste que un es
moment present per la sea reguaral retespeetiu donforta edieió en la Biblioteca Fayerd,
eleed6 pedes.
l'espira.
El meter duele, be 1 bese jo'I per la peillcula del mateix
Gel mete ¡o que era la ein
veles — escara no arriba als atenta
nom eme ajunta al prestigi de
ams—, Ese irga conegut a Catalana. tat de 1900 1 co que es avui. En
l'actor Illasvakaya, l'ésser veriEI ama .4aalee laa atad ~la au su- fer-se, per decret del 20 d'abril tablement filmada en ele grane
truirsissafa franceses.
res * ido* e be post sebretot ea de 1897, l'agregació dele
periode, delations, pule . 00 ks sola- cipis del pla, exceptuara Sarna
Le "la Betedle" mese la miNorta,
a
Barcelona,
la
cinta
mat d non es-dceseeni ermó tanthi
flor i més *intensa de lee. notenia
totes
les
caracterietiques
estelles erEn . Claude Tardece, l'o• su pare ose ese serneetat eepedes
leudes en meato dareers anys la dent peble gran, inurbe, abrdid, fetial de Merina, literat com ea
aserb
tot
i
que
no
bi
maacaven
Lote i eom,e1 eompany turtrpramtallS de distriees Gmbeaes a
ane
e bella intleste m onunse
cas% ,deeidie .enamerat de • rentles Coa, dt
tale,
que
efte
llegaren
ele
nutres
1
Pare till donás Iten esedgeat una sis, le alguna Rucias cinta- ea& de l'Orient—el pastel i el
rened--, i reeercador, com
sgewiegt rennemen ene els ha done
tase ben deterededg. El pare ti doma que lluitaven per moda- de Pargunient i la deeoracid
Jritzar.la.
•
•
••
~Migue*.
imemsecla d'as forte commeincia en
Bant Miela, Sann, Les Corta
En "La Batalla", per dament
afea ainieisearrite, eeindadeeset en
1
Berrift
Andreu,
eren
Sant
Se
d'una trama episedida, que 01la rassidecil de ess tivalarks direwes
illi mine, ostra/yo gairebile i:ente an la viste hietbri ge del
de Meada, Unte ares el tea isten 0la31 1capital.
La
ciutat
era
tan
in
,
es alhe tatos a id Inallebres Corts aeressibieeom altres poblacions combat naval de Tsushima, asas 4111 debat perlamentari iortissim. Mea llunyarnees. En lampe de pire a descriure reeirna japoCma a polla " el pm Aedo es fre- pluges, bi, durent tot Phi- nesa; y al, entretele expuse' el
trama ein 14 enea Iluita abnenad Atan a eancrabt per i dipeat 'vera, les medras principais
«mg gada col letra l'aeeld .envaidera
padmial. gua el cede« ge Mera' eenduien ale respectius suburdeeernsesta: Liny losa es mamá no- bia detenten nitres (ante fan- de l'Occia'ent menapant. ReflecY111uent en UtT3 neta eketerd; amb gar*, einpoesieles de trayeetear; teix el nivel i la tensa vo/unde sa drificis dele nipont,
ese« cene asid a representar els carrero de eadaseere dent tat
salvar la eivilitzacid que
ea Ceta se di:di-ice •ae la Seu 01.1r- nobles atasen encare pitjor. per
ele
es
petrel da, arrelada en el
pell; el eones definitiu feo 1 'eral- Barcelona i el seo Eles/seta, no
pregon de la rapa.
lacee de l'acta i cl glotis del diside pregeneaven meter especie: les teme
Formen el nus de la intriga
pelä motee guasón *tests En /es tiembles, el Passeig de la Inultra cosa que un
deniego guarda de rae 1916 es düstrla, el carrer de Trafalgar --que no da inspettar-hi el penpretert per e
torna a presentas' pel tetteix districte,
i la resta de les vies d'eixampla, sament poen lidie d'un redrepaerraut Mar» •
aras
asaetead« de tat al» que
meion: 11—ets mora de la
E! DB dunós — l'actual sots-eo• pedia ter-lea aparèixer com a ment
marquesa Im Ntsuko, esposa ne
asad 41a Treball—, nat a Lteydia cerrees d'una (q ua,. urbenitza- l'oficial
de Marina "%ristre,
rae* i$j6. ice eles .MI1 seas sla . F4o empedrats i afermats tse l'ases
Sit naval anglas,
Meeting, menee eh mes egindis • fa le carrers i places, poos i do- Yergan- Tri etos amors ene
elaveguerea, , teetteetsee tte detenta seteeillei;
Legigsaidge eimee,dr rEemiat.
a
Unta. Le gars
Es doctor*, presentant una Ilumino.. oneddia «km "El itemingentee.
Quasi almena tam, ftany ept8,

mo-idedeer d'ea.« ileser

primitiva i incompleta; tots els
seareis nencieinala d'arpad or¿re, dallé seda rudtmentari.

-- cene« de padre eideawnebe pul asees h tteressantessimes
de l'experibnci: ibritänica sobre
l'estrlistägia nq wat; i no parla
fin que morlbt tnd en la torre
cuirass guie dele 305 del "Niltkó", ha fa per t ele a l' agre-

Rodé, (aleccione toonegudes per "da- rebd irles de estilas: el Pirre,
tan' &noma oran"), era eaedidat les fiera del Bebe. Urenineeadipetstsia Corta pe( disiriose
riel uelta•
enoas. ede
s mtt,
ren Rrlfa
ei :ie que euee4-'
Et ida tenles •en asumes Meciese
espite dit "de la maleta". dale al sera l'otee de verdor a la pelada i prisa masa de construenull, didramon fea andada l'oiecoletee urbasses.
ció earb cigala per al elierreee.
Els monuntents, escasos, no
En enearrestr-se En Coa" del
masideri de Forma, el la secretad tate edn de ;non bon piel, I
articular, recordanaae amb molt ¿'as.- sonsa distinelb mal c,oneervats
bei de la me tasca la canea-ció de • del primer al darrer.
ir is dastalleta. però, lins
fragmente de poema i de revistes Meada paciustment ~Wats pei $oms q ue ee el segell, el distintiu
d'honor de les ciutats cultes:
actual sots-secregari deliarebalt
a la cultura, a l'art, ja que el
filme& taquee exima irás es
panorama era cent se gadas gil_
espete a taseusrables tedie lee. jor. A guisa
e profertors
d de la
raris, produint algunes nos-elles, de eaarts. ols Aluntomonts sostenien
rieter pedeakaandeeet eentimeetaL
una Escala de Mesien, mal &lfa les ele:gens perale the
eerla tenis Metalbsda; un Me1Ba 9 sa mar a pone traer Mantee
eete 'de Selles Arte, que fea
per Cervera en una combinació pedí- 114stinta de vede per le ~a
50sleingiesdatime, peel es arrIbi a
pobreta artística 1 per la maislas ni ~Wat.
mira eme bel Iscriava; un MnLiar stue (desees de e nevada) iteu d'Art. Decoratiu taba es
es presenta pel distrae de Solana
debe) que estera a l'aleada del
ein anä. a presentar4o, fent un viatge ama ~Pa li e: un Museu Zoogenosissia, el senyer Cuele Na tiu- tècnic, aixoglustat en un immoguÁ El mese Sanada ble rAneg i bemit de la Secció
trulla* el sea amo de l icita a la N'eterna del Parc, qm cansera
Seit fLirprit tontea el esionaliste
pena f vean:ni eva; i per fi.' nn
Tirita .dc
nitre Mesen. el de Ciències NaPel ~ea distidte di Sol:~ es tenis, Ilegat d'un bon marjal.
tesela, amb una Muniese in~Mea en les elteeions generes de
res *Me acudid a encimar-lo ti ceneebible. Adfo era tot.
papi acorar Carneó a l'avise ae Pana.
L'eneenyugent primar/ salaEl regionalisme hagui de pausa ele va al ideen de les altres cosa,
Peine duna divisad dels seas adeptes comptant cantaores la ciutat

en aquell districte per sostenir

meta i eeireinuast la candidatura
Aunós eentra k

¿'Es Gaitted, ande

~del tegienaliet ped teatekt
Mete. rae ten> tapas, en les der.

urnas de +anadees, el pare Asna es
presentä contra ele tendida« de la
es posé al costat del
Diga. El
pare i tat pana mb el pasiit
Al me de •esc tefeld entrara ab

resto de la U. d. le
~oreo 4. Ilegiesii ese rrodd la

colistercia «Adaté Cuelan. el mor
Asidi joe sesee eis-entridast di is

lila La este tde

l

Llega es

nonsaarä alädaesm a mis Mea leer
deis 1 ti merar Ambo ~el as
sala menea, *set esebidea ceeie-

regia% in sesean Oh emules dele'
stees medio se /urea. Beadeettlea
ele les 313nte rilaCiell II Case de tiesura de les WA T* reme* *acr.
nades/ que geereixé gb honore d'elite publicada htegmbest e lea edema de La Yav 1 el diegwg Prudencial
do je* ~ab dd Pebb lee sobre
te "TI-Meted" de ea edenes euro/0d".

per alzó, quin t Yorisaka sorprèn
Él s amante faMgelx ignoräncia,
er eontingar erreneent de Per-

amb lee eeglients escotes, diese
Obligues: Je, de pervuls; 40
de nois; 28, da noies; o sien, en

total, 94, amb 7,831 nois i 5.708
notes q ue hl concorrien. El 95
per 100 dels locals on es donava ensenyament a aquest
món eseolar, eren senzillament
una inflada: sabem d'un, en ei
qual ni Be° ercusat hi halda, t
no %miguen posar en clar com
se
, solucionaven certes neceeodtate. Barcelona no tenia n!
une vela instItueld de cultura,
de fa miel mande fer-ee'n ef
mi* benbeel esment.'
Amasa Mimad, aquest estat de mea, *l'atufa perfiengat
fine qui sap dan, perb vIngue
una a gitada del narrar que dugud a la Casa de la Ciutat pa-

triad amante d'aras a lee co.
tes nostres . L'any 1902, entre
les rendereg debe mudes con.
setter., tehl eempteven ele Pnie
ereisfalelt, turren Reesdnyot,
Pellai Yergas, Gambó, Carnee
!dotes. de Buen, estas Anton, R.
Mbd i &trae que el pelee lel
Apile dut Inne  s'u tealultd.
• lbs Mee de teleteilleillegg
ontril 4 la MIL MI he die
fi% (ten entrez1 Jellate,fleat al;
deetteneett. >elle eren" Ti aletee
qua. volle redheitteje `di tetero/
inbablennents. A rdilearrigni.;
andat de hie settt . ietigrefette;,
par« l'entivllat de lee' trelner
140. 4 gdoed %e
..lotéretw
•

•

naval angli s, malgrat la
arta condició Ile Medre. que el
substitueid en la dire cele, continuant el foc: co ntra els
rells russos.
Morts tots dos e It la batalla,
que eferma la viril') Tia derlsiva,
'la m a rquesa , la sen se motin de
flnatment, reprin mima witifitira, 1 es recios/ per la 'vida en
un convent budista r i bert a les
fines, dels dafmlos nc
gat

At emeget,_t epet im '-ho—que

no es altra cosa que un cenemis damunt del <mal a tereir
el quadro de l'abnegae id japonesa. donant-se per a 1 N atajar
pi-:indaga de la denla. No diu
clarament el maleta Far..Are en
erplicar Pailas' de la a ya novella. Contestant a unir ..3 que
l'aenteeven ti ' lamer debennat
exageradament ele culatas,
confessa que poteer si resultan acuerde en enes colee a
sfinbois que són, "perb—efegeix—estic fermament, convergid que per vencer realment
la Rti geia i l'Europa, tolo els
bornes 1 totes les dones de l'Im_

peri esteren denidits a sacrificar mil i deu mil coses estima-

dos, comprenent-hi, entre elles,
l'honor i la virtut". Obre , dones,

de eonjunt, en qué el veritable

protagonista is l'anima japonesa trebatlant heroica per

enterneció de la prApia personalilat.
Per airó el atanor cabdal, 1
eulm1nant del llibre. As amell
en que s'exposa el dramIttic
Gran leobriren'de bat a bat i
ahora que el sol 1 l'aire, hi en trà l'optimisme, lit fe de les
nroltlteds. IPle "ese emanen;

feren la *leed que eonefeern
avul 1 qua per maltee eses el bd
sien tantee les que batean de
fer dora! da mostees horas, de
'loada mis adlit dele ese».
El que Leen ahir, el que teasporalment no peinaren fer, alee tle del que parlaren en sium
emites adietes. Dicen qtee Id
saya obra ea matra a Tes.
guard de iota Ea posible.
pela cal ter-fa entes inda une
'Minero, tris sor «diabla la
a« una sola da a l ele es vea
1 una altea dile la valor que
* dado* an.
td;s
ilosari si,
n;
nretie,"Ste set. tadneetrutt
b)e L tia tes Dra ;da ad"ro ad> p , tan Nt runa
elutat msdipsro, emites'. Pile
erliedided, weil ira. delMitsdi'd
Der
eddeteRlit. «10)14111111444
eriges

rieftelme

eoni licte ese anual, rieren per
dual t base* eineiene, diferente
d'un a adalid 6 idéntica. El siega
Pan ese ea ele momento de
vent f • de pl Rija, anteriors
a la
bate lii, en ceberta del 'Elige
led.,, ' es ia trüben el mane»
Yeti maka e • an oficial de Marina,
ami o as,el...acere* tareas
Si di peles er, per Multar1'0 ocident , ho ha fet ~le mg
cerda «da pace, pros« de fea;
ele( turesti mies tot allb
Pu s lii dt ser aventands; Vahee
Top resen ta un rigid eritert en.
nel ibilit it. La d'acusa/6 de lee
dtle 3 i ste es da altament patinase
Dee eres del combat, aconierebt
da I a ei eteria,daesuat el eadivee
del cor eme, mort per la pie
tija— a' 3egiarat de la divergencia
/lapa* I, 1 no volea/ easer enea»
en e I a acribe Bledo rebasad
3.00"
beroieement en an
isang II Int barakiri • la helad dele
s'ells eareurais desdlesecos.
Es cerei evident el feas de le
novel q , g constata:16 que es
in 4 «enes d'un ideal conecat
Un, si la intenel6 "él una, es
mete des poden ése« diferente'
1 Ja . esa adaptado a ta realitat,
MA S.: encera. Per abre Parrere,
per - lec fenamentada 1 completa
la 27 *va obra, vol mostrer la'
irte , Itable diferencació dele pe.
ren connordente a una matera
fin; ditat. as Imposedble oposarle a aque ta theartirseacid, de-t

ie a que per sort, el pese,
me ne es Nieve; finan pajee no
fól e una gregäria detened mese
Sol mistal erb cal, etrrosament,
ge" losament, que reai aquesta
op osiCió de criteri no pan' dese r un perjudiei per a robra co.-.
wa. tol tescrificar tot esia.
se dame, que podria afeblir l'are‘
al' 1 conjunta. Y *cerdot ea rae-,
im

m ents exapclonals—erm is el

de ; la guerra en que es desena
ro tlla la novena de Pere-ere--en
qt te la Oleica eoatrovereia
ex 'siete de eriterie es difiend.
ta da, cal, per damunt de toba
al tea mea, que cap real ni ese.
pI !quia, etp preinntar je-tief,
es pari els companys, ele une
de as antes. nee pina per a eta
rol •ectivitat que lluita per un .
ide el en els greas »miente en 7

qut 3 amenace, el perfil sitar.,
gin o lee dleebrdiee 1 les relvell+1"
ale 3 internes.
o ti els Japoneses >idean ven- cer Rússia, si afirmaren la se-..
va ; nade com a potencia arree

rest tortada, si inmolaren bolle,

gort aieia al seu espere oriental
tan caracterfstic, ton propi, tan
seu, ton esquê siberen agerman, sr l'enmanta decidida amb
una •gran serenitat. Tota trabaurde; a, cadascú pel sal ami i
smb el seu afame en la maldita

obra. En "La Batalla", ea 1a ea.
'`Ait de la mart, fama de
Sos st narren la selva divergencia
FUlelnil

einig! nstaneial, Perita acometas
conitn diccions foren noma ex-ea)" i, i encaro insagenativia
pe te st& e en realitak ele apenases
salame a tots sacrificar-ve ano,
nins am ritt, remada:1st el sentir
del J eter nah, sena dudar-ata oler
po
d. ssible ev orgallir-se del
irlos
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' ta que n'Id W/4 3 i di gearillee
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Sentid -ho air f. Parrare posa
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Ous, de 275 a 3 pessetes dotz
Gallina, de 18 a 22 pessetes

Pollastres, de 14 a 18 ídem.
Conills. de 9 a 12 ídem.
Marneilons, de 49 a 55 pessetes . un.
Fatates, a 22 pessetes els roo
los.
Xcbra, a 23 pessetes la qua itera
de z, quilos.
Forment, a 21 pessetes la n partera de 55 quilos.
Ordi, a .33 0 pessetes els 100 . quilos.
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NOTA NEC ROLOGICA
ßNTERRAM ENTS D'AVUI
.ATI
Josep Corro. o Forné, Pere IV,
214, al cementir i Non. A les den.
T 'ARDA
Jaume Joane N., de e anys, Hospital Clinic, • :ementiri Nou. A. les
dues.
Manuel M esa Paniagua, de 39
anys, Hospit .-;.1 Militar, cementiri de
Les Corta . k les quatre.
Maten a fabulosa Putoret, de 33
anys, }ion ial Clinic, cementiri Nou.
A les qual re.
Denotan Millé Vellmunt, de da
anys, Mal turca, 447, tercer, cementi-

ri Nou. / c les tres.
Magda Una Pita Iban, de 51 anys,
Passeig de Colomb, 7, entresol, ce.
mentid Nou. A dos quarts de (marre.
Rain n'ad Mune Olive, de 7 2
anys, :hiera Alle, 4, cementiri de Les
Corts. A les tres.
Lltds Boj Martínez, de t8 mesos,
Aurora, ro, tercer, cementiri Nou.
A les dues.
Josep Solé Buton, de 64 anys,
Sant Roc, 31, primer, cementiri Nou.
A les tres.
Carme AbeU6 Puig, d'u meses,

Rosselló, 256, tercer, ceinentiri Vell.
A dos quarts de guatee.
Teresa Babi Roche, de '9 anys,
Caldés, 2, quart, cementiri de Les

Corte A les tres.
Mea Serradell Brunet, de 8o anys,
Valladolid, 44, baixos, cementiri Nou.
A les ()naire.
Maria Mateu Fierro, de 66 anys,
Tordera, 24, segon, cementiri Non.
A les tres.
FUNERALE

Na Doten Badali Ro le,. Morí el
dia 4 de desembre. Avui, a lea den, a
Jesús, de Gräcia.
Na Júlia Aldea i Roig, vidas de
Gozmillea. Morí el die 4 del coreano.
Aves, a les non, a, la parròquia de
Vilassar de Mar.
•
Madame
Dorgebrai
Mathilde Mori el dia 30 de
gener. Aval, de ¿co a dotae, mieses
a la Capea Francesa.
N'Antera& Bubas Jan& Mori el
di 8 de gotee. Avni, mienta ah Dominico 1 a la peneque. ¿'Afolla.
▪

VERITAIKIL MARIO
acata de Mes das.

*mese

ose Pm fez TaillOPIN adlO. OS

perquè els eontinui.
Va acordar-se la publicació d'una
revista mensual titulada Economia i
Sociologis. destinlda a facilitar dades
i a estimular l'intercanvi de publicaciims siminrs amb les altres corporaciento +=innato i estrangeres.
Fou desig at el conse ler de Política Social. En Joan Bofarull i
get, per ocupar la presidencia del Consel/ de govern de la Mutualitat dé Secrciaris i Funcionaris Municipal, de
Catalunya."
'5

l

n

La societat Foment de la Cria del
Canon celebrará diumenge vinent a
les onze del mati, a la terrassa 4c la
Reial Societat Colombófila de Cataluya: Rambla dels Estudia, 8, principal, la classificació dela canaria
flauta que hauran de concórrer a
l'exposició que tindra lloc a l'Hivernade del Parc el dia 17 del corrent.

te a be assabentar a la seva
distingida clientela el tresnal
del • au establiment al carrer
dels Arca, núm. tO (toeant a la
placa de Santa Anna). Telèfon

•

450A.
EXEMPLE DE FECUNDITAT
En un deis consultoris que sosté
la "Lluita contra la mortalitat infantil" s'ha registrat un cas que no sovinteja. Una dóna ha donat a llum
tres infants, nois, el que ve a augmentar fins a set el nombre dels filio
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la porta del Coliseum un collar de
pedes valorat en cinc mil pessetes.
Els guàrdies brea gestiono per tal
de trobar la propietària del collar,
resultant pertänyer a la senyora Rosa Domingo, que feia ¡set havia entrat Ja sala. Els guàrdies es negaren s acceptar cap gratificació,
creient que només havien fet que
complir llar deure. Force felicitats
pels seas superiora

P

M63 de,100,000 bobines de pa.
M.

1,4410
son mettaualment consumides
per les minore marques de cigarrets havanos i egipcis.
-Resulta interessantissima la pellicula
del Concurs Internacional de Skis organitzat pel Centre Excursionista de
Ca'ahnlya, la qual hem tingut el elan
d'admirar a In pantalla del Colhema.
Deven aquesta revista gräfica de la
simpàtica manifestació esportiva a la
casa Cuyas, a la qual felicitan pel
resultat assolit. Per lee noticies que
tenias, densa, dissabte, seré l'idtima
iiojecció d'aquesta pellicula.
EXTRAORDINARIA ACTIVITAT
CANINA
• ..Melsgrat toses les assenyades recemanados' i encerrados prevencions de
la Comissió central del nostre Ajuntament per tal d'entrebancar la tuca
esglaiadora dels gossos sease more«,
aquests
iidelissims animalets, tan
,•
ames de l'home, tota la jornada d'ahir
despkgaren una extraordinärie aaivf-

o

tat agressiva; a la Comandancia van

registrar -se Bombrofes mossegades a
dones, lonas i bens. Veas aci unes
4111.111101:

'

••

Al casar de la Independencia im
los vagabund mossega a la mixa
guerrea Vicens Llorens Orts, de so
anys, cee, que viu al número 6 de resmental caree:.
•
El noi de 3 anje loar" Ruiz Martín,
que vio al carrer de Vinaroc, núm. sil
ion agredit per un tos propietat del
vei del tercer pis, resultant ferit d'ambdues cama.
El gos d'Antoni 'Sans Tejedor va
mosoegar a la mi el neo Josep Cas.
tella Pérez, de 7 :m'a que ni: al carne de Maig, núm. 89, essent auxitiat
al dispensari edl careen del Taulat.

Durant 1 neg aras del desmauseu

mar,

PURE PERMANYER
L'Escacs Comtal Club presenta per
al mes que som el segisent programa:
Dia 3: solució de (nutre problemes;
die 3: combats de classificació; dia 7:
partida comentada (premi Solé); dia
ro: simultänies a arree del primer
jugador del grup A contra el grup B;
dia la i la: combats de classificació;
dia 17: aimultinies a arree del primer
jugador del grup A contra el grup B;
die. 191 combato de classificació; día
21; partida comentada (premi Solé);
dies 26 i 28: combata de etassificacio.
ACCIDEÑTATS
JO
Ahir a ' len set del vespre, uns nois
jugaveu a nade« i civils als erms de
la placa de Citalunya; fent *una deraostracid d'adederne el noi Autoni
CS•

García Roman; d'anee anys,
dalt d'una tanta del
i perdent Yequilibri migué
Fou auxiliat al dispensad k
Cases Consistorials de la f
la cama dreta, de' pronòstic

Calefaccie
IIIITUM 4 U. I.
Valencia, las. Telas, 747
ACCIDENT DEL TR
Per haver-li caigut taus pum
ferro que uns treballadors
Carbonell i Comparen baria
a la plataforma del trampa, d
duetor Vicens Lnfm;e Pons, de
quanta sis anys. fou atutiliat
pensari de Sepúlveda d'una fui
luna al dit gros de la Mi
MORT SORTADA
, Abans d'ahir, a les set del
anava per la Ronda de Sant
Francesc Codina, de .59 anys,
que vivia al carrer de Ferró,
i sobtadament fou atacat de
morint ah poes minuta d'hater
a la casa de socors de la dita
de Sant Par.
Ormals de pisa, torta,
fina ara s'ha n hagut de
a 1 pessetes, els trobareaa.
pessetes a les val
Mufa /Nglada, de /a Rambla
les Flore, 8, i Ronda de
.Anteni, 5.

A través
del
guant

PURE PERMANYER
Indispensable ala ~alta do
l'estómac, convalecents de malalties gruta, anémica, i als
lana de l'intestf.
'n
ESTAFADORS DETINGUTS
El ednsol de Suissa va denunciar
que tres individus d'aquesta ciutat,
fingint-se els representants d'una
important Merla, havien estafat a
una fabrica del seu palo 166
ges, dels quals la policía n'ha recuperat 22 d'or 1 14 d'argent.
Als esmentats subjectes, que han
ettat detinguts per la noticia, els fon
ocupada, a nido, una crescuda quantint de monedes de coure estrsnyes,
que es proposaven posar en circula-.
cid. Han ingressat a la preró.

que han de nodrir i vestir del modcst jornal del,pare de familia, que
do insuficient per sufragar Veinte',wat dele nou nate.
La "Lluita contra la mortalitat infantil * espera de La caritas dela barcolonias que proveeixin aqueata ne-

ceisitat, remeten' almoines i robe:,
loé a la leva adminiatracid (Clans,
elE, tercer, mona) o be directarnent
als pares dele dita infanta. que /sitien
al carrer de Gignäs, u, segon.
EL GOVERNADOR NO REP
Ahir el general tomada no es
debdi veure als,periodiates ni a misdia ni al ruina, No bi 118101 res de
non
DENUNCIES 8 DETENCIONS
m'adir dgt ad feria Minan •
Poi ladd:Aarinef perdían g

la °

MIL

34W Heno

de Previa. exhala'hutene 1 Piratead aroma
caracterfatic d'aqueas anbd•de rodador. El
Sabd Heno de Provio perfuma deliMaament

Ice mona que l'uses 1 aquestes cortad
als guama el seu perturk que permet
ciar la distinci6 i el guat refutar de le
mimen.

•

MULTES
Han «tat imposades duea multes
de 300 peuetee, per Infracció
'lamenta d'esbarjos, i una de zoo
pessetes, per tetando!.

etentreenennT.nowa,

'
odyleite *wat per 'El lteast nte
lob asebatiel ee Afee un Madi' rada dla ti Manuel tia 6 a ato'
ene*
eaaa
llarta
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ATRACAMENT FRUSTRAT
Tenint noticia la policia que es pre,
tenia realitzar un atracament a/ carrer de Balmes contra un ciutadà que
d'habitud porta crescudes quantitata, foren detinguts ahir al vespre
Joan Rosique Sänchez i Francesc
Arocas Bonias, als quals se'ls ocupä
a cada un una pistola carregada, a
punt de disparar.
Dels detinguts hi ha antecedents.
- -

La C8S3 Grandin

•

•,›

Barcelona

bat aas pessetes i diversos objectes
valor d'una abren de pianos.
Un altre subjecte que ele acareanyava aconsegui fuer.
- Han estat dctingus Ignasi Martínez, per haver donat un bitilet de
too pessetes falo a una motiga del
carrer de Jaume Geralt; Ferran
cl qual esteva reclamat pel jutjai del Sud, per temptaiva de furt, i
LILA Larrosa, per haver Fes una
caiu de ligues dun carro que passa•••
VS pel canee del Rech.
- S'iza rebut 911 exhort del jutjat
de la Mar, de Valincia, interessant la
detenció de Miguel Gómez, acusat
d'estafa.
- Maria Molero va denunciar una
dona a la qual lliuri 150 pessetes per
traspis d'un pis.
El procurador no s'ha coniortnat
arab aguce traspis, i ara la denunciada es nega a tomar els diners a la
Molero.
- Juli Fucht ha denunciat que de
casa sera, de) carrer crAribau, li han
pres plomes estilogràfiques valorades
eis 2,000 pende!.

de la qual, senyor Colindres, va donar
explicacioos sobre la Memòria que va
presentar deis treballa a dur a cap a
l'Oficina d'Inforrnació Econòmica i
Social regraciant-/o la presidencia
pels treballs realitzats i es:imulant-lo

•

me.

GAS ETA BARCELONINA
Sants d'avui: Joan de la Mata, confessor i fundador; E aleve, abat ¡ fundador, i beat Pele, cardenaL
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LES REPARACIONS

DE RUMIA

E FRANÇA

la Cobra autorit, Vi COMiSSNi del pohle, 14E1 MANIFESTIC101
o durant quatre fellivoi, uei is
OSOS els

decrets.

Ilei en maleta
e3ontnn ca

PINTES

mugid& de Ikkoi lucdadi

tse

Idrise

DE

11111 1[11111 1110111111 111

MilitiS

!IZA CHI
1

Maccionald din que sön una incorrecciö :: Una nota del Qual
d'Orsay 1/1r. Tardieu tantö protesta :: La situació creada,
RS din a Londres, s delicadissima :: La qllestiö del Palatinat

411itte
fitjl Cofre gree
`11i idtki .1111 sota la preslezia
la mis !tal'
del senyor la>
L'istrigel
•eleteep

pandee

Atenes, 7.--E1 Gabinet ha estad
reconatituit sota la presidencia del
senyor Kappandaris, el qual ha presra. :,s, 7. -- M. Poincaré ha fet
• ,a
Washington, 7. - L'enterra
tat jurament. Formen el ministeri
tiiietití de cor.fianea de l'autorització
g
A
l'Agbncia
de
l'ex-president
Wilson
Londres, 7. -ment
decrets-llei en materia
tots els antics ministres, excepte et
• ,publicar
.
en
mig
de
mes
Reuter ii comuniquen de Earse celebrà
d'Afees estrangers . Comerç- i
coevea.
kov que han ocorregut seriosos
• truccie, els guate aran nomenats
Cambra ha aprovat el projecte
Ha rebut Lambe en tres audiéneies gran simplicitat.
š
menha
menta,
Tardieu
M.
d'unes
depropòsit
7.
A
desordres
a
tot
el
dIstricte.
El
Londres,
el
trajecte
s'uniren
al
Durant
despees del vot de confianza concePoinearé, .per 333 vota contra
els periodistes anglesos i
de 11.
Comissari del poble Poluarov, elaracion's del senyor Lloyd George, tit sonso inlelligència, 1 ha es- successives
seguid gran nombre de perso- de per l'Assemblea al Govern.-Ha-hayasinsurgente. els el ministeri d'Afers estrangers publi- perat la mort de Mr. Wilson per els corresponsals dele diaris del Do- nes, formant al final una enorals
s'ha
unit
A
la
Cambra
de
dipuvas.
de ¡'India i dels Esteta Units.
peris. 7. gneis es manifesten contra la ca una nota deedarant que va rebre evitar-se un altre "Mentiu", la minions
Ha estat acordat que no s'ha de missima multitud.
ela el diputat socialista senyor MouINUNDACIONS A PERSIA
dictadura comunista . La fàbri- ttna r.otificació de França fent saber dar cosa per sf sola ja de mo- donar
les
oficines
de
l'Estat
a
que
ice
advocat
de
Caillaux,
ha
Totes
compte de l'audiencia concedit
ca de municions de Lula ha es- el propòsit de publicar un 'libre groc numental. - Hayas.
Teheran,
caigut pluges
van
tenir
tancades
Hure
pones..
calorosissim
disun
tarda
iet aguest a
DECLARACIONS DE CI,EMEN- da amb una interviu.
tat incendiada. - Hayas.
comenint els docqme_nts rclatius a la
in una innovació Els establiments partioulars de torrencials sobre la provincia d'Araorc a favor d'aquest.
Aquesta
recepció
GRAU
-:UNA
PROPOSICIO
redacció de dos artic'es del Tractat
UN GENERAL RUS I VINT
totes dlasses cessaren en el tre- bistan. Gran part del paiti.estä inundemocritica del Govern laborista,
EI presiden t de /a Cambra ha posat
ACCEPTABLE
de Versalles. Per cortesa, el ministeri
dat El nombre de morts mulla que
primer cop, després d'inia con- ball durant alguna minuta.
el
Es
a yotecid la primera frase del segon PARTIDARIS SEUS CONDEM..
Lloyd
George
Clemen,
Paris,
7.-El
senyor
dtmanä el 25 de gener a
El dol era presidit per la vi- es molt elevat-Havas.
NATS A MORT
¡grai de Yarticle primer del proferencia que se celebrä entre els ceceau,
preguntat
per
un
redacsi
havia
de
fer
alguna
objecció
a
la
fiscal attoritzant el Govern duLondres, 7. - A l'Agència
opone Millerand i Lloyd George, que dua i filies de Wilson, el prestdocumente,
Reuter li comuniquen de Mos- publicació dels esmenta s adjuntasen. tor del peribdic "L'Intransi- el primer ministre angla rep en grup dent de la República i altres 311=2:1~1•11.1~1.1111~1.1S
ran; quatre mesos a procedir per Degeant."
respecte
les
suposades
les
proves
del
qual
se
li
autoritats. A Hoce preferente cica relacionada amb factual sittescie
cou que el Tribunal revolucioels periodistes.
at en totes les reformes i simplifiEl ministeri ne ha rcbut encara cap declaracions retes pel senyor
nari de Taita ha comdemnat
En les seves declaracions, el senyot s'hi velen els «tics col-labora- al Pele:Wat, el president del CoPsell
cliors administratives que succeeixin
periòdic
"Newah
Lloyd
George
resposta
de
Lloyd
George.
de
les
general Popolaiev i vint partide ministres senyor Peinaré fa notar
dora del president.
,AueN es per a la realització
York World", ha manifestat Macdonald ha dit que el seu Govern
La nota acaba dient que davant
dario setas a esser afusellats.
A l'acta de la inhumacie, que de primer que ja en la 'm'arta 'del
França aprovarà factual
arromies.
que procedei- que aquestes declaracions no confía que
ço
•
aquests
fets
es
veurà
II«
a
la
Catedral
dele
Altres
45
han
estat
condemnats
dia ti de desembre última el Govera
Lingual
La Cambra ha aprovat com
han pogut sortir sine d'un cer- politica britànica.
1 Pau, hi assisti so- francés va fer la merescoda justicia
a deu anys de presó 1 Iß a cine xi fer després de les declaracions de
de
la
Santa
Pera
:
¡lis sabut, per 333 vots contra 205.El
Govern
no
podrä
traen:
•
en estat deilrant.
l'ex - president, que han de considerar- vell
anys. - Bayas.
}Leas.
Qualsevol Tractat .secret que Oeste!, dels Deutes francesos amb An- lament la familia de Wilson.- a les calemnies del Govern aldmany
se incorrectes des de diversos punts
contra les autoritats franceses, en prea
A LA CAMBRA
el Congrés nordamericis hagues glaterra, fins que estigui en possessió Elevas.
t); ESCANDOL
LES DECLARACIONS DE LLOYD isnorat, na cal dir que no hau. de la Memòria dels pires, amb la L'incident a l'Ambaixada tendre el Reich que aguaba baria
SE SUSPEN LA SESSIO
ajudat facie dele separatista del
intente!) de no tractar separadament
GEORGE. - UN A INFORMACIÓ
a Ungir' cap 'aho.
DE TANGER
La multitud Palatinat, i Meya que les neves aleParis. 7.-(Continuae i ó de la sestil
JUDICIAL
Si m'ensen ya aquest docu- els dos problemes de les Reparadas alemanya -:Cambra dels Diputats.)
del Ganen del Reich, que
Z: la
parla Lloyd Geor.. i dels Deutes interaliats.
hi colloci la bandera ame- gacions
Londres, 7 • - Segons rEvening ment del qual
Knyor Brousse, diputats dels Piversen sobre fets aous, no dictasen •
El senyor Macdonald diu que la basenyor Clemenceau,
estat
signat
pels
delegats
elegí
el
ge,
Ha
el
senyor
Macdonald
ha
orde
Yesqueri
membre
Standart",
reas Orientals
ricana
en cap indici de prora 1 no deixbe
comprometo a pagar el que se de la gen política ha d'ésser Proa republicana, democràtica, dirigeix espanyols 'Estatut de París denat obrir Una, informad() sobre les ern
Londres, 7. -L'Agencia Reu- per tare, d'isser tan madenc4 ee. com
àdhuc l'impost total del curar de contribuir I ressorgiment
en
sigui,
Lloyd
George
*les atacs als radicals i al cap
delúncies
fetes
per
París, 7.-Aquesta tarda, a les sis,
de la pau europea.
ter publica un despatx de Was- les anterior'.
al "World". - que den Alemanya.-Havas.
ävests, senyor Herriot
En sa comeqüencia, el Govern Eranha quedat signat pels plenipotencia- l'interviu concedida
Anglaterra desitja igualment obte- hington dient que, com sigui
LA SITUXCIO. ES DIU A LONHayas.
spiest puja a la tribuna i assenyaria espanyols el conveni anglo-frannir la simpatia dels Esteta Units, així que es notes un retard per pala ces s'abstindrà, Cona ja ho va fer aDRES, ES DELICADISSIMA
el senyor Poincaré Ii diu que ja co-espanyol anexe a l'estatut de
u de deUNA NOTA
Londres, 7.-Oficiosament es com la simpatía de les petites na- de l'Ambaixada allemanya en ber en 1a seva carta del diales
a dhaver abandonat el Poder per
Tänger.
DEL QL7AI D'ORSAY declara als centres autoritzats cions.
hissar la bandera a mig pal, sembre últim, de contestar lafunfoher desprestigiat el Parlament.
treure
van
Diversos fotògrafs
Pel que es refereix al reconeixe- amb motiu de la mort de Wil- dades queixes del Govern a/enany.
El senyor Poincare, en mig de gran tografies del grup format pels esParís, 7. - Amb relació a les de- que s'ha creat una situació de- ment
Per altea banda, en contestar
dels Soviets russos, el senyor son, la multitud s'enfilä a feclaracions fetes per l'ex-primer mi- licadissima per una possible
ainció i aplaudit calorosament per panyols.
dirigida -pel Govern
publicació, adhuc parcial, del Macdonald ha dit que aquest Es el difici i hi va posar la bandera la demanda
nistre angles, míster Lloyd George,
'a &eta, centre i centre esquerra,
pel
carta
una
dirigirà
es
Demà
primer pas donat cap a la solució airsericana. Després d'una re- del Reich al Govern 'francès
el
mitext
i
documents
comunicats
al
"New-York
Herald",
a
senyor Poincaré a l'ambaixador al diari
de les qüestions pendents entre tots clamació de l'Ambaixada, la manant que es restableixi al
senyor Lloyd George sense
-Són maneigs cona els d'ahir, els d'Espanya a París, senyor Quiflanes nisteri d'Afers Estrangers francés
dos
paises.
del
senyor
Polnbandera americana va (lasen re- Palatinat la eituació en barconsentiment
ha
publicat
una
nota
en
la
qual
es
monte amb les %teta i tractate,'
et desprestigien el regim parlamen- de León, en la qual van puntualitPer últim, ha afirmat el primer t i rada.-Havas.
caré.
declara
que
Franea
es
reserva
fins
el senyor Poincaré declarà que
zades les satisfaccions donades a Esari.
que el Foreing Of- ministre anglés que el seu Govern té
'TAFT,
MAS'afegeix
T
L'EX-PRESIDEN
la
possessid,
d'un
text
exacte
per
Poca estona després es produeix
no pot sine atendre's en armes.
panya amb motiu de ficar-se el nou
fice ha pregat de nou al senyar la intenció de crear un organisme per
LALT
contestar les afirmacions tetes per
ri>lent incident entre el ministre de estatut de Tängen-Havas.
La qüestió a les declaracions
Lloyd George la remissió im- estudiar la qüestió de la propaganda
Washington. 7.-La malaltia de l'ex- Tetes
Z Guerra i els diputats comunistes, DESPRES DE LA SIGNATURA mister Lloyd George.
per l'ambaixado r de Fran
•
britänica.-Havas.
mediata
d'aquests
documents.
De moment el ministeri d'Afers
president Taft és mis important del
obligat el president de la CANVI DE TELEGRAMES
a Berlín, senyor De Marge--ça
Ve:ent-se
DENOVES
I
IMPORTANTS
-Hayas.
que semblava. Sofreix una malaltia rie, el dia te de desembre al
Carnbra a suspendre la sessió.-Havas. TRE ELS GOYERNS D'ESPA- Estrangers es limita a declarar que
CLARACIONS DE MACDOno va esperar la mort de l'ex-presi- LA CORTESIA DE MR. BALDde caràcter gästric.-Havas.
ministre d'Afers estrangers aleAUGMENT DE LES TARIFES
NYA I FRANCA
PERIODISTES
NALD
ALg
dent Wilson per demanar a Anglamany senyor Stresemann i al
W1N I LA DELICADESA DE
FERROVIARIES A FRANÇA
París,. 7. - Un cop acabada terra la seca conformitat per a la
ANGLESOS
LLOYD GEORGE
memoràndum lliurat el dia ti
la signatura de l'acord sobre
París, 7.-Dava nt la demanda ele
Londres, 7.--El senyor Macdode gener prop-passa t pel direcLondres, 7. - El primer miTänger. s'ha procedit a un can- publicació d'un llibre Groc que conles Companyies de ferrocarrils, el
a la
nald, en rebre els periodistes an- fer, diumenge passat al senyor , tor del ministeri d'Afers esdocuments
relatius
té
diversos
nistre
senyor
Macdonald
s'ha
vi de telegrames entre els GoConsta superior ferroviari ha hagut
trangers francès senyor Peretde les estipulacions del assabentat que durant la dar glesos i parlar-los de l'incident origi- Lloyd George.
l'aumentar les tarifes per ferrocar- verns trances i espanyol, pre- redacció
Aquest ignorava que jo Un- ti delta Rocca a l'encarregat
Tractat de Versalles, en ço que es. rera crisi ministerial anglesa, nat pel senyor Lloyd George, mosmacisant
les
satisfaccions
donades
elles
el
propbsit
d'utilitzar
ril ea les següents proporcions:
i
França
especial
interés
en
fer
ressaltar
d'Afers d'Aleman y a a París,
l'ambaixador de Franea a aques trä
a Espanya en l'aplicatiel del nou refereix a la sguretat de
Niatgers, co primera classe, 50 per
que ell no té la culpa de l'esdevin- nifestacions de caräcter -parti- Non Hoesch.
de garanties.
ta
capital
va
portar
de
París
als
tractats
cular,
per
redactar
amb
elles
un
cent d'augment. Segona classe, •IS estatut. - Hayas»
Acaba dient: El Govern de
El Govern franela va signar el
uns documenta que estaven gut, i en segon lloc, que aquest inper cent. Tercera, 47 per cent.
París, escrupulós observador t
de desembre últim les ins- destinants a ésser publicats en cident Ii causava fonda pena, per article.
24
dia
en
la
inEls
fets
assenyalats
rnereaderies
seran
augrnentaLes
truccions trameses amb aquest mo- cli Llibre groc pel Govern tran- creure que podria posar obstades a terviú i que han prodult tan sempre de la Iletra dels TraeES CONFIRMA LA DERROTA
en un 12 j mig per cent.-liatats. segueix tan decidit avul
tiu al seu ambaixador a Londres, ces, i que aquests documents les bones relacions franco-angleses,
DELS REBELS
gran impressió politice, em van com abans a no intervenir e er
colme de Saint-Aulaire, el qual va van aser, per cortesia, comu- tota vegada que el senyor Poincaré
72-Al
"Times"
li
comulosen
assenyalats
com
interesLondres,
DEL
PALAIS
lE ROBATORI
res en les discrepänc ies que es
nicats al senyor Lloyd : George, podia creure que dl l'havia trait.
niquen de Nova York que es confir- fer les gestiona necessàries abans
sants per ale lectors del perib- produeixin entre alemanys, i no.
El
senyor
Macdonald
afirmä
que
ROYAL
del
dia
8
de
gener.
el qual els té en poder seu.
dic amerieä en el qual col-laboro. aeceptarä, per consegüe nt, enma la noticia que les tropes federals,
París, 7.-L'espanyol Climent, fill
El Gover nfrances no té coneixeEl senyor Poincaré podia molt no s'havia acordat cap entrevista enal comandament del general MartíEl senyor Lloyd George no ha taular converses amb el Govern
però que autoritzat
ézt farmaceutic de Valencia, autor
tre
ell
i
el
senyor
Poincaré,
ment
de
cap
document
que
pugui
això
constila publiceele• d'aben suposar que
nez, han ocupat la ciutat de Veraseguia en el Poder era molt pro- queetes declaarcions i ei jo he del Reich, sobre qüestions d'in-'
fr l'atemptat contra la joieria del cruz. Abans havien evacuat la ciu- servir de base a les insinuacions de
un acte (test: leal, i en sa si
tueix
dote interior d'Alemanya.- 11a
?erais Royal, ha declarat davant del
mister Lloyd George, i per altra
conseqüència, el representant bable que s'avistes amb el president comas una indiscrecie, erclamo
tat els rebels.-Havas.
-vas.
del Govern francés.
rzge d'instrucció que era desertor
banda entre els senyors Clemenceau
tat i acenbritànic
a
París
ha
estat
encartole
la
responsabili
El primer ministre anglès s'expresqir mensualment el seu pare li reures.
Hayas.
i
Wilson
no
es
concertä
cap
pacte
s
ALTS
FUNregat
d'explicar
al
cap
del
Go•
SOA
les
cen
CONTRA
totes
PROCES
to
LA RESPOSTA BRITANIC
seria 1,200 francs, els quals gassecret, si be és ccrt que les conver- vern francas l'ocorregut en• sä sempre en termes snob amables
CIONARIS AMERICANS PER
envere Franca, amb la qual desitja LES EXCUSES DE LLOYD
tan alegrement amb una amiga. Inses entre ambdós presidents contiGEORGE BRE LA QüESTIO DEL PALAaquest assumpte.-Havas.
L'EMISSIO D'OBLIGACIONS
coHaborar francament i amistosaTINAT
terrogada aquesta pel jutge declarà
nuaren durant l'absencia del primer
DOBLES
Londres, 7. - El* peribdic
LES RELACIONS SON MES
ment, descartant per sempre les punçae coneixia el Climent solament de
Londres,
7.-Als
cercles oficials es
ministre anglis, però aquest va ésLondres,
7.-Al
"Daily
Mail"
li
co"Star" diu que l'ha autorttzat el confirma que la resposta
CORDIALS QUE MAI
xades.
Tare dies, i que amb ella va gasseus resulbritànica soper ter la
muniquen de Washington que el ti- ser posat al corrent dele
Lloyd
George
senyor
Londres,
7.
--,L'Agéncia
Reuta nomels 500 francs.
del
Palatinat ha estat
fer
que
no
podia
Aeabä
dient
tats a la seva tornada, i se hi adherí
bre l'assumpte
Clireent sosté que no va premedi- nent fiscal general ha presentad al el matí del dia 22 d'abril de 1919.- ter creu saber que el senyor
declaracions respecte les repa- següent declaració:
tramesa
a
Paris.
S'afegeix
que no
Tribunal Suprcin una demanda que
"El senyor Lloyd George pu- , es vol invalidar aquesta qüestió quan
ta. Eatcmptat.
Macdonald ha rebut de Parle un racions, fins que quedi redacHacas.
i
del
una
contesta
comcontra
el
secretan
procés
s'obri
blicarà demà
informe en extrem salisfacto- tat 1 informe que ha d'emetre
El joier afirma que Climent va
sembla a punt de resoldrea, encara
EL QUE DIU M. TARDIEu
pleta a la interviú publicada pel
arar a la joieria el dia 12 ale gener i Tresor, senyor Mellar. i el fiscal geri i afegeix el segiient:
les persones autoritzades refusca
ComiSsi6 de perits.-Ilavas.
ha
que
altes
no
neral
senyor
Daughcrty
i
altres
senyor
Spender,
al
qual
Cii tard el 28, dia de l'atemptat, noEl senyor Macdonald opina
al. Andrí Tardieu, que partídeclarar-se sobre la interpretac ió de
EL
QUE
DIU
EL
REDACTOR
mai
cap
entrevista.
personalitats,
acusades
totes
d'haver
t
concedi
'22 cada top taques sobre la catifa,
cipä actirament en la erdacció que des del sea adveniment al
resposta britänica..De tota ronc• DEL "NEW YORK WORLD"
La declarad() segons la qual la
emes o ajudat a l'emissió d'obligacions
zsades, molt possiblement, per aldel Tarctat Versalles, ha de- Poder les relacions entre Paees, la impressió favorable a un acurd
no
va
de
Eempréstit
de
"La
Llibertat"
en
Lloyd
George
Londres,
7.
El
'periodista
el senyor
por producte
producte químic estupefuent.clarat tantb15. a un redactor de rís i Londres s'han tornat molt
és mes gran cada dia. Es possible
exemplars dobles-Hayas,
senyor Spender, redactor con- veure mai cap proposichl que que el senyor Macdonald faci declaHavas.
l'Agkicirt Ha y as que les docta- cordials i amistoses.-Havas.
racions Mr.Lloyd George sön DECLARACION S DE MACDO- responel del "New York d'orlas dret alls francesos per racions a la Premsa sobre aquesta
World", auto de la interviú ocupar Rhenania durant quinze
L'AMBAIXADOR D'ESPANYA
falses en absolut i que no es
NALD DAVANT ELS REPREqüestió.-Havas.
AL QUIRINAL TORNA A MAamb el senyor Lloyd George que anys, és absurda per Si.
toncertä mai cap ;Icor(' seeret
SENTANTS
DE
LA
PREMSA
MOTIUS
DE
es publica en l'esmentat peda,Spender ha
DRID PER
que
el
senyor
entre els senyors Wilson i CleÇo
DE 'MEXIC
ESTRANGER A 1 ELS NACIOSALUT
die. en ésser interrogat sobre telegrafiat a América no pasea DETENCIO DE COMPLICES
NALS
ELS RAIRILS EVACUEN
Els peribdics menceau.
l'autenticitat de les deelaraeions d'esser una confosa impressió
D'HITLE R I LUDENDORF
Roma, 7.
ha afegit
Lloyd
George
Mr.
VERACRUZ
Londres, 7.-E1 senyor Macdonald contingudes en l'esmentada in- treta d'una conversa particular.
dinen que l'ambaixador d'Espa- M. Tardieu - no ignora l'abast
Munich, 7.-Han estat detingudes
nya al Quirinul, senyor Rey_ de les converses celebrados. ha rebut aquesta tarda uns cinquanta terviú, ha manifestat el que se- -Hayas.
Washington, 7.-Els rebelo mexidiverses persones complicades en el
gueix:
cans han evacuat Veracruz. En el
noso, ha oblingut del seu Go- Pretendre el contrari, és l'obra periodistes estrangers.
cop d'Estat intentat per Hitler i LuParís,
7.
En
la
seta
contesta
a
Vaig escriure aquest article
rrateix moment les antigues autori- vern el permis per trasHadarLa major part . eren periodistes frandendort.-Haves.
la
poliReich
referent'a
se
a
Madrid
per
//minas
de
sad'un
foil
o
be
una
broma
de
mal
la
nota
del
amb motiu d'una vi sita que faig
1515 titila ocuparen la població. gust. Lloyd George, - tia dit cesos.
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'Dais els diaria recoitien el

FRANÇA
Segons el "Temps", el se-

As pos un dapaper representat per l'ex-pre- nyor Wilson no
rtlent Wilson durant la guer- quelle homes que, massa feliços i massa adulats perillen
ra i sobretot, durant les riego,
ci aeions de pau. El "Daily Mail" d'ésser desconegu t s a l'enclernä
ese riu: "Ningú no ha fet mai mateix de la sera mort. Ha pasdecebut--mes d'es- sat el seu Purgatori sobre la
Peranca que un nou pancita terra. Hom pot dir del senyor
a nasa a establir-se damunt la Wilson, com de incas altres,
terra. La malaurança del pre- que és un gran ferit de la pau.
s ident Wilson es que amb tants
El reglament del conflicte munle has i d'intuïcions remarca- dial, era, segons el "Temps",
b les, no ha tingut una comuna d'aquelles ernpreses gairepr ensil millor de la història
eu ropea i de la vida política del 13A sobrehumanes 911(bmalmeten
els individus. La revolució es
beu país."
com Saturn: devora els .eus
El "Times", constata que el
pau de 1919 ha devorat
senyor Woodrow Wilson, mal- HM. La
grat, dels sena detectes, era un, els seus pares. „Només hi ha
gran americà i que, durant un dues excepcions: El senyor
tert temps, representà en els Patxitx i el senyor Benes, dos
afers del men un paP ee nués homes dele entalla la prova de
t 'adversitat fia pres de suportar
ola que cap deis seus predeM'Ora,
1. la prova mée temible de reza.

A I-Action Française", Charles Maurräs escriu:
"Ens havern itaelinetL davant
el cada:ver de Asures. Ens inclinem també, i per les rnateixes
raons, davant el cadàver de
Wiison . Hi ha en les deeisions,
definitivos dn la itort, una mrijes-at que fe rallar el sentiment
hostil i que ntemostra a l'esperit de venjança Mime a lea perit do justicia, que han perduts tots llttr ohierle. L'ovasid
de la vida i de Fäninta p ostren el
culpable presumpte et les recerques yenes de l'home i les
faltes que un dia ha d'assenyalar la hist n,ria perden tot el sentil personal Hur. No acusem
Wilson, acusem-nos nosaltres
mateixos. Aell@PM la lleugeresa
de la nostra diplomätia, Vencegament i la discontinuitat de
la nostra política exterior."
Din Daniel Renoult a l'"Humanité"•
"La història de Wilson, •president dele Estals Units d'Am èricas romandria Migada a la del
socialisme europeu durant la
guerra. L'em p resa de Wilson
començ a fer-se popular en
gener de 1917.
A aquesta bpoda foren ele
miNors, entre .els icicialistes,

aquello que combatien la guer-

ra, els quals reclamaren la
Miel-venció le Wilson. En canvi, els xovinistes l'insultaren.
Però, quan América enträ a la
guerra al costat de l'Entesa,
sentirem una altra caneó. Els
socialistes de guerra feien cor
amb els burgesos patriotes.
lloin ala-basa fins al ce! la &ha l'aquell que venia a pagar
els deutes d'Amèrica a La Fayet'
te. E9, sobroto t, a la fi de la
guerra, a darreries del divuit i
a principis del dinou, que la infinaneia Wilson fou profunda. En aquesta èpooa, tothom
fou wilsoniä a Franca. Lee perseeueions odioses de que eren
víctimes els revolucionaria d'Ameriea ens eren gairebé deseonegudes. Ningú no sabia que al
maccia moment que Wilson
proelamavn el dret dele pobles a
disposar elle mateixos, la sol-,
americana PIllittla Itt
República de Santo Domingo, I
martiritzava els habitante, i installava per la torea per assegurar els profits dele grane oapltanates de Ndva York el Poder
ianqui. No es (recta de-discutir
*obre la sincerltat persone/1 de
Wilson. La cosa certs 6e que
les teorles wilikeniaqes tienden

únicament els intere,ssos del
capitalismo americä."
ALEMANYA
El "Berliner Tageblatt" '? escrin:
"Horn no pot collocar Wilson
en el permite, ni exilar-lo a l'infern; s'As esforçat d'elevar-se
perb ha romàs clavat a terca.
Com promete, volia portar la
llum a la humanitat i sucumbir
sota el pes de /a seva feblesa,
de la seva vanitat i de la seva
ignoränein del poder de les tenebres."
La "Montee Post", comentant la mort de Wilson, escriu:
"Quan el senyor Wilson s'adreçà en 1019 a Versalles, com
a representant suprem del mes
gran Estat de l'univers, fou
considerat, tant pele aliats com
pele altres, com l'home niés poderes del raen. En realitat, hom
pegue constatar aviat que ele
senyors Lloyd George 1 Clemenceau *aren mes poderosos
que el president dele Esteta
.
Unfts".
El "Lokal Anzeiger eserlo:
"Mai un borne tan Indigne no
ha ocupen el lloo de presidid.

dels Estats Units. Ha especulat
sobre la ignoräncia dele americans en eo que concerneix la
politice europea per arrossegarlos traidorament a la guerra
mundial de la mateixa manera
que obligä el poble alemany
i sonsa torees, a acceptar una
pau d'esclavatge que no es res
més que la continuacid de la
guerra".
'UN JUDIOI DE UNIR DOME

WILSON
A la sessió d'obertura del segon Congrés de la Internacional comunista a Petrograd, el
17 de julio! de 1920, Lenin feu
una narracie de la situacid internacional. Analitzant el Vibre
de'Keynes sobre les , conseqüències econòmiques de la pau,
parlà de Wilson i del wilsonisme.« aqueste termes: "No cree
que un manifest boamunista o
revolucionari, en gineral, pugol oompqrar.se pel sen vigor
a les pisgmes de Keynes, consagrad« a Wilson i la pritotica
del wasonisin•. Wilson tou 11dot de ,leepetita burgesie i dela
pacifistas del ganers de Key:
dele.grana personal..
neo,
'

ges de la Segona Internacional
i àdhuc de la Internacional segona i miela i s'hen pasmat so.
ben els catorce punts i ädhue
han publicat tome molt savis
sobre les raons de la pollees
wilsoniana que bases, «gong
Hura esperances, de salvar le
pau social, tot reconciliant els
explotadora i els explotats per
mitjà de reformes miele. Key nos presenta Wilson en la eituacie d'uu beneit i descree l'adveniment de totes les aoves Muslo« al primer contacte a la
política real del capital, imaginada per Clemenceau Lloyd
George. Cada cop Inés clarament, les masses obreres vetion
les (19805 per Ilur experiencia
quotidiana i els pedante eradt's
pedrien «n'Acure, del 'libre
mateix de Keynes, que les rete
de la politice wilsoaialla, ne i
burgesa,-und'afrseolgi
implicant una manca total de
la comprensió de la Mata da
elasses".

•
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—."Conipanyie .Morannen--7 trorNirtitIO . , lette• eeksr
disides Itere. Traduce% de
'
C. de Betlle•
'De 'Meré coneinfte)n una comedia de gran efecte, estrenada fa poo per la Mercè Nicolau;
aqueita comedia es diu "La
flamee" i é tot un- isIore
true que arriba a fer perdre el
:infla de vista. "Le Vertige" venia anunciada coni una obra
rima sensaeional, i encara que
HO n'esperavem grau CO33,
el-ejem que seria una comedia.
si no millor que "La Flamme",
si - mes no. tan ben construida
i de tant d'efecte.
— Le Vertige" no es cap esneveniment, ni resde l'altre món:
dintre el sistema de teatre de
boulevard, podem confescar que
es de les peces que ens han interessat menys.
Et pdblie va fijar l'obra des
d •-• 1 priner moment, i tarnpoc
PS dejes emocionar. Es tracia
d'un món de diplomàtics gererals russos, tan follelinesc i
tan de cultura de "conderge",
que fa riure.
Una semblanca fatal d'un ¡ove parisenc amh un oficial rus..
-tteevetna uns amors terribles en
cl cor de la dona d'un general
mosetivita. Aquest general ki
iota bbstia bruta, un subjecte
brutal.- que el senyor Moran.)
sii•aba de brufalitzar forea
ircseurar-se la gargamella.
. Encara que el drama. oguantal amb agulles, es resta d'una
manera una mica tràgica, deixa
l'eSpectador tranquil. Tot es tan
1. comedia barata i tan de melodrama de raval. que ni valdria
la nena de parlar-ne.
Es trist que el senvor Morara- faci una remedia corn
anuesta, ele no li donarä cap
r"hria. 1 no. estäb. fue es tail
'la reclame' per una obra tan
ipaiamificant.

El senyor Morare va ter
7. nuelles coses que ell fa.
e q uells efeetismet exe é ssiva TMItnaturalistes. que nrit,aitrea
ennfessem que no ens azraden.
Qui no ens agrada aens. Per?)
ge ns. es el senyor Berras. ni
'-"al trobem crue ni li escau ro_
/lo; d'actor dramàtic-.
e.
Teatro Datalä Romea.
Ha despertat viu interès enel públic intelleetual
.minci de J'estrena en catalä de
t... comedia de Pirandello "Em
.iso per no casar-me" , que fin.
• • -ä Hip e el propvinent divendres.
•ua 18. en la tercera vetllada
selecta.
Els que hagin admirat Pirindello, que in-Imana "El barrat de cascavells" i "Sis rierenaafres cer q uen un autor", no
naden deixar dc sentir-sé inta_
rts ssats per aquesta estrena. que
ins presentarä en un rou asriecte un dels més P minents au_
tors contemporanis..
ESTUDI CIRERA

u. 8117/1ACIO
"Eh .csatis
aire, as Oembash

La tombarella que l'enema' del
Liete ataba de fer amb elegant despreocupació, portant a l'escenari del
postre gran 'teatre "Els, costes de
Hoffmann" • despres de . la represa

de "La Walkyria", sembla talare
haver obeit a una llunyana suigestió. En efecte, aquesta aparició de
Wagner i Offenbach gairebé jonts
ens fa recordar que precisament
proximació deis dos noms—i la compareció de les dues figures—bu un
temps, 'a les' darreries del segle pesSet, un tema de moda i una obsessió
per als critics musicals francesos 1.
el insistir parisenc.
Naturalment. d'aquesta comparació que avui ens sembla almetes una
irreverencia. Wagner en sortia !len
malparas i en resultara la glorifica•
ció d'Offenbach, ridol que acabara
dc morir.
Per sort, la 11111:iiC1 francesa ha
tingut quelcom mes que l'opereta per
oposar a la las-asió wagneriana, i el
genere que crea Offenbach. a despit dels hiperbólics panegirics que
en el seu • temps inspirara i del favor
exaltas que va gaudir, ha passat a
ocupar el lloc que li pertany.
Offenbach és ben be nn fruir de
l'època en qué va viure. La societat
francesa del segon Imperi, frivola i
despreocupada, va crear-li l'ambient
tnés favorable als seas propósitei
sabe' anteiit2r-se'n admirablement.
L'opera cómica que hacia assolit
fanb Roieldien i Auber el imanen
de minam esplendor, cementara a
decaure rijiidament. Escripters illustres feien l'apologia del "vaudeville" amb el mis gran entusiasme. El
gran públic, seguint rexemrle que
la mateixa cort i el *rnón oficial li
donaren, buscara la diversió fäcil i
s'allunyava sistemäticament de tot
el que no fos aix.. Offenbach. per
la seva part , baria conegut els primers exits i amb una oportunitat
gairebé genial Ilenei una proclama
plena de suculentes afirntacions i de
promeses. En nom d'una pretesa re s .
tauració de rantiga ópera cómica
francesa, fa una curiosa revisió
valors. parla de Cirnarosa i de Mozart, de la "vieille gaité francaise",
de la necessitat de fer reviure resperit antic, etc.. etc. Tot un programa que iunnediatament poca en piarUta, fundant el teatre dels "Bouffes
parisiens".
Aparentment. dones. Offenbach
es proposa infondre vida nova a un
genere er decadencia, pecó en el
fons de tot això hi baria ums equivne,
car la forma teatral que ell va crear
no tenia en realitat res que veure
amb la tradició que semblava invocar, i la verbat és que el triomf de
l'opereta remat à amb un cop definitiu rópera cómica.
Aquest triomi fou tan complet que
a Paris, en els bons ternos d'Offenbach, tot quedara eclipsat per ell. i
es conten a propòsit dels seus incits
les coses més extraordinäries. La
major part de les seres obres eren
sitires cruels contra tots els persaimatges i estantents de l'época, però
els mateixes ridiculitzats anaven a
veure-s'hi amb iruició i fine se sap
de persones reials que trebant . se de
viatge cap a París. encarregaven telegràficament les localitats per córrer al teatre tan bon punt arriba-

Entre les escollides produccions teatrals que l'Estudi Cirera té en preparació per ésser representades al local
de rOrfeó Gracienc les tardes dels
diumenges corresponents a l'actual
mes de febrer, figuren en llista: "Els
últims Rovellats", "La mare". "L'admirable Crichton" i "La taca de rafe".
Oifenbach és un cas de fecundiEn atenció a l'artística tasca que .tat prodigiosa. Es diu d'ell que per
ve realitzant la cada dia mes aplau- millor aprofitar el temps es valia.
dida companyia de declamació "Estu- escriure les seres partitures, d'un
di Greca", han aromes assistir a les sistema de notació abreviada. Pen.'s
ihses primeres de les obres anuncia- Ya sera cultura musical fou molt lides, els seus coneguts autors.
mitada i la sera "musa" bastant
POLIORAMA vulgar. No obstant ha invenció meEl primer actor Josep Porte' cele- lódica, el seu instila de la tonalitat
bran la fundó del seu beneficl disobretot. el seu innegable geni teaendres rinent, al respre, amb aquest tral li bastaren per assolir veritables
programa:
encert5.
Estrena de la comedia espanyola en
"Els contes de Hoffmann" és la
tres actes, de N'Emili Gómez de Mi- seca darrera obra, la qual deixi inguel, "La señorita del pijama", i es- completa.
trena de la joguina cómica. també esPotser és la que menas ofereix les
panyola, en un acte, d'En Joan Arago, earadterfstiques de la manera d'Of'Estudiantes de antaho".
fenbach, que indubtablement volgué
Per deferencia al beneficias, lac- superar-se en escriure-la. Peri, en vetar Ricard Calvo, en acabar la repre- ritat el que menys interessa en ella
sentació de les obres esmentades, re- és la música. En el quart acte hi ha
citan uns quanti versos.
moments que el compositor sembla
voler fugir de la banalitat que caracteritza Sota la partitura, però no arriba a enlairar-se definitivament i
aquests mennents ens disten més
arias el que hauria estat capaç
fer si hagués seguit altres camins.
Però, a despit de la pobresa muAhir, a les set de la larda, a sical, l'obra es fa seguir amb ver inia Sala del Consell de la Man- terès i suggestiona per la seca gran
coMunitat de Catalunya, va te- teatralitat. Ni ha en ella troballes
nir Olor la conferencia que Una- }ten interessants i aquesta sola guatitut d'Estudis Catalana havia titas basta per assegurar el sen
encomanat al professor A. Fins l'estranya amalgama de tràgic
Kinsgsley Portee, de la Univer- i grotesc que és el quart acte esta

Conferenc a del professor Kinsg ey
Porter

.sitat de Harvard. El tema a
esotro era "L'escultura romänica catalana". El pnblic que
acudí a escoltar Vil-lustre professor era, no cal dir-ho, norabrostssim 1 selecte.

7 fobrer deb IS2

ben concebuda 1 realitrada.
La interpretació per part dels ar-

tistes principals que la cantaren suposa un esforç. ben mereixedor de
Noel/ea i cal reconèixer que tots ells
superaren les dificultas, de que esti plena.
La senyora Ritter Ciampi, en els

d Lee I 031. *AVI. M emada* "aro" .
ti.e4 <Afea 1 l'Adlistio, »Ludes per %degrada se*
st flia)t
Les baixes pressions de la mar Balda i d'Italia
van perdent intensitat. mes persisteixen encara les
nevades generals a Alemanya, alxí com les pluges
al Sud de França. — A Espanya el temps és bo,
mes amb núvols a les' costes de la Cantàbrica. —
Les glaçades continuen essent intenses a la regió
central. — Per l'occident d'Europa aranca una nora

CRONICA SOCIAL'
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UTA? Din, TleM ps cAralaiw yA A
LIS VUIT Dra. mAel. (Obaervadone de la
Urea Iteteetroldgice Catalana, comunleadte per te»don):
En general el temps Es bo s Catalunya, dominant
el rigim de boires baixes al pla d'Urgell i venta
forts a l'Empordé.
Continuen observant-se les temperatures m(nimes
as la plana de Vich, harem arribas a 6 graus sota
a
zero a Sant Julia de Vilatorta.

borrasca, que ja dóna lloc a algunes pluges a les .
Costes d'Irlanda.

NOTES DELS SINDICATS
LLIURES
Vidriera. M son local de
Badalona, marren de Prim,
aquest Sindicat celebrara el
propvinent diumenge reunió
general per tractar d'assumptes d'importhncia per a la
desale.
MetalitIrgics. — El dia 10, a
dos quanta de deu del matf, al
seu local del earrer de Guard i a, 1 4, principal, celebraran

ells metallürgics clel Sindicat
Llame. una asamblea general
per tractar, entre altres as• suniptee, de la forma de reorganitzar aquest rarn i poder,
constituir un front últiC pro-,
feeeional.
Mercantil. -- Dieendree de
la setmana que VP celebrara
aquest Sindical Professional
una magna assemblea, a la qual
eón invitats tots els companys,
associats i no associats, de les
empreses anomenades de serveis públies, per recaptar del
Directori la derogada del R. D.
que eximeix aquestes grans
empreses de remunerar els seus
empleats de conformitat amb
els SOUS II-Unta-1s que gaudeixen
els dependents ... indústries que
no san tan floreixents i riques
l !COM aquelles , mateix temps

des iretteell 1.9ts
•

A BARCELLONA (Sondatges de ratmastera libre a lee 7 del matI): —
251, 5411, DINI4, I*" 31I1e, 009 5990, 9909, 7099, SO•9, 9990. I•989.
Altitud, metres:
N., • .S.. NE., ENE., ESE.
NNE NE. S. NE. N., NNW., N.,
Direecie:
3,
2,
2,
2,
9,
5,
5,
5,
1,
5,
3,
2,
Velocitat m. per segun:

sollicitarà t'alise la reglament'eje del treball a les oficines

n-03SERVATOR/ 11ETEOBOLOGIC DE LA UNIVEESITAT DE BARCELONA
Hora d'observada: 9, 1 3 i t nena
4 Baròmetre a zero i al nivell de la mar: 761'8, 760'3, 759'9. — Termòmetre sec: 6'i, a4, —
Tertnimetre humit: 41, 88, l'i. — Humitat (oentessimes de saturació): 72, 45, 63. — Direcció del
vent: a., WSW., W. — Velecitat del vent en metres per segon: 3, 3, 1. — Estat del cel: nuveléts. —

Letal, cempany Presquet, una
~tenia de ja Junta d'aquest
Sindicat ha visitat el 'governador civil per donar-li cempte
de l'incompliment del contracte
collectiu que tenien signat ele

s. VENTS ...UPERIORS

Classe de núvols: cirros; cirros; cirrus-strats.

••

Temperatures extremes a l'ombra
Máxima: 162. — Minima: 4'7. — Mihima arran de terra: 215. — Oscillació termomittica: 11'5.
— Temperatura mitja: 'n'a. — Precipitació aiguosa, des de les 7 heces del dia anterior a les 7 hores
Recorregut del vela en igual temps: p4 quilòmetres.
del dia da la data: &o milimetres.
ren discretament, i la •direcció del
mestre Falconi dona tot el sellen
possible a' la partitura. encara que
ens sembla que l'orquestra no actuara amb excés d'entusiasme.
Molt acurada la direcció escénica,
a càrrec del senyor Barterra, i la
presentació, en general, digna de

%anta_
El públic potser es desorienta un
xic i potser un explicable pudor li
impedí de fruir com calia d'unes littres d'esbarjo fàcil i "sans gene".
Però entenem que això es un malentes. Salvats tots els respectes,
creiem que "Els contes d'Hoffmann"
tenen mis dret a l'èxit que moltes
¿meres i operetes que reden pels escenaris amb una audacia indignant,
rentables atemptats a rart musical,
a l'art dramätic i a tota hei estética.
Almenys en l'obra d'Offenbach ja
se sap de que va i només cal saber
situar-se per trobar-hi tot el que
hi ha de bo.

x.

CRONICA DE CULTURA
ASSOCIACIO PROTECTORA DE
L'ENSENYANÇA CATALANA
Divendres passat en la sessi() del Conaell Directiu de l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana, fou oberta la
paica del treball preiniat en el
Coacurs Premi Pi i Sunyer, que
portava per lenta "Salut. noble
EMpordit", del quid resulta

autor el senyor Ramita FageIla Rolliant. d'Olot, el qual era
presentatt
La presidCricia ii fe. ir 'hurament del prerni de 1.000 pesarles que li corresponia. li reemana que es poses d'aeorct
amb el Jurat del Coneurs per
preparar la publicació (lea seu
treball.
LES FONTS DEL DRET CATALA MEDIEVAL

A;tai, diecndres, a les set de
la vetlla, tindria llar al Fornent

de Cultura (L'aria. Ita a una
conferencia que donara ea doctor En Ferran Valle i Taberner
sobre "Les fons del dret caleta
medieval". Aquesit, acate forma
part deis cursets organitzats
per l'Academia de Cultura Catalana de la Congregació de la
Iminaeulada i Sant Lluia.

CRONICA JUDICIARIA
VISTA DE CAUSES
Robatori.—E1 23 d'abril de
1923 Ramon Datisa Sirera, depemient d'En Felip Vila Viñas,
aprofitant dues claus falbes, va
entrar al magatzem que aquest

senyor posseeix a Vich, i es va
apoderar de quatre sarrions de

catite, Valorats en 72 peasetes,
i a la seva dona,
Mera) Casas, aquesta :tela em'portava amb un carreta quan
va *semi. sorpresa per un someEl professor Kinegsley Portenista.
tee fou presentat ensenyor
bellesToa.'
pa- setas tres papera d'Olimpia, Jeme i
Processats el Dalles i la CaAntonieta es mostra artista ben ta-' sas. comparegueren ahir davant
reales catalanes pe4
lentosa, d'excellents facultatt i há- la Secció primera, on el fiscal
gules Fokb I Terres, director bil
en adaptar - se al caràcter dele di- va demanar per a ell la pena
del Ibsen. ot seguit, 1911ustre conferenciant desenrotIla ferents personatges. Pensem quo d'un any, vuit omisos i un dia
produl en el pelic la millor impres- de presidi correccional, i per a
en franebe el g nu tema.
RItul l'esebitura rombnica .16.
ella, .considerant-la com a ubreTambé les senyoree Sretchins- pitee dos mesos 1 un die d'arMelena. en l'en de l'Europa
haya
i
Velasen«
menina
un
elogi,
XI
i
XII.
Qrnts
rest 'major.
dele beatas
la
A la Heceid segona Sc suseenferäneta amb Innombrebles i el. senyors Transad (Hoffmann)
jeopeetoss. @ove palead la i journet, intèrpret aquat de quatre pengue el judici apsenyalat per
Neri edmirerild el .enyor Puig pereentatget, mostraren, unto regada malle de '.1 • advotat dcfcasor.
1,a el no valor.
A la &celó tercera ea va ce' 11»4111111elt e ß linetitut d'Es:Eta altres 'Motea, mama d'Ariel, lebrar la vista d'un locident, a
,
•
Gallofre, Baedaroil i Giralt, compll- posta tancada

N'Antoni de Quadras
i Fe iiH

i esmeraos.
Ele pelleters. — Acunipanyale del president 1. la Jun-

patrons, per part d'alguna
d'ella. . El general Lossada va
dir als comissionats que estaca disposat a fer justicia i a
qua tothom fea honor al compromis que hmia contret, i per
consegüent, que ele obrers pellaires tinguessin la seguretat
que s e rien empaladas amb tota
energia en eo que As de justicia.
Els empleats de la Catalana
de Gas. — El propvinent ditimenge. a les deu del matf, celebrara aquest Sindicat reunió
general per tractar assumptes
d'importaneta per als seus assneiats, al sets local social, taurer de Ponent. 14, Sindicat
Llinre de Cambrers.
Rara de l'Aigua. — Al seu toral del cerner de Sant Ildefons,
7 (Sant Andreu), *celebrara
aquest Sindicat un nou arte de
propaganda dels que ve realitzant per aconsoguir de tots els
professionals d'aquest rana la
unia mas ineondiainnal per aconseguir VAsseguran...ä d'Atur

Franitesc. i ballt al carrer
Trafalgar, on s'acomiada el do].
Aquest era presida p e l fill de
la finada. el nostre amia i rompene En Llufs Guarro. pel doe_
Comte de tant Llorane del tor Pla, gendre de la mateixa, i
pel doctor latas Carearas, preMuit
vere. Ultra els altres parents,
Attaaa de lliurar la seca ani- arompanyava el dril ten seguici
ma a Déu, després d'una llarga' nombrosfesim en el qual figu
raven representacions d'esta_
malaltia, suportada cristianamena l'eximi patrici, el primer menta s. ocials. diversos. Velaren).
entre altres, els senynrs Llufs
carate de Sant Llorenç.
La seca separacid dentro Serrahinia, R . Surinyarh Sennosaltres serà entranyablement Des. Adrià Guat, Miguel Farsentida per tote els que havien gues. J. Vidal i Ribee. Carlea
gaudit de la seca &miel g a El Jarcia. P. Vida! de Llobatera,
comte .de Sent Llorena fou, Ferran de Sagarra. 3. V. FOiK,
abans que tot, l'home de la llar, AgUSii Duran, Cases Carba,Mar_
d'una llar patriarca) on tenia Pf Esteva. F. Valla i Taberner,
totes les complaences. Encinto Llufs Masco?. Nicens Maragues,
di' figurar amb ostentació dins Joemp Obiols. E. Miran i Reyforré a.
la vida ciutadana i mundana, na I s. Xavier Tusen, Jaume Mer_
havia refusat moltes vegades ceder. dorare Caries Carda. Xavier Gambas, Josep Barbey, Rd.
càrrecs representatius que se
havien eifert. limitant la seva Trens. Flicaad Canal,, Ramon
arció a una Ilarga i intensa be- Sunyer. Jaunie Sans, Duran
neficencia entre els liumils i els Sampere. Baldiri Rahola. Linda
Jover. deertor Ries. S. Cardas,
qui no li vidrien agrair.
home de termes conviecions etc. Els obrers lii eren repre- ELS PROVEIDORS
cristianes i patribliques, d'una sentats en nombre important fsDE BESTIAR
delitadesa suma i d'una ca- sim.
Ha estat comunicada als actuals
benemèLes
restes
d'aquesta
remarcable.
Hothe
xalleroeitat
de forta tultura, s'especialitza rita ciutadana reposen al Ce- proveldors de bestiar bovi l'ordre
efecte
en els estudis industrials. als mentiri vell. Déu la tingui a la de l'Alcaldia deixant cense
les autoritzacions que tenien per deseva glaria!
quals dedica bona part de la sedicar-se al sacrifici de bestiar de la
t-a vida, fent bon servei a la
dita classe, i prevenint-los n me pogran indústria de la nostra
den retirar els dipòsits que havien
(erra.
efectuat per respondre de les obliEra Capitular Grau Crea do
gacions inherents a l'exercici de l'esl'Orde del Sant Sepulcre. primer
mentada indtístria, en la qual haucomte de Sant Llorenç; fill d'aran de cessar el dia 19 del corrent,
ristooraf ice nissaga que amh la
RALLADA
per liaren concedit l'Ajuntament
.dignitat de la seva..vida encara
Demä. dissabte, a /a nit: "La Vio- aquest servei a l'Associacia de can:ermita
leta
d'En
Clave".
Rec
Comtal,
17,
Sendaa, perb, eom si el comCobla Catha- nissers.
te esperes , l'hora suprema per principal, a cirree de la
ELS FUNERALS DEI, GENE16nia.
excedir-ee a si matear amb tut
RAL ARLEGU I
serenar.
de
eselat profund de
Acompanyat del cap superior de
dignitat elassicamen t cristiana
la guärdia urbana i cerimonial, seelassicament eatalanesca.
nyor Eibe, l'alcalde ha estat artti als
T» ( ara a l'eternitat. la fità
arnh la pau divina del just. senfunerals que en "sufragi de l'anima
DESTROYERS ANGLE8133
se negnits devers un pasear hedel que tau cap superior de policia,
roieameid irreprolxable i amb
Segun, estava anuncian, ahir snati general Arlegui, s'han celebrat a la
huata eonfinni;a envere titt es - arrsbi al port la floteta de destrmers parróquia de la Mercè.
dmvenidnr, que si "humilitat i angteses que, comboiada pel vaixell- LA COMISSIO DE PROVEI'er.it ist són una malPixn enea". taller "Greenwich" realitza un viatge
MENTS IMPOSA MULTES
sois, ;Se I j pedía reVelar st leRVOS d'instrucció per la Mediterränia.

D71 Muni cini

Les bordones
-MOVIMENT

d'un riure. ettrull de fidelitats.
Be cara st les coses que deixava. i selsretet als S PUS (PM tant
artlit, el seo gest • ne drsmentt.
la SAVII nissara claseirament i

illatIngidament

eatalanfssana.

Lluny de desdihnixar-s e en l'hm_
ma suprema, a ssolf caienfs hernies aquasta t'el de fofa la seva 'vida que el teta tan pradig

en fidelitat i sacrifirie. ecirn
pare en la manifestarla del:
sentiments del sen cor. en tallar dele gneis mai Dingo .' na ha
sacrifirat amb mas P Arsf' vert tnen, amb mes abnegada modestia-1 amb una mes isomprensira
intereali t at Ile tot el AMI asser,
(AM a fill, coro a cepas. eran a

per* i ron) a ami*, dels

SPUS

amirs. triadissims i dign es mr.11.
Hehl Ihr nombrosa familia
Ferpressió del nostra condol.

L'enterrament de Na
Camila Cases i Jover
Ahir, a les den del :mal, tingin% lloc l'enterramdnt d'aqueeta nobilfseima dama. La comitiva eortf de la casa senyorial
del miseree Alt de Sant. Pere, nn
vivia la difujita, dirigint-se a
l'església paeoquial de Sant

A les neu del metí entri l'esmentat
vaixell-taller, que comanda el capita
Mr. Alexander R. N'. \Vocee, i a continuació ele destroyere "Spender" (finteta líder) que arborava la insignia
de cap de l'esquadreña, de 1,75o tones, capita Behnson; -Vanquisler", de
1,300 tones, capita ute; "Valentine",
de 1.325. capita Hallet; "Vega", de
1,300. capita Menemer; "Viscount",
de 1.325. capità Thomson; "Vicercy",
de 1,325, capiti Raymond; "Venetia",
de 1,300. capita Nash.
El "Greenwich" i el "Valentine"
ancoraren al moll de Ponent Sud i la
resta al de Barcelona Nord.
Un ajudant de la Comandäncia de
Marina i un abre de la Capitania general pasearen a bord del "Greenwich", per tal de complimentar e cap
de l'esquadreta; aquest baixi després
a terca, visitant el Comandant de Marina i altres autoritats.
A la tarda, les tripulacions tingue-

ren permis per visitar la ciutat.
Velaron& •incida
Vapor espanyol . "Roberto R.",
de Palarnes, amb clirrega general. Amarrat moll de Ponebt
Nord. Coneignatari, Ramos.
Vapor espanyol "Rey Jai.
Inc I". de Palma, amb càrrega
general i 54 passatgers. Amarrat moll de lee Drassanes. Cons ignatari, Companyia Trasunte-

diterrinia.

A proposta de la presidencia de

la CemissiO de proveiments,

caldia ha imposat una multa de 50
pessetes a Guillem Josep Maria, concessionari del noe número 123 del
rnercat de la Llibertat, per haver-se
comprovat que en dues pesades de
roo grams de filet de bou cobrà 20
centims.cle mes, i la suspensió d'entrada durant 'vuit dies al mercas
Central de peix a la vertedora arabulant Teresa SitoO, per haver promogut un escandol.

NOVES

RELIGIOSES

BISBAT DE: BARCELONA
Ha mort al convela de Sant Joaquini de PP. Minims, d'aquesta ciutat. el reverend pare Francesc Scotto i Casagrande, a Vedan de 67 anys.
Havia estat provincial de l'ordre i
un eloqüent orador sagrat. (A. C: S.)
•—• So t a la presidencia del nostre
Prelat es constituí ahir el Tribunal
Eclesiàstic que ha de prendre part
en el preces informatiu de beatifica.
ció .i•canonització del reverend pare
Clotet, missioner de l'Immaculat Con
de Maria.
— Ha millorat dins el curs de la
seva melaba l respectable arxi-

prest de Sant Antoni Abat de Vilaaova i Geltria

PROGRAMA ESPORTIU
L'ESTADA DELS

ANGLiSOS
Anglaterra, la pätria deis,
i de les esquadres dominadores,
presenta avui ala lla dels bate*
presenta
nins en tots dos aspectes alhora.
Durant l'estada que taran al ase,
tre port els vaixells de la divisió
l'esquadra de la Mediterrània,
bats ahir, sortiran de les grises nasa
els minyons britànics per escampa!.
se pele nostres rampa d'esport i se„,
librar encontres amistosos amb
esportins bareelonins i aloa da.

quests encontres revestira un veritable interés esportiu, ja que entre ek
nostres visitants es compta, atlae.
táverada. amb elements de valla
dintre de determinades especialitna
molt especialment en Rugby, T at
nis i Hockey.
El programa general dels actes
pertius que tindran lloc durant re..
tada dels marina anglesos a Bimotora és com seguebe:
Dia 8, a les tres de la tarda:
Encontres amistosos de tennis
les courts del Barcelona Lawn Tm.
nis Club.
Dia a. a les tres de la tarda:
Partits de Golf al New Barcelona
Golf Club de Sant Cugat.
A la amadas hora, partit de fut.
bol amb el segon enuip de la Unió

Esportiva de Sana.
Dia te, • las 1151 del mati:
Partits de olisteis al Barcelona
Lasen Termal Club.

A la mateixa hora, partit de lbsby a l'Hipòdrom de can Tunis ea.
tre una selecció catalana i una alta
d'anglesa, i partit de futbol a VilasSar.
Dia rs, a les tres de la tarda:
Partit de futbol amb el Club Ea
portiu Europa.
Dia 12, a les tres de la tarda:
Partit de futbol amb el Banda.
na F. C.
A la mateixa hora, Hockey ni
el Polo Jockey Club.
Dia 13, a les tres de la tarda:
Partit de futbol amb el primer
equip de la Unió Esportiva de Sana,
idetennis al Laura Tennis Club del
Turó.
RUGBY
ESQUADRA ANGLESA-SELECCIO CATALANA
La selecció que l'aura de representar-nos contra la de la divisió de
i'esquadra anglesa de la Mediterrania, que arriba ahir, será, el segise..1zr:riére
", Estapé (C. N. B.);
tres - quarts, Valls (U. E. S.), Vilar
(D. E. S.), Gil (C. N. A.). Huertas
(C . N. Al Vidal (C. N. B.) i "lides (C. D. E.) d'aquests n'han
sortir els quatre defir.itius; mig
bertura, Lasplazas (C. N. B.); mig
de "melée", Balcells (C. N. B.), o
Ricci (C. N: A.); 'tercera linia, hi
convocas; guatee dels tres definitius:
Soler (C N ) Rossini (C N a)
Blanquee (R. C. St. A.) i Aiximeno
(C . N. B.); de la segona linia. tres
dels dos definitius: Estere (C. N.
A.), Menéndez i Nello (C. N. B.);
de la primera línia hi ha cridats con
a pilans Rivali (C. D. E.), Nuviab
i Roig (U. E. S.); dels dos dahin"
tius. i el atlonador será entre Ea
Ruiz (C. A. D. C. I.) o En Gumni
(C. D. E.).
D'aquests 22 jugador; se'n fiara el
nostre 15, que segons noves que tenirn, lluitarà contra un potent equip,
ja que els anglesos tenen especialis.
sin/ interés per aquest encontre.
El partit es jara a l'Hipòdrom.
les tres de la tarda, i ser à arbitran
per un arbitre d'aquí.
Per invitacions hom pot dirigirse a tots els Clubs de rugby, i el
dia del partit, per entrades i seients,
al carnp.
•

BO»

LA BONA AMATEUR
Diumen ge que ve, al teatre

Uncirà efecte la inauguració de les
matinals de boxa amateur a base
d'un programa que comporta cinc
combats que constituiran un match
entre els 90CiS del "Sperling"" i els
del "Barcelona Boxing Club". Entre
els primers figura al programa Eis
Llorenç Vitriä, campa!, de Catalunya
del pes mosca, que lau la revelació
de les reunions a què dona llot l'istiu passat el Campionat amateur.

GIRONES CONTRA COUBAND
Horn prepara per a dimarts que
ve una vetliada al teatre de Noaetate a base de l'encontre GironesCouband. D'aquest darrer hom din
que lluitant amb Bugler Lake. el
vencedor de Ledoux, aconsegui
sistle.once rounds. Al mateix temps.
el mateix (me Gironee, compta amb
una victbria sobre Armand.
A la mateixa reunió Blind, Ves-

reapareixera
probablement. davant Jean Andu i

eampi'i del pes lleuger,

Mural! contra Catalä.
EXOURSIONEEME

El Centre Excursionista Rodamen
efectuara diumenge vinent una visita
a l'estació de Radiotelegrafia sense
fils i a la Granja "La Ricarda" dd
Prat de Llobregat.
e••
El Crup Excursionista "Marathd
efectuará diumenge, die te, la se
güent elteursió, junt amb la Secci6
Feminal: Can Gomis, Cal Borni,
bidabo. fine del Canet i lea Plante
Sortida. a les 6'45, de la plie •

Catalana*.

••

▪

▪

E.E.E.Emes,c.

e

els
rima Ofiltilt
d'alcaide *More /dad loma I
ti Delta emeeseataulese tila '
tameme Jle Cates de Mar, de .Ms.

*das »Mata Comieseis Mariano, Encima( Eeduerstda mar
"lo ~Wat de la GnaNtlet Ma.
Altas anida
• •
hblearonimb . idiJiminanist;91e
rinera
Desmenti nt tusa boya publicada Imat Andreu de tjamiside. proeeshir, ens plau comunicar la mera 4ima a la distribmii 4.1 ImpMme
el doe- de la eubscripcid enca pçalada tmc
del nostre subscriptor i urdedirector
ter Rafel Battestini, metge
l'Ajuntament per auxiliar a lea famie l'hospital civil, el. qual ha estat lia del, dempareguts i altres dam en
la
sera
maltea
pel
docassi5' tit
n if icats pel temporal. del dia so de
tor N'Antoni París, d'aquesta ciutati desembre dura.
acompanyat (al ees boas compares,
TARRAGOKA

Desmentiment : - : 19 nao 24 Villa

d

ro' que s'oferiren des dels primera
equi#9-

oen. La visita de la qual
lGulanient
fa esment el nostre diari

' afile és una Junta que avui fa ,ontit
:dies celebraren eli doctors Peris i
Briansó (aquest darrer de Retal), degot a alguna complicar» tque es
presentava i a la qual fou eridat el
doctor Briansó, en la seve guatitas
d E e 9 ecialista en malalties Inervioses.
— Segons dades facilitades al
Govern civil, el dia 31 de/gener proppassat hbhavia en agur:73ra provincia
les existincies de suelte següents:
268,338 quilos blanquet, 12,207 de
pilé, 33,571 de quede:des, i 8,6ata de
, ..
groc.
- .Diumenge vklaent, a les onze
del mati, el senyer cardenal-arquebUbe administran el sagrament
de la Confirmació a resglésia del
E )).orri Maritim de Sant l'ere (Sebe11.: que en diem.).
- Ha esta,: convocada la Junta
municpial, per tal de sotaletre a la
511a aprovaqió el segon pressupost
extraordinari per a l'actual exercici.
— Al G.avern civil s'han reunit
la Comi;s46 permanent de Proveínents i la Junta provincial d'Especarios, mi. sabent els acords que hagin pogrt prendre's, per no haver facilitar a la Premsa, com de costum,

•ACBEAT

rus QUE HAN
EL amen JS muleto:a EA

GUES PRESENCIAT LA REVISTA
RE

TORROE •LA DE MONTORI
Rodea divanes

EL CONSELL DEL DIRECTORI
AVUI - NO SSA REUNPT
El general . Valleepinosa ha
S'ha calas foc a l'era ¿'Es Josep
Radrina, coneguda per Vera d'En rnanifeatet aquesta tarda que
no es reunia el Consell del DiRaspan, creipant - se u pallen.
La tramontana ha fet impossible rector'.
El presideált no hei concurrede deturar el foe.
Les pèrdues es cakulen en unes gut al despatx de la Presidencia.
zoclo pessetes.
Al negoctat d'intbrmacid de
Diamenge el yfiasent C.
ha de venir a jugar un pares de la Premia s'ha facilltat una noCampionat del grup C amb el C. D. ta en la qual es Mita compte
de l'horari del president.
Montgrí.
Aquest partit ha despertat un
VISITES AL DIRECTOR!
gran interés entre els amansa del
L'ex-ministre d'Hisenda marfutbol.

toqui, Denen Nuca, aquista

ABUR
Vacante

Noticies

Futbol
&verses

Trobant - se vacants els arrees

tarda xlsitä a la Presidencia el
general Gómez Jordana.
El sets-secretar' de Grätia i
Justfchs, senyor Careta, visité
el general VaRespinosa.
El general Rlquelme -vele diversos membres del Directori.

-d'habílitat del. mestres dele partits
judicials de Falset, Montblanc, Can.
desa i Tarragona es convoca per al De la difamació del cap del
dia 17 a releed& la qual seré verificada en cada cap de partir.
Govern :-: Un comentad de
— La conferencia que havia de
"La AcCión"
(feriar avui, divendres, al Centre de
Lectura el senyor Goicoechea, ha ' Comentant la conversa soscanso njstnada nos ament.
tinguda ahir pel cap del Go— Proxiniament debutan al tea- vern amb 'els periodistes, "La
cap rota.
tre Bartrina la .417123.1.1,4 de Coma- Acción" diu:
— /Diumenge vinent celebran
que dirigeix setos Pene Zone '.:a.
"Tots havern de deplorar que
junta general la Germandat dels em-.
— El Reus Espora:, anuncia per slagi produit aquest episodi;
plezsto municipals.
diumenge vinent un partit de futbol Derb hem de felicitar-nos que
depoble de Xerta
entre el seu primer «pie i el primer slagi fet públic, car no hi ha
eb
a que a tfrid
a g a eise o b
clti7at «eA nl vaga
del Catalunya, de Les Corts, el qual reä més perniciós que la clanlaven a les obres del ferrocarril en partit,
Per la igualtat dels equips, destinitat.
konstrucció.
promet éster força interessant.
Ara b6; per la indole den:Diverses noticies
cada de l'assumpte, en essència,
MOLLERUSA
/ Convocada per falc,lcle, senyor
i perqub hem pogut apreciar
Sardanas -:- Meras% .:- El
, r Mariné, s'ha celebrat una reunió a
reflecte que a l'opinió han prola sala de sessions de l'Ajuntament,
duit les manifestacions del'pretomas
a la qual han assistit la majoria
sident, nosaltres ens permetem
A l'Amistar, dimarts pasat la Cobla de fer, amb tot els respectes,
dels regidors i representacions de la
Cambra de Comerç, de la Junta d'O- Iluro de Mataró doné una bella audi- una indicaci6.
bres del Port i del Centre Industrial, ció de sardanes.
No podem dubtar de la vera— El mercat f ira del dia 6 es velé citat del que ha dit el general
tractant-se assumptes de cabdal inteconcorregudissim, fent-se moltes taxis- Primo 'de Rivera, però en
rés per a la nostra ciutat.
— Diumenge vinent el nostre bar- accion;, especialment en bestiar bovi aquests assumptes acostumen
lle. acompanyat deba regidors que ho i porqui.
produir-se confusions que potvulguin, revistan el cos de barben
—L'aufals es cotitza a ta'so pesse- ser es desvirtuarien amb una
i el material de que estigui dotat, el tes els cent quilos.
pública i sincera explicació del
qual, tots ho hern vist mis d'una ve— Gaudim d'un cel asserenat, sen- senyor jutge de Madrid, al qual
se boires, però cada nit fa una forta se suposa difamador 1 del pegada, és completament inservible
També es proposa l'alcalde fer glaçada.
riòdic al qual S'atribueix la inmaniobrar els bombers a la plaga
tenció de calumniar amb una
PAULO D'ANOLESOLA
de la Font, la qual cosa no s'ha fet,
Mula el cap del Directori.
potser, en vital anys.
La feota mejor
El general Primo de Rivera,
— La Junta ll'Espectacles 14 coLa festa major ha transcorregut ani- que ja esas coneix prou per a
nrunicat aI propietari del teatre-cine madissima com pon anys s'havia vist, no dubtar de la bona fe amb
que suspengui les funcions mentre afavorida„ ensems per un cel tapien- qué procedim, procediria enno posi en millors condicions el lo- did. En el partit de futbol entre el certadament, a judici nostre,
cal. perquè, avui per avui, no en re- Club Deportiu Palau i el Centre d'Es- autoritzant aquestes exculpauneix quasi cap de bona.
ports de Manresa guanyd aqueas per .cions públiques, que probable— S'ha possessionat del seu ne- quatre gols a dos. L'audició de serment, en benefici de tots, del
me el nou jutge de primera inst áis . dates del dia 4 per la cobla ¡ligo de Directori, del Poder judicial i
ca e aquest partit, En Rafel Vives.
Mataró Cl velé concorregudissima, de la Premsa, quedarla reduït
principalment pels entusiastes sarda- l'episodi a unaxafarderia de terESPLUGA DE FRANCOLI
nistes mollerussencs.
Demografia
La matança del porc
Fires
Fundó teatral
Durant l'any 1923 es registraren 66
naixements, 61 defuncions i 33 casaments.
— S'ha prohibit la matança de
porcs pels carreA,obligant a portarlos 2 l'escorxada. públic. Aquesta
mesura ha estat generalment ben
retada, esperant que l'esconeador es
Posará en condicions.
— Han transcorregut les fires
azul) molt poca animació, degut a les
ittalalties que regnen als pobles limítrofes, que han retret l'animad() pròpia d'aquests dies.
— S'organitza una fundó teatral
Per a diumenge a benefici dels alumes de les escoles per obrir llibretes
a la Cai g a postal d'estalvis.
Hi prendran part aficionats i eleMents del desaparegut "Niu Tranrepresentant "El misten del

bosc'' i "L'Apocalipsi".
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cudí l'enginyer municipal, anea

a

Mayol; el cap de la Cree Roja,
Canyellas; el metge forense,
doctor Cnnate; el tätemt ¿'alcalde,
serene Paladeas el cap de
setich, -

bfirada tnunittpal, a les erdree del
i altea, eatto ellonsierdbia
indlieirair, renda ¡MI .iindedie

*balee- de eoed-i
aba obresna".
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jeztritzerteil:
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EL COMTE DE ROMANONES. VESTABLIMENT DE LA CASA
KRUPP A VfLENCIA
I LA REVISTA*DE.SOMETENK
El comte de Romanen.., que ..bi • 'El Debate referint-ee t *asible
tornas a Madrid, ha deamenth la ablItinent de la Cm Krupp a Esnoticia que ell havia contemple la peso, publica un telegrama de Varevista ¿ets Sometens des d'un au- lencia que diu alai:
"Amb la intervendó 'de la Casa
tomòbil.
)(tulle . esté, serle mbla, a pum da
LES DAMES MADRILENYES
I L'ESPORT DE L'AUTOMOEIL .constitulr-se l'empresa mis important
una socktat que tindria
Un periòdic &Sea la notp curias. d'Espanya:
un capdal de mil aúllos de puedes.
que a Madrid hi ha quaranta senyo4Vabloci• i la seva regló tindrien,
res o ienyoretes amb thol de xo- ais les
gestiona arriben. a boa terme, un
fer.
Repaseant la Ilita de lee eenyoree maman de riquesa 1 prosperitat
puje aquí tenen llur ir:tque han obtingut carnet, es veu que ulleció les duce
companyies espanyoquasi totes pertanyen • l'alta clase
les mis forma que haurien d'agruparsocial.
se amb abres de nacional i ese-mEn teas s'atorad la primera auto- ores
per deenrodlar el negad
rització a nom de la senyora Mari*
"Es parlava de la consenso:él d'una
Cabezas i Manrique.
a base tk la comparria
Entre les dames que posterior- gran empresa,
de Serra Menees, Alts Foros
ment i després d'un rigorós examen Miura
han dernostrat la suficiencia per t de Sague, les Drassanes que la Trenaguiar automóbilS hi ha la duquessa rodditerrdida contened a construir a
la Maritinsa i Terrestre 1 el
de Santofia, la princesa de Roen- Valencia,
Vukano, de Barcelona, que enticenLoe, la senyora Soledat Espaliu de
diria mis tard amb una momeo»
Medrare, la senyoreta Concepció aportació
de la casa Kaupp.
Maria Guerra, filia del tinent gene"Les nostres recerques prop
ral d'aquest cognom, la senyoreta
menta de l'alta finarsea valenciana doMalla Araceli Alava i Fernández de
nen aires de veraemblanca e la noticia,
Córdoba i la corntessa de Cuevas
si be creiem que no es meta de radde Vira.
quisició d'aquest negaci. per la casa
Les aspirants han de trametre
llar instancia la fe de baptisme o
naixements, car el reglament assenyala una edat mínima; el certificat
de bona conducta, un altre, medie, que acrediti la salut general i
▪ normalitat en la vista i en'la oida
de la interessada, i dues fotografies.
./
A les senyoretes menors d'edat
seis exigeix autorització paterna.
Si la sollicitant it casada ha d'acompanyar a la instincia el consentiment del seu marit.
Ja en regla la documentació, un
dels sis enginyers d'obres paliques
examinan l'aptitud de les aspirante.
i per mitji de practiques que precedeixin a aquests examen, que no sol
medir de quinze dies, la interesseda s'impota primer en. un garatge.
o qualsevol local a propòsit de la
marxa del cotxe, aturat, després en
lloc espaiós, durant les primeres hores del mar', en qué el trinsit Es
quasi nul, les aspirants terminen Vaprenentatge prenent el volant sota
la direceió d'un professor.
HA ESTAT EXECUTADA LA
SENTENCIA CONTRA "EL

RABAZO"
Segons noticies de Sevilla, a les set
del metí ha estas executat "El Rabazo", condemnat per l'assasinat d'una

dona i les seres dues filies de pocs
anys.
A Grécia i Justicia sha rebut un
telegrama del presiden de l'Audiencia
de Sevilla confirmara l'execució.
Sevilla. - A les ny del mati
cumplen la sentir' Icia de nsurt contra
Antoni Martínez "El Raboso", eresenciant-la Algune s Persones q ue Per
llor carca serien obligació d'assissir
a alunases execucions i els germana de
la Pan i Caritat
A les deu ha estas traslladat el cadáver des de la pres6 al cementiri,
acompanyat pels germans de la Pau i
Caritas, els (mala es fan arree de l'entvrrament • funerala com si fos sed
de la Germandat.
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societats nacionals amb
amb una • intervenció d'enes capital
espanyols."
De bon antuvi sabem que entre els assumptes de l'ordre del
dia per al darrer Consell de hi
Transmediterränia, que hagué
de celebrar-se ene rrabir &Barcelona, figurava )'arrendament
de les Drassane, de Valencia.
Per assistir a aquesta Junta
zortiren quatre consellera valenciana que encara no han tornat, ni es tenen notíciela oncielo de record pres.
Se'ns assegura que la proposició que intentava Presentar-

se al Consell no era la d'arrendament, sind la daportacie3 de la
nova societat, a canvi d'accion s
dels elemento nde ea pretin arrendar.

Hem sentit perlar, sole per
aguc st concepte, d'uns vint mttiene de pessetes.
Essent aire tan important, ho
es mes el que representen Serra
Minera i Alts Forns de Seguid,
si es confirmé, la inclusió
crambdós negocis en la nova
empresa.
La producció de ferro de Serra Menera pest calcular-se amb
sale pensar que per donar-li
sortida ha nstat necesetria la
construcció d'una tinta tirria de
mis de 200 quilòmetres que
acaba al port de Sagunt, con.trult exclusivament tamb6 per
al seu servei.
Respecto als Alié Peras de
Sagunt, avisi en marea, aesegu
ren els tientes que eón ela millora d'Europa i que en el material no els supera cap del
rada.
Sense poder concretar la forma en qué ten definitiva es puguis ter la unid de totes aques-

tes poderoses entitate, estem en
condiciona d'assegurar que el
projecte és cert. alnienys en el
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Ruiz (Azorfn) ha dimitit la se: lee amesioder Peda erímiesenlis •
Sons presidineta de laillretstivia ataudent per portar allardeedlar
de 121etuade
leahlació adi moler» siessoiedinas de la 890616 de LiteraUna.
ARTICLE DE "EL DILUVIO"
"El Socialista" reprodueta
Part de l'article del »enyor Co:
Yeminas Comnpll, publicat a "El
Diluvio", de Baroelonsi sobre la
conveniencia que anarquista. 1
shxdiealistes canvIen de tbetica, seguint l'exemple del pare
tu t laborista angles.
LA FAMILIA DEL MARQUES 41'
DE CORTINA
••Udia Palmas. — La familia:
marques de Cortina, en sa-.
bar la noticia d'haver-se aizel
est l'astil .al dit marqués, entx ?
menge marrará cap a Paris, as
reeidetx el Consell de la Companyia de Cotres- Llits.
DEL, 94ALE D.
ROMA
Mälaga. — Desprtis cladetingula eitudiä sobre la fins
tallacid
de la cuesta d'arnarratge del es-,
ble italiä, ha queda,. acerad',
que ala:dalles tocant e! Camp
Tir.
Es probable que el cable, que
comunicarit Malaga amb Roma,
quedi muntat per l'agost vinent.
•
DESIGNACIO
Esté acordat el nwnenament
del senyor Tormo per ocupar la
preaidencia del Tribunal Suprem.
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eh inermes, colatitud:en el ~y-e_
dal programa del sexdreeteiabee%.FESTA DE L'AESOCIACW.
DE LA .EREMIC.
Amb.gran dalaaqUestla
?ha celebrat s teatre A,polo
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Teatre del Ibieen

Demä, erde propietat i abo.
nament, a les nou" Penúltima
sortida deis celebres artistas
senyoreta Ritter, Ciampi, asnyor Tanteas' i Journet.
representació en luneto de nit
de l'òpera fanthstlea Ele omites
de Hoffinann. — Diúmenge,
tarda, comiat dels celebres arestos Ritter Ciampi, Trantoul
i Journet. Mestre Falconi. UIHofftima de Ele sonsos de naif;
— Dimarts, presentació
rompanyin
txede da famosa
coslovaca, aMb t'estrena de 1'6pera cbmica die Smetana, .La
miela venuda. Decorat. vestuari, atrés, guardarroba, sabatenia, peluqueria. Tot nou, propietat de l'Es t at txec. — Pióxena esimana, Tratan halda.

Teatre Catan Remes
Telefon 9500 A
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'Ontege
Per al dijohe gimió, O la tarda,.
neta ~me Mdaullbille-moisa a
nit, el lana menatItlexel
Oran no .Pme st Trame
Localitats: Calva' Iterimodu. 53
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TEATRE POMA»
Conmanyle 'do Clondidgm
Avui, divendre d.."tat4d;Pn.
pular:
•

LOE una" ngnot
Nit. -bonete' de-doelis, Peir4
tee. 2 estrones etlalelt, 2:
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-mitotea de gran broma:
0 106 WEN
ELE QUATRE A 6
NODO

Tres boros de` broma continua.
Butaques a dues pessetes. De..
trab, tarda i nit, el formidable*
bel. Eta (lustre andes d'En Rodó. — Diunumtie, a duo quites
de guatea: La Marquesas quo
no sao qui ad. A dos guaita 'de
sis. Esdeveniment letra'. Una

vagad& ora un pastor especta-

tres actos i nata quadros,
cre Folch i Torres. El decorat
trua d'aquesta divertidIssima
obra corren sota la direeció dels
escenògrafs Denle i Amigó, Nit,
ele ell

Ele quatre amloa din Rodó.

Es despatxa a cumptaduria.

TEATRE TIVOli
"rodarle Cebelid
Oran eonipanyla tif saque.,
la 1 opereta prima' 1010? I

¡J.-A

(dimane. —

Aval. taraß
-ekl.rlet. eta

IgnAte,
eid a

Vane

eme ealeulisi os feni

Krupp, sinó de la eonstizució de l'erapresa poderosissima a la qual ens fleta
referir, mitjançant la unió de les cine
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MERCAT DE LI-OTJA
-

MATARO
Incendi
zao,000 peuetes de
pèrdua
A dos quarts de cinc de la tarda
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