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En Cebrià P a g è s i P a g è s
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d e

J o a n a

V a l l s

va morir el dia 21 da gener proppassat, havent rebut els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
(A. C . S. )
Els seus afügifs esposa Dolors Mir. fill Cebrià, germà i eenrísnes, cunvat i cunyades, oncles, nebots i nebodes, nebots i nebodes polítics, parents tots I les raons socials
Pagès 1 P»;<èB, S. en O., Qalerleu Laietanes, La Basüioa, Llnaras Oermans, Aaaoia-lón Uannfaotarera de Tejidos y Flbraa Textlles de Cataliía, i el
Sometent del Districte IV do Barcelona, preguen als amics i coneguts una oració per a l'ànima del finat i els conviden als funerals i misses que tindran lloc demà,
dissabte, dia 3 del corrent, a dos quarts d'onze del mati, a l'església de la Casa Provincial de Caritat
N o ea c o n v i d a p a r t i c u l a r m e n t
A g r a i n t l ' a s s i s t ò n e l a e l d o l es d ó n a per d e s p e d i t

Totes les misses
oresui de ^ania

s PS diran deirà. dia 3 del córrert de si* B I e. a l'^fésia par-o ivnl de Torre de Fluvià (Llpydol, esglésies arxlnr a i ia:ritq ial d- Sant Jofii i Sant Jí^ep e M. i ró, esaltsia pairoqulal de Vasnoaien ayui sta ciuiat a la parroquial
de Sant Jostp i Capella de la Aieuaila
a ( u-a i IUV nciàl úe Cunut, seiun aplicaues per l'aiiiiua
D E L

JOVE

En Jaume Estapé i Tort-Martoreil
estudiant en Dret

que morí el dia 26 de gener, a l'edat de 16 anys, havent rebut els Auxilis Espirituals
(A. c . s . )
Els seu» desconsolats pares Santiago Eatnpé f Pagès i Seraf'na Trrt-Msrtorell, germanes Spraftnt, Rosa i Pilar, oncles, fies, cosins, cosines i parents tota i la raó soda!
S. A. de Càrregues. Deacàne^Dea 1 Iranapotta, in recordar-ho a II .rs amistats, els preguen una oració per I anima del diiunt.
Barcelona, febrer 1923.
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Observatori Koteorolò^Io de la
Universitat de Barcelona. — Dia 1
Acidez, vómltos, palpitaciones, insomaios, etc., todaa
de febrer de 1923.
estàs molestius, ocasionadas por mal (uncionamiento del
de l'Hotel Rítz de
B a r c e l o n a
Hores d'observació: A les set, a les
esWraago, desapacecen gracias al régimen del delicioso
tretze i a les divuit.
Baròmetre a 0" i ai nivell de la mar:
uiiiiuiiiBiintJiiuiiiiiiiuiiiiiiiiinimiiiniim
772'ó. 7 ? 7 7 l ' o .
Termòmetre sec: 'l'ò, I5'S,
La Direcció de l'Hotel Ritz de Barcelona té el gust de comuTermòmetre humit: 7'3. 11 0. !0'3.
nicar al conerç en general, que dimarts s'inaugurà l'ampliació de
P
H
O
S
C
A
O
Humitat (centèsimes de saturació):
l'Hotel Ritz amb l'edifici anex, pel costat del carrer de LÍiiria,
73,5 . . .
tenint entrada exclusivament pel mateix Holel.
único alimento veaeial aconsejado por todos lo$ médiDirecció del ver.t: O., SSP.., SO.
Aquest Anex consta de 50 habüacions, d'un gust i confort excos a tos anémicos, convalecientet, débiles, anciauo$
Velocitat del vent en metrei per sequisit i amb preus sunminent convenients per a les persones de
gon: i , l: U
negoci que amb freqüència vénen a Barcelona.
Estat del cel: Ounsi serè.
\Í
DepÓMto: FORTUNY H.«o«
Venta en farmacias
Classe de núvols: CSt.K,, C St.,
Hospital, 32-Barcelona
ullramarinos
y
drogueria»
P R E U S
Temperatures extremes a l'ombra:
màxima, !O'J: mínima, :': ; mínima prop
Habitació sense bany . . . .
Ptes. 10 i 12'50
del sol: S'O.
Oscil·lació termomètrica: 97.
Habitació amb bany. . . . .
*
15 i 17*50
Temperatura mitja:
Pensió completa (sense bany) .
»
25 i 27'50
Precipitació aquosa, des de les set
Pensió completa (amb bany) . .
>
30 i 32l50
C u r a c i ó
r a d i c a l d e
l ' O z e n a
(Fetor de
l ' a l è ) del mati del dic anteriur a les àet del
dia de la data, 0 mm.
(Per a llargues estades-preus especials)
HP T I I O Í i \/iHnl de l'Hospital de la Santa Creu. COLL. NAS i OKE- Recorregut del vent en igual períoUI. UUbl I VIUdI LLES. Passeig de Gràcia, 83, pral. - Tel. 3274 A, de: km.
Amb aquesta ampliació l'Hotel Ritz constarà de 250 habitacions
Observacions particulars: Boira,
i de 2.25 quartos de bany amb capacitat per allotjar unes 400 perEi director. E. Alcobé.
sones.
AUTORITZEU
LES
NOTES
DE
LES
Aquesta Direcció no dubta que l'Home da Negoci sabrà apreQUALS ENS PREGUEN LA PUBLICA' El Sindicat Professional de Perio1
ciar els «ventaiges que se II ofereixen amb 1 Anex Ritz, en el qual
trobarà un tracte i hospitalitat incomparables.
• lllna Aliment po-lerós per a persones CIO. AMB UN SEGELL O UNA KIR.' distes de Barcelona, eeiibrarii junta
MA QUE ENS SIGUI CONEGUDA- general ordinàriu el pròxim dlumen.
* delicades-E. Martignole:Escudellers,8
ge. dia i del com-nt, a les cinc de la

l'f.g. 2. — Divendres, 2 de febrer de 1933

tTA" V E U D E CATALUNYX

B a n c a

H a r s a n s ,
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Valors - C u p o n s - G i r s - C a n v i - Cotons -Viatges
bU de Oanalstea, a-4
B A B C ££. O H A
Apartat da Oorrana aftB.1.
i4i30 A.
Telèloni números. . .j4Ml A.

tUrscdó lelegràlica;

D. Eduard Casals Cú

S U C U R S A L A MADRID
Avinguda del Comte de Penalver. num. W

corr·dor de flnqaea col lagUt
vidu en primeres noces de D.a Dolors d'Urgellès i Deparét
ha mort havent rebut els Sants Sagraments
i la Benedicció Apostòlica
(A. C. S.)
La seva desconsolada espou donya Concepció d'Urgellès i Oeparés, filles Maria, Carme I Victòria, germans, germanes ooUtlques, nebots, cosins i parents tots, en participar als amics i coneguts tan
sensible pèrdua, els supliquen oue ei tinguin present en llurs oracions! se serveixin assistir • la casa
mortuòria, Corts, 680, demà, dissabte, a les onze del matí, per a acompanyar el cadàver a I eagléflla parroquial i des d alli a la seva darrera estada, Cementiri del SO., pel qual favor els quedaran eternament
agraïts.

Cooperativa
de Fluid Elèctric

HO E S CONVIDA PAATIOULAAMKMT

S u b s c r i p c i ó p ú b l i c a de 1 0 . 0 0 0
6 per
ze u una del matt i de quatre a
M O L T D E vuit de la tarda.
COMPTE

santu per damunt una roda. Resultà
amb uric; costelles .j-níonsado-i. 1 altres ferids, morint en arribant al dispensari del carrer del Baser.

CrliIiUeries i, Uoraiu. R. Iflrt.M
T E A T R E NOVETATS
— TEATRE MOVETAT8
PEL·LÍCULES E S P O R T I V E S
PEL·LÍCULES ESPORTIVES
M A L S
Dia 4 febrer: «La Tècnica del ski> i
Dia « íebrer: «1^ Tècnica del skl> 1
«Joc de futbol»
I'1'
,111
DE P E U S
«Joc de futbol*
ÜIIIÍÜÍIIIÜI^
Calefacció Ideal
j No desatengueu aquesta La Germandat de 'Mestres Oficlale
advertència i no sofriu de Barcelona, celebrarà Junta gene- E s t u f a
J .
O K . B .
més de mals de peus,
ordinària,, el dia 4 del oorrent.
I que u» fan suportar ve- ral
València, 316 - Telófoo 747 S. P.
a l'escola del carrer d'Enric Granaritables suplicis, essent dos
(abans L'niversltat), 113, a les ontan ficil el remei ze del
El diumenge vinent, a les deu del
mati.
^JfS\
Eer a evitar-los.
mati, l'Associació de Deixebles del
\ fels peus inflats,
Liceu Dalmau realitzarà una visita
bullents i magoal
Temple de ia Sagrada Famflia, ne,.
Unió.
«
JOI
E
S
V
I
L
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N
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V
A
lats per la fatieent
acompanyats per un dels arquiga i la preesló
tectea.
qual, donarà «xpUcaclons
del calçat, així
— En tpoca d* tnalAUlss Infecció sobre elselpúnis
més notables del Temcom els irritats •es molts metges recomanen beur* ple
construcció. Queden espedalper una transpi- l'aiffua mineral natural VICHY CA- mentJsaImitades
les alumnes i erració abundant, TALÀ que surt del manantlal a 60
els ulls de poll, graus de temperatura I eeta lliure alumnes 1 llurs famílies.
duricieí i altres dele microbis.
callosilats doloA I I ^ A I F.l millor lubrificant
| roses, tols aquests mals L'automòbil 6662 1 un carro van to** •* v * per a automòbils.
a'alleugen i guareixen par adiír tarda al carrer de València
Fontanella. 9. Telèf. ASU \
^ aviat amb senzills banys ontre Sardenya 1 SlcDia, resultant «1
de peus amb aigua ca- cam-ter Em-eat Guimerà Amaui de
Dimecres començaren a arrlbir de
lenta, si s'hi afegeix un 18 onys amb contusioní n la cara diversos Indrets reclutes destinats
grapadel de isaltrats 1 colze esquerre I crulximeni general. als cossos d'aquesta,guarnició.
Kodell.
Ahir urtíren alguns trens portant
Va ésser auxiliat al dlspenfiari de
minyons quintat} cap a llurs desuSant Marti.
nacions.
N'hi ha prou wnb baj nyar els peus durant uns TEATRE NOVETATS
deu tninuis, per què els
ESPORTIVES
pitjors soíriments desapareguin com Dia PEL·LÍCULES
4 febrer: «La Tècnica del skii i
per encant; els ulls de poll T durícies
cloc de futbol»
s'estoven fins al punt que podeu fàES
IMPOSSIBLE
cilment extirpar-los sense navaja ni
estisorcs, operació sempre perillosa.
\ti\T vespie. un carro que passava
que deixi de produir-li
Aquests banys sallratats. medicinals i per la Diagonal, prop del carrer del
una profunda impresa l'ensems oxigenats, refan els peua Bruch. va tirar per tena a Fllomena
sió d'art i moralitat
i els conserven en un estat perfecte, Mur R'ÍWÍ, de 39 anye, ocasionantde manera que el calçat més estret us li contusions a la cara i coü. que 11
E L DOCTOR M A B U S E
semblarà moll confurtabic i com si fos van ésser curades al dispensari de
mat deraolttemps.
Gràcia. Carro 1 carreter van desapaArt nou en el film
rdlxer.
KURSAAL, 8 FEBRER
PEUGRO

AMB E L S

SALTRATOS RODELL
anïiïmnïiiri; iE.i·».nrriin«iit*

G r a n s
rebaixes
de l'I al 15 del corrent en )ocs de
pots, olles, casseroles, cassons. etc,
en alumini extra. Llorens Germans.
larda, al sou domicili «eial, Fer- Rambla de les Flors, 30.
nando, 30, prlnclpol.
Al dispensari de Sarrià fou curat
La Comissió de Fcetes de l'Ateneu ahir el noi Salvador Garcia, de 17
Obrer del Wstrlcte II íMercaders, 38 I 1anys, el qual tenia una contusió lleu
•Vi) anuncia per n demà, dissabte, dia 'al peu que es féu anant a la plataSi. a les deu del vospr.^ un lluít ball forma del davant del tranvla nCtmera
de dlslre&íbs, atorgunt-se en el ma- 3dü. per baver rascat umb un carro
teix valuosos premis.
que passava arran.
Demés aquwta Comissió té projectat per al dia 11 del present, a les
quatre de la tarda, un gran ball infantil de di3íresse3i en ei qual, per
mitjà d'un jurat competent, sator«IABONES
ROCAMORA
«aran premis a les disfresses que
en siguin mereixedores.
"EL LEOIT*
7flÍ7pllpÇ
PORCELLANA
TlUlüUcb J. Llorens. Rbla. Plors, 3a
A precs d'algunes entitats 1 partíçujan de fora de BarciUona, els quals
nu) lifln pogut encara vlatar-lo, el peeebre del Centre Excursionista «Eis
BlauiJ, de la barriada ae Sarrià, en
llot d avui, com estava anunciat, ei
tancarà demà passat, diumenge
Tots dos dies podrà visitaj-ee"d'on-

-

"LA

PfiUA

TOOOS

PAJARITA"
L O S USOS

Ai carrer de Piqué un carro carregat de carbó mineral, anava menat
pel carreter Tomàs Ferrer Basuli, de
43 anys, bablumt al numero 48 del
carrer cú Carretes. Per u» deécult. va
relliscar anant a sota cea carro, pa».

H a v e n t
t í t o l s ,

e s t a t

s ' h a

s u b s c r i p c i ó

100

s o l · l i c i t a t s

a c o r d a t

B a r c e l o n a ,

20.000

a m p l i a r

i d e c l a r a r - l a

bà alür el governador civil de les Balears, senyor Sanmartln. qui. en el
ràpid d'avui tomarà a l'esmentada
capital.

obligacions

3 l

l a

c l o s a .

g e n e r

1 9 2 3 .

sa amb all i ll van proposar el negoci de les almoines, itb iprou -oaegrul. -però que, pel que «s veu. el denunciant "desconeixia, tota tvegaJa
que consentí a afluixar 3J00O pe>.

Demà, diasabte. a dos quarts d'on7c tes ciac. duia.
de la nit, tindrà lloc a la saía de fes- i Qv&ix s'adonà de renganyt *ls d*ates del «Salut Esport Club., que serà coneguis Ja eren t>on tros lluay. • ,
artlsUcament exomada, el primer dels
tres elegants balls de disfresses que Per al ball de disfresses que per al
té organitzats per al present Carnes- dia 12 de febrer organitzà ei Reial
toltes, amenitza is per ona notable or- Clrcol Artístic al Teatre de Koretaw,
questra amerlcanaa. Seran repartits s'iia contractat la càitíore orquestriImportants premis a l'art, riquesa 1
«Tztgons iPlanas* ^varltalilea aso»
originalitat en disfresses. Pel nombre na
en
gènere i que alternaran orni)
dc famUtes que ban promès llur as- unatal
coneguda ibanda).
sistència U les rliverses .comparsea
anunciades, constituirà, sens duljte, Pel Rei ditàlia iha estat nomenat
IJÜ festa, un èxit molí superior als Cavaller
de la Corona d'aquell regno
d'anys passats.
el canceller del Consolat del dit vaid
a Barcelona CTAlPred .\ndreoli.
Demií dissabte tindrà lloc el tercer
/La dita recompensa iax estat molt
dels balls d'e disfressis que la Casa ben a'-'ollida no sols pels seus compaAurigemma. orgoniua en el teatre taiotes resident» a (Barcelona, rsinó
de Novetats,
i per totes les persones que tenen re*
Amb motiu d» celebrar-se la tarifa ' lacíons directe aanb el citat Consolat,
del Dijous Gras, 8 de febrer, les putx el senyor L-todreoll. que porta
bodes d'or del Certamen irifariiil de exercit molt de temps el dit càrrec,
vestits Aurigemma, han ofert premis i ha donat sen^re totes les lacllitets
el governador i l'alcalde, que el pú- que han estet al seu abast per a
blic pot admirar en els aparadors complaure el póbUfc. contribuint ninb
de la casa Aurigemma, Fernando. 5S, aixó. unit a la seva activitat 1 zel,
Junt amb ete estendards per a pw a la major aproximació entre els dos
mlar les infantils disfresses.
països, podent dir que oiüb els ÈI?U»
llargs anys do serveis ve a ser com
A l'intencr del rBar Aíhlétíc·. car- una Institució al Consolat d'oqudl
rer de Sant Baíel. un clraiboteg sTba país a Barcelona
sentit atiera i. havent entaulat disUn quedat tancada una altra secció cussió amb un altre del mateix ofici
de la Kambla, En les mateixes con- per qüestions de dignitat iprojeaslo- - T I N T U R A
W1NTER
dicions que la cleda de la Rambla nal. li íia administrat, un rengle suPremiada amb Medalla (tOr
de Canaletcs, s'ha posat la nova tan- perb de coçs de puny, que 11 han poAmb una sola aplicació desapareix
ca n la d'Estudis, davant dels edifi- sat la cara inflada I tina orella mig
la canleie. Serveix per al cabell,
cis de l'Acadèmia i de «El Siglo».
penjant.
i bigoti. Es prepara per a n»
En total, l'espai tancat per a la £1 pobre apallissat -hagué d'anar al barbacanany
fosc 1 castany clar. Doo»
rasa vi- a estendre's en <•;» cinquanta diapensari. i l'agressor es íéu íone- gre,
colors tan naturals 1 inalterables, qu*
metres liníals que s'havia anunciat. dls con» jper art d'encantament.
bé pot dlr se que és la millor I mM
L'ambacxador dels Estats Units a Una senyora ha denuncat a la po- pràctica. Venda en perfumeries.
Espanya, doctor Cyrus E. Woois, qui licia qa«, tro&an'-se en un dels més — Banyeres. Wàter». Lavabos, eta.
sortí el diumenge a la nit cap a Pal- concorreguts estoíbUments de la Ram- 8. Verdaguer. Ronda Universitat. 8
ma, va rebre, quan portava algunes
deU Eatudis, li iiavlén pres un
hores en aquella illa, unes ordres del bla
d'or 4 platf valorat en
seu Govern, que l'obligaren a tornar imperdible
l.'JM
pessetes.
Immediatament, a la península.
L'amhalzador arribà u Barcelona, D'un magata em del carrer de Cu~a- D E M À , D I S S A B T E
i poo després sortí en el ràpid, cap nova, 48, foren rtí»des durant la nit
a Madrid.
ÚLTIM D I A
cinc maquines d'escriure i 800 quilos
de corretja.
L'autoritat militar s'ha inliibit a favor de la Jurisdicció ordinària en la iAi un senyor que anava en un tramS E T M A N A
causa que ha dlnatrulr-se contra Jo- Tia pel SulO de Sat Joan, 11 van pensep Ginés Martínez i Alfons Manlaez dre una cartera que conteniu 3u0 pesD ' O C A S I O N S
Samper. com a suposats autor 1 coau- setes.
tor, respectivament, de la mort del
recluta Alfred Garcia Rodrigue*. es- CJn foraater acudi a la delegat -•j de
devinguda el darrer dilluns, a la nit, polida de Llotja per a «zpUcar que.
LA
FILOSOFIA
al carrer de Consell de Cent
passant per la Via Laretana. se U
l
O
,
O
A R M S , lO
Tan acostar dos mdlvidns d^scraaEr^ et Tapor couen de Palma, arrí- guta, els çaala van «ntaular caii7e>

LA VETJ DE 'CATALUNYA
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N O T I C 1 ES D E L A P E N í N S U L A
( T e l e g r a m e s
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D'aquosta manera generosa eníoca- ficadú de la pintura catailsnaque ha pree. té la convicció que «1 treta amlstaT Au dè fa ibolt .le
ESCOLAR
ren el problema els primera dipvttats
s'assabentarà' del conflicte úni- temp*
Madrid, ï, S'íO ttlt veïnat
regioiuilistes. senyors doctor Robert i EL8 O L I S A PORTUGAL
quan adquireixi a mès ball
PRESENT D E tODA
AUnent soUUitUds d'anrpUacló del cament
Ruslfiol;
perd el separatisme és com- El «Diarío do Governo» de la Rír
preu
tan
important
article.
iarmlnl assenyalat en la clrrulat de .Ha anunciat després l'alcalde que
Entre els capi i oficials que incontrari a aquesta idea. El publica portuguesa ha publicat un,
la Direcció general d'Epsenyanieni el dia 28 de l'actual undrà lloc la tegren el Centre de J'E-xèícit i de l'Ar- pletament
separat lame és la guerra civil 1 la Decret del ministeri dAgricultuia.
Primari, data 30 de desembre de
ha sorgit la idea d'obrir una
per a la construcció de ais mada,
final d iospanya. deamem. en virtut del qjaal 1 fins a nou avtt.
per. a opclO als efectes del nou règim subhasta
subscrlpvàú. amb i'objecte de recap- catAstrofe
broda i iiuviditia. no la reconsUtuclO s'autoritza la llibertat de comerç 1
de Mutualitat íscolar. s'ajorna Qn$ al nous grups escolars.
tar càbals per a fer un rmignlík pre- de
la pàtria amb un criteri de fonda trànsit per a l'oli estranger, amb
15 d* març jaopvlneat. dlnire del
sent de boda a l'ex-presobera Cormo refonma
NOTA MEXICANA
acidesa no interior a cinc graus.
ipolítlca i soclaL
.pial «e preparen noves Inatrucclons La Legoclód»?
Übeda, Üa qual tantés penalitats soMèxic
ha
íatillial
el
Vigoritzar
ris
ongauismes
locals,
, cTaplicaclil 1 soIud6 de consultes for- següent telegrama:
DIPLOMÀTIC ALEMANY
frí durant c-ls là mesps que va ro reconèixer la .personalitat de les re| Amades al Mlntíterl.
sMèxlc, 30. — Confirmant l'activi uii roandre en pedor d'Àbd-et'Krlm. gions, serà obra de fecund patriotisme Es troba a Madrid das de fa nn»
del conveni de le Huerta-Latnont. ce- i
FEtilCITAQtO
E L S AUXILIARS DE LA POLICIA
lebrat ta sís mesos, el Banc Nocional i
A la Direcció general d'Ordre pü- ba manifestat al ministre de Pinan- 1 El personal del Centre Bk-ctrotèchan racllttat a la premsa Ja se- otfí, en document que s'ba fet públic nlc de Madrid, ha dlrlflt al sergent Pèrit regional, no hi haun n;rigCi a •» «u^» K » * " " ^ "
'TJZ*
a«st nota. oficiosa:
i que ha causat exoeBent impressió, Vasallo el despmx següent:
Catalunya que pugui amb juiUcla ff- ™ 1 • ^ r a d o ^ Q l ? B d,c:T ; U"^S.T
•Diverses ijuelxea arribades a aques- tant aquí com als 'Estats Units 1 al- «Al suprem repressntant, glòria de nqueixar-se
„ ^ r L · de
,u la
in conducta
J ^ . I M , . . opressora
^ « o m Von Betlimann. i més tard amb^lDireccii general d'Oidre públic tres països creditora úe Mèxic, que la nostra modesta ctasse T'ebracen
xador del seu pals a la República'
Govern espanyol.
bre la manera negligent de com les quantitats que reamentat Banc ha Uurs companys del Centre Electrotèc- del
Argentina.
Per
a
aquesta
tasca
urgeix
l'oocio
Jelxen Dur comeBa porters 1 se- rebu; l enviat a Nova York per con- .'.'.•.•. de Comunicacions.»
A Bueoos Aires va contraure madel
poder
públio
i
serien
altament
nonòs. obliguen arecordarper a aene- cepte d'impost d'exportació sobre el
trimoni amb una elegant dama 4b
PRESA DS POSSESSIÓ
cives
novè?
dilacions
l
r*trossos.
coneisíment de tots. <jue el Reial .petroli cru afecte al fons per a la
la família Martínez dé la Ho.', ois-;
rec de 24 ü« febrer 4e 1903 1 la renovació del pagament del Deute ex- Segons telegnunas oficials, han LA CONFERENCIA DEL DESARMA* parentada amb la t&arqaesa de Ss
ordre de la matei» data. Imposa terior, puja actualment a l'.Sia.BSi'S? pres possessió de llurs càrrecs els
MENT
lamanca.
nous president i vic^-president de la
terminades obligacions als dits au- pesos or mexicans.
Es proposa romandre dos dies a
£1
i sortiran oap a Ginebra.
Uars de la policia.
República del Salvadó^ doctors An amb dia
I'objecte d'asaistir a les sessions Madrid, t continuar el viatge cap a
Com que tl dit conveni estipula que toni Qulflones Molina i ílus RomeEls porters ban de donar compte a Mèxic pagarà aquest any 30 milions ro Bosque, personalitats de gran íe- de la Conraràncle del desanumment. ei Andalusia, anant després a BarcnoComissaria del Districte o a TAl- de pessos,resultaque ba remès més
delegat tècnic, almirall Magaz, 1 el na. on embarcarà cap a ItAlla.
dia. sampre que tinguin noticia de la meitat abans de complir-se el Ueu en aquell pals.
delegat
eventual, senyor Coblàn.
SEGELLS
rta o sospitin fonamentadament de primer termini, per la qoal cosa el COMUNICAT OFICIAL U E L MARROC
Aquest ha celebrat una detallada
d al domlctll d'algun dels üoga- cròdlj mexicà va afirmant-se cada veMadrid. 8. 12*30 matinada. confcri'iic-la amb v\ delegat porlna- L'administrador de la Casa de la
es cometin delictes o hi habiti gada mès.t
Comunicat de Guerra dtl dia pri- nent, senyor Alcalà Zamora, estudiant Moneda ha visitat el ministre de Fi
nt de mal viure, exposant-se. en cas
nances per a portar-ll un projecte
l'ordre dol dia.
mer de febrer i
e no complir aquesta disposició, a
CONFERENCIA COMENTADA
«Zona orlientaí. -r Ha «ortit comboi En el Consell de dernà, divendres, de fabricació de segella per a l'Inriofios correortus.
\
posossioos espanyoles a AírlAquesta tarda ba estat molt camen- marítim per «I» Penyals. Sense no- es tractaran alguns punts dels sotme- terior,
EU serenes podran ésser s«iparat< tada
ca i zona del protoctoral del M«fsos a estudi de la Conferència.
vetat
«n
les
poeidofw
del
territori.
la
conferència
que
han
celebrat
llurs cürrocs quan durant llar sertoc.
l'emen amen i de ia senyora vídua Zona occidental. — Serwe novetat».
E L SENYOR COMRVARRIBTA
'l es rtalltzés en Uur demarcació en
E L REGLAMENT D E L BANC
de
Montero
Ríos
els
ex-preshients
del
LA PRODUCCIÓ VINÍCOLA
os de tres robatoris en un any senEn la confertocla que han sostinsenyors Maura l Sàncbez Es dóna per segur que el nou Re- gut
^ que es provi que feren el possible Coostdl
Segons
recenlment publi
crvtii
el
comte
de
Romanones
1
el
i glament del Banc d'Espanyà no po- seaiyót;-EcbevarrieíB.· aquest ha in- codes perlesladades
•r a pertíeiruir els autors: quan in- ftuerru.Junta consultiva agrerrtn en «ynbrlagmnent con^roval.
drà regir per a la Junta general or- sistit en la seva dsclsló dè no inter- nómioaí la superfície de la vinya a
O I M R A O I A D'AVIACIO
es v«gades. o reluuidelxin en delüinàría que ha de celebrar » el vi- venir en noves^restions al Marroc.
Espanya on 1922 ha estat de 1.340.e&
Madrid, l. 10'90 nit. nent març.
i d'Intervenir en 'ets delictlta ov
hectàrees, que, amb una producció
£s
tan
ferm
el
seu-propòsit
que
no
>vnMUtt «n llur demarcació o en re- A les cinc de la tarda es trobava £1 dit reglomjnt què apfovà el Con- esrecordaràen la seva vida que exis- mitja per hcct&rea de SO'Str quintans
Ifjdar
coneixempri: dels dits delic- evolucionant sobre el camp de Polo sell d'A-Jm'nlstracló, està a falta de teixin hi el Rif ni Atad-el-Kritn.
mètrics de raïm, produïren 4LfiMJn
de oït elfuncionaris
Ws
de la p-liri-i go- que té a la Porta de ferro *i Reial correcció d'estil 1 «a suposa això per'
qulntans d'aquest fruit.
RECOMPENSES I RESPONSABILI»
,rcn).itl\-a: també per ctbaudcmameal Club, on aeroplà militar.
qu*
no
dóna
lloe
des
d'Ma
-a
prlnciEs destinaren a la vinificacló 39
TATS
de servei (jue el cometin eatrp a'tres HI ba hagtil un moment en què l-ls'da març a que el tiovern aprovi
milions 461,644 qulntans de raïm.
•arm sixopluiwnt-se ais rrrtfl!» o del- raparell s'ba allunyat, peto ha tor- aquell .:o? '.ègaí. a que es publiqui
Eh el proxim Consell de aninisíres
quals s'obtiagutren SSen1*?
nat poc» minuts després, i quan es- en la «Oaccta» i • que els accionis- s'estudiarà el problema de les •recom. dels
de vigilar la domarvacio.
heotólltres de most.
I1
: \tpodran
també ésser .^-parats per tavn realtuant evolucions, se l'ha tes del Banc el coneguin amb temps panses.
fesotedlèncla
o dene:; i r'O 4'auxill avist donar una ràpida volta de cam- suflelept perquè puguiregirel dia de 111 ha ministres que estan disposats
EN L E R R O U X
Ï
pana i precipitar-se a terra amb la Junta.
MB autortwtt n agent*»
,
a
demorar
tot
el
que
.puguin
l'aprova
Demà sortirà el senjror Lerroux
enorme velocitat.
| cló del projecte, per entendre que -la cap a Alacant, amb I'objecte de pro»
UN INCIDENT
L'aparell ba caigut prop del xalet
LÀ VENDA D'OBJECTES ARTÍSTICS
significació del Covem l'obliga a de- nunciar un discurs polític a l'esmenClub.
A la glorieta d'Atocha, prop de l'es- purarreaponsabilltauabans que ator tada capital.
Madrid, i, y i s ni; i delAlguns
socis del Reial Club que es tació do M. S. A., s ha desenrotllat geer premis.
ÍHEI ministre'de Grdcla i Justícia tia .trobaven
al xalet 1 que ban presen- aquest mati un incident que podia
UN succés
Aquest «assumpte ha de provocar
Oie-V.fesiat cyue s'hn pogut desfer la ciat la desgràcia,
han acudit ràpi- tenir itaportèncla i conseqüénçles grans
dlflculiAta.
vtítda d'uns objectes artístics de la dament eu auxili dels
Dn
vellet
de
73 anys, Josep Castro
aviadors.
gravlsaimes.
caçella reial de Granada.
L'INFANT CARLES
requerí
aquest
matí l'auxili d'una
D'entre
els
trossos
de
l'aeroplà
ha
-|^ïl ministre íia ordenat al nscal d'a- Iestat ettret el capità d'artilleria se- En un del» trons procedents' d'Al- | Avui' ba complimentat e! ministre parella de seguretat perquè ants al
calà havien arribat nombrosos miqpeila Audiència que. procedeixi amb
domicili, carrer de TrnJUlos, 9,
Montero, el qual havia mort nyons que havian d'ingressar avui de la Guerra el capltA general d'An- seu
^Btajor severitat en aquest assumpte. nyor
c
detenir
un fill seu, el qunl volia
dalusia,
infant
doo
Carles.
en
l'acte
de
la
caiguda.
a files.
^Kn canvi, el ministrefaatingut fraescanyar-lo.
ELS ALCALDES DE R. O.
^ft d'eioi?! per a l'arquebisbe de Va- I/altra tripulant, que era el tinent &n sortir de l'estació sflian trobat
A l'efecte, els guàrdies, acompaEls ex nilnistres ssnyors Oambó i
^KdoUU. senyor Gandàsegul, qui, Lambem. ha resultat amb greus le- els minyons amb uh ^rnp d'obrers
del vellet es personaren a l'es^jxtc'Jiús amb les disposicions vi- sions, entre elles là fractura del fè- els quals els han exhortat a què . Ventosa es troben a Madrid 1 han con- nyats
ntentat domiem. i en ell trobaren al
nts, ha demanat permís perquè mur.
ferenciat
amb
el
ministre
de
la
Godesertessin de! compliment del seu
desnaturalitzat fill que estava amb
uell capflol pugui alienar unes Immediatament d'esdevingut racci- deure per a evitar éssw víctimes dels vernació,
una corda i sota els efectes de fales del segle XVI per les quals ofe- dent. se n'ha donat compte a le» horrors de la guerra.
i Demà visitaran el president.
coboi.
ixen unes 150,000 pessetes per a des- autoritats militar», i el capità geneAlgnne guàrdies de seguretat ae I Es troben vivament contrariats da- Procediren a la seva detenció, ©oni
ral ha enviat en representació seva | cavall,
ar-les a reparacions al temple.'
qu* allí estaven de servei, co- vant l'e(.'ti:ud del Govern, que nomena du;nt-lo al Jutjat de guàrdia, on el
un capità d'Estat Major.
LA COMISSIÓ DE CODIS
briat
le
per a l'arribada del alcaldes de Reial ordre, inclóa a Cas- pare. tot tremolant i plorant davant
£1 cadàver del capità Montero s'ha Rei. hancarrera
maniobrat
per a dissoldre tell temi.
la pcaantor dltave d'acusar al «etl
estat riomenat president d'una de traslladat a l'Hospital Militar de Ca- ois grups qu* anaven engrossant, i
A L PALAU
flll. declarà que aquest, anomenat
Seccions de 1« Comissió de Codis, rabanchel, ou aquesta nit serà vet- així ha finit l'incident.
La Reina Victòria ha rebut aquest Rafel Castro Barún. de 41 anys.
llat per llurs companys d'Arma.
lon loan de la Cierva i Peüaflel.
>£Q la vacant de vocal que deixa el
El tinent Lamberti, desprès d'haSOBRE E L PROBLEMA CATALÀ j tt^iti. en audiència, a Lady Casabeth. era flequer d'ofici, i des de fa algun
filla de l'ex-primer ministre britànic, temps, era aficionat a la beguda.
uyj' Cierva, ba estat nomenat el ver estat assistit de primera inten«Héreido de Madrid» comema el Lloyd George.
Sempre que es trobava embriagat
yor Morota.
ció en el mateix xalet del Reial Olub. problema
del qual diu que
deia al seu pare que ei penjaria del
ba estat traslladat en un cotxe a la excita els català,
LES
RESPONSABILITATS
àntos.
dividint
les
gents
d'una porta,- i aquest
UNA EXPOSICIÓ
clínica d'urgència de! Bonsuccés.
per impulsos passionals en els quals
E) plet de les respoasablliíats es muntant
mati, segons cosluni. begué amb exL'aeroplà que ha sofert l'aocident . rarament predomina lo raó. •
Al local de la Societat dtís .-unw: : formava
,
oouipUco.
pari de l'esquadrela d'apa- I Pugnen — diu — a Madrid i a Bar- El general Baí.un està nomenat per cés, i després d'insistir en l'amenal'Art, rta maugurjt avui el ministre
anà a la cuina agafant una corda
celona idos extrems perillosos i Igual- a investigar al Marroi; irregulari- ca
t'Itiatruoció pílbUca. senyor Salvate- rells lleugers.
amb ànim de portar a cap el seu
l'eMposicIó de quadres del pintor Tripulat pels mateixos senyors ment contraris a l'lnt*rès general: el tats 'adotlplstratives, petó al mateix criminal
propòsit.
Montero i Lamberti. esíigué volant dels que a Madrid veuen •el problema temps que aquesta Investigació miJoan Ecbevarria.
Foranen .'esposi-..lo
teles, entre ahir sabre fi camp de polo de la català únlicameni com un problema litar se n'empetulrà una altra de cà- El vellet pogué escapar, liiuram-se
d'ordre púlbllc, i el dats que a Boree- ràcter ciWi per a esbrinar altres ir- de ies ires del seu fUl»
quals es. compten els retrates de Porta de Ferro.
Aquest quedi taoc&t en uh dels
' VaUe-luelao. iPiua Baroja. Ramir de Avui. poc abans de què esdevin- lonà invoquen l'ànima catalana per ! regularitats.
calabossos del jutjat.
Ma««u. •Azotln.. Saloberrla i altres gués la desgràcia, ha estat volant a rel vindicar llur uidapendèftcia
Aquesta investigació començarà
aiversos paisatges de Granada, un* molt baix, Qns al punt de què una Cl senyor Cambó ha estàt qui ha 1per
NOTES D E M E L I L L A
que esdevingué amb la comquadres de Toledo i diversos bode- de le.-; ales de l'aparell ha topat con- fet la critica més deeUira df! scipa- pra ço
de blat estranger i per a fer
tra una xemeneia 1 ha sofert des - ratisme, eu dir que el dia que es forgons.
iMelilla.—iEl general Navarro <tw
Pouer el desnivell que més el primer Govern de Catalunya la deguda fiscalització serà nome- rebut nn atectuo» telegrama de
(L'expoalció que pel» articles que ' perfectes.
r ada^na comissió composta de Bíl- licitació d*l general Berenguer.
s'havia
produït
amb
aquest
motiu
haa Joan d'Eclievarría havien dedicat gi estat la causa determinant de la liidependent. aquest hauria d'orlen- nlTO;*3 «tel Tribunal de Comptes.
Ha nai-xat a la Península l'ax-ipre»
tar la seva política envers l'Ebre.
alguns crítics, havia despertat entre desgràcia
soner Josep Arjona.
PINTURA CATALANA
els amants de l'art un gran interès,
Xo
és
el
problema
-eaitslà
«problema
El tinent Lamberti té també frac- dincOTtipatlbllltat de races, com el
na constituït on veritable i positiu
El critle· d'art de «La Voz.. Jorfh (Els soldat-» ex-captiu» ban rebut,
èxit pér.a l'autor, que ha vist desfi- turat un braç.
d'Irlanda amb AnglaWre o el de de la Encina. dedica un artidle a ordre de no fer manL'estacions fins
El Jutjat niHIlar ha estat al lloc Polònia amb Rússia.
lar pel* salons de la Societat dels
y
parlar del gran col-lecclonina cata- que hckgin declarat davant el jutge.
Amics de 1 Ari. a gran nojnbi·e d'ar- del succés i ha practicat les diligènMarceli Domingo aflrenà qiK-lcom a là senyor Plandiura. del qunl diu ;Els caps i ofloials •».- ret - qo* e<
cies
oportunes,
entre
elles
la
de
l'aixetutes i aristòcrates. 1 barebutafecl'Ateneu que és ço que. constitueix que és un cas rarissim en l'actual ttc-baven presoners han ccíWat arvui
cament del cadàver del capità Mon- el
tuoses telicitaidous.
les paguesretrassades.Alguns cobradel problema: que el descon- societat espatjyola.
tsro. i autorització perquè fos tres- tentfocs
ren l i pSgUM
de
Catalunya
tè
el
mateix
origvn
Es
refereix
amb
elogi
al
concurs
MANIFESTACIONS DE L'ALCALDE Uadat a l'Hospital de Carabanchel que el sentit ^n les altres encontrades. de pintura catalana organüzai pel se- [ .Slba cítablert l'oücina de SubdeleAlt.
espanyoles.
nyor Plandiura i celebra que el dit iJaclò d'H'.seada a Me.tlla. Dapendra
L'alcalde ha fet aquest mati una
' VISITA
Esç>ànya protesta del desgovern en senyor tingui la idea de presentar dei Protectorat estarà al seu tronc
vegada més l'afiranaeló de què està
de rendes ialiaianes doa
El con.te de Romanones ha visi- què està caiguda, però Catalunya no a Madrid una col·lecció completa de rjatarventor
perfectament tranquil en ço que a
Agustí .Ferntoite, qi>- na arribaf
I assumpte del ipa esrefereix.'puix tat aquesta tarda el senvor Echevar- podràremeiar-sed'aquea.t desgoveni la pintura catalana durant l'últim avui.
l'únic que podia preocupar-lo era la riela; manifestant desprès que s'ha- sinó amb la resta d'Espanya, infonent mig segle, perquè aixó contribuirà
molèstia que al públic pogués causar- via limitat a saludar a l'opulent na- la seva pròpiA Ee renovadora a la a què pugui Madrid formar un con- Es BKút mterwsant lapjsàii otké
li. l donades les prensoies merarai vfller, amb el qual 11 uneix ona es- •restadel ipaís.
cepte més fonamentat de la jigni- es relata a propdaíX & rodMea d uu
LA

I

MUTUALITAT

L A V-EU D E CATALUNYA1

\

vadament algimes le les Ultimes pro»
En el correu ha marxat a Cartagepobre dement anomenat Gonçal Hoyo
duccions .-»Iquirides i que integraran
oa, un :•• la seva famila.
Nuvarro.
E l s e s p o r t s
D ' e s p e c t a c l e s els programes.
S'aturara u Còrdova, per a saludar
VJIÍ1.-·· infelii; re trasllada ihétos
Les de la sèrie Força l destpçsa,
enrera, quan acafrsven d'ocupat per els ipares del set>geiu \^saUo.
consten d'unes lliçons de Jiu-Jiyu.
E;i rl mateix vaixell ha arripat el
eegúna vedada les ^nostre» ir^rí la
vinb tot i tenir el fito algunes jorpoútac de Bawl, a l etenímtut c»fn- fiiDcionarl de la Companyia espanyonades l'espectador es delecta, 1 com
ROMF.A
parnejit, on va romandre diversos la de Colonització, don Ferran Jimé- E l s C a m p i o n a t s del M ó n
que les exíilvisions dels diversos prodies en companyia d'un g^Pf^ >rl1 nez Pajarero, que també ha estat rescediments tenen un marge d'argucatat.
que (fi el cantlner.
Estrena
de
«La
riquesa
de
Simonl»
m.-mació molt enginyosa i dreçtade
T
e
n
n
i
s
Al
moll
.l'esperaven
la
seva
mare
des»
De cop í volta en iGoncal. que iha
ment resolta, l'imeràs del començai
Blguns
parents,
desenrotllant-se-una
Díspn·s dels partits anotats es Ju- Amb la concurrència habitual de ment esdevé una persistent emoció.*
Via demosirai •prçfljòsüí Je-irtaixur a
Amücexnaç, d-ciai! u-reguc del ca mpa- emocionant escena.
^aren adir tarda els següents.
la «Tertúlia - Catalanista» s'estrenà
partits de futbol. Barcelona conEn td correu de Melilla marxa a sa- K. Morch guanyà a F Rod^n per unit passada, al Romoa. la comèdia traElsNurcmberg,
ment sense uté-i recursos que J'IIIC pesassoleixen unn'vtsió
ludar al general Navarro, el tinent de
eetes que li remew el *eu germú
en
ires
actes
d'Alexandre
P.
Marisexacta d'aquèlls dies plens-ie gtórla
.
W.
O.
•
-:.
regulars,
senyor.
Fernàndeí
-Silvestre.
rany,
«La
riquesa
de
•
Simohides..
iMn^'iornü a s'àber res iiíl pertor.S. 'Martín a A. Faulconbndge per - L'obra està mancada en absolut de per als noSïres campions.
bat fins el diuineuge passat, que «a Autoritzat pel cap a'avlacio d'a- f'6-1,
cal remairar 1» importància de
6-3, 6-3> •
qué-itn
pluca
marxa
a
Càdlz,
a
l'ob• consistència i no resistiria el més pe- lesNoexíiibicions
desrinbarcur rti uqut^i port els presodonades per la mal
W.
C.
Crawbey
a
J
M.
Alonso
Jecte
de
saludar
a
la
seva
família,
tit
intent
d'anàlisi
crític,
ni
val
la
ner> d'Axdir, e$ veié a en Conca] difsteixa Cuyàs flhns. ol Palau de la
per
6-i;
SO.
6-t.
el
capità
recentment
rescatat
senyor
pena
d'escarrassar-se
.en
fer-lio..
El
cenüir de l ·iA·niorilo USpez. amb e!s Garcia Pefia.
Música Catalana, i l'èxit almment
O. LlndBtrom a J. Jaurrieta per 6-1. públic es mostrà benèvol i. seguint afalagador
capi us.
que obtingueren. Ara el
6-2.
6-3.
lo
consnetud,
reclamà'
la
presència
A
les
deu
de
la
nit
ha
sortit
rap
a
L.i cosa estranya é? que en Gonsenyor Cuyàs es proposa repetlr-lo
L
Rovslng
a
A.
Riera
per
6-1,
C-l.
,tde
l'autor"al
final
del
segon
acte
i
del
Melilla
f]
creuer
"R^iua
4tegente»
en teatre més popular i amb preus
çal durant el caiptivari a Axdir ha
tercer.
7:::
a recollir a l'alt comi-^ari in- 6-0. ;
més aconcomes. divulgant auü les
recobrat per complci el cotiaixe>meiii. per
H.
Larsen
a
8.
Gonzàlez
per
6-1,
led
I
a
la
comissió
jallllana.
Ha estat una mica ^noportuaa la belles peUlcules tan admirades pels
B; bé a causa de les peimliíuN soíer6-1.
6-0.
Es diu que vau a realitzar una
presentació d'aquesta comèdia, des--, •públics més• intel·ligents d'Europa 4
te» contragué una malaltia de l'es•R Lacoste a J. Dicenta per 6-0, pres de Shakespeare l D'Annunzío,' l bona part d'.^mèrlcB.
missió reservada i després es diritàmac.
6-u, 6-0.
. de l'actuació de la companyia ZacEl cap rJfeny de Zrlaan, Benin-Che- giran a Ceuta.
.
Aquesta matinada han sortit en I J. Conitças à E. Freúdenthal per ! conl! . "
hal. estigué aj domicili del general
iftl Teatre Líric Pràctic, sota la djtren milMars els reclutes u'aquesta 1-6. 6-3. 6-4, 8-6
1 No cal esmentar els IntèrprfW, car recció del mestre Vi^àl Nunell. celeNavarro per a snlodar-lo.
E.
Hegner
a
J.
E.
Olano
per
64,
•províneja»
que
marxen
a
incorpo-*
, amb obres aixi no .lu íta lluimc-nt brarà a precs d'alguns abonats un^
Es recordarà que aquest cap rí- rar-se als de Còrdova, Sevilla i Cà- 6 1. 7-5,
possible. — P.
feny és el que recollí el general Na- dlz.
funció extraordinària que tindrà lloc
| Hi itiagueren (pajrtits ben interes- I
diumenge, pc»ant-se eri escena «Movaro en la sevu cysa junt amli els
•*i sants, destacant nio|t -ospectaiment Avui .pendrà comiat de! pUblir de llhos de Vlemo» (tenera reprèsenta^
DESFALC
caps i oficials quan l'evacuació de
penúltim anotat, en el qual la Barcelona l'origina! transítU-Bústa I.no cíó), -La Alsaeiano. i el primer acte
feftint Arruit.
València. — Ha corregut el rumor el
de forces dona lloc a fciia pold Frègoll afflb un •prograriíií-" es- dé l'ópera ..^Iceste».
Procedent de Ceuta arribü el oap insistent que ha desaparegut un alt igualtat
magnifica que íntgressà ilr de- pecial,
4'F.slat Major de la Comonduncia funcionari d'un establimem bancari lluita
el qual ifaru^un coç^hí»
als aficionats, resultant un bell gala de en
general, coronel MantiUa.
de Valància amb importaints quanti- bò
Desitjant correspondre a noqibFP.le^ seVes aptituds artísvlqtií·s.
tast
del
que
ha
d'ésser
aquests
dies.
Lobjectt del seu viatge és estudiar tats en valors.
Demà dissatote, debutarà e! notable sos amants de l'art als quals.no ha
esiaf possible assistir a les funcions
Bobre el teneny la nova organitzució Dit establiment'realitza operacions
Per a avui» divendrpS
han as- Balder.
que ha donat aflmcelondl'emlmpi*
milliar que ha de donar-se a la zona d'àrqueig per a esbrinar la quantitat
senyalats els següents partits:
de Larraix en vista d'haver estat su- del desfalc.
ULTIMA REPRESENTACIÓ ZACOONI actor Eimete Zaocóni. i anrt> el pressenti ment que en alguns anys no
primida la comandància general.
Sobre aquest fet es guarda g^an
Pista: Central:
Amb l'obra de A. Dum^s, «L'n padre podran admirar tan genial artista,
El senyor Mantílla uerà obsequiat reserva.
| A Jes 9'45. — V. SindfCu (E.)· A. pródigo»,
es do^à perfinidala sego- 1 empresa del Teçitre Tivoïi, cíç cçnpels seus companys aquesta nit arnb
OAP A ANVERS
Petersen iD.;tanda de luinciops de ..là compu forauiTai ainb el gran tràgic, ha acorun banquet al Casino Espanyol.
Sant Sebastià. — Han sortit Cap a A les 1(>'*5. T J. B Gllbert (A.)- na
dàl' que doni set Iirtiçions el»; ditts
nyia Zaccónl a ítuiin a.
'Maígrai d'estar anunciada la inau- AmberA els s^gpents jugadors dle Te- J. M. Lieucres (E.}
". lEI gran actor, per ral motiu, cele- del 5 al 11 «l'aqwçst mes, p^safit. en
g^iruclO del fenocarrii de Larraix 3 qüip espanyol nacional que jugarà
A les H'iS. — u Hovsln^ (D.) - D. brà
la seva «serata d'onofe» i.el. tea- escena les niés grans creacions d'aAlcàzar, no ha pogut efectuar se en- amb la secció belga.
M Oreig :A.)
tre
s'eimplenà.
com càdà .dia, d'una quest egregi artista.
cara perquè no s esti d'acord respecZamora, Meana, Pefia, Piera. MoiiA les ..; .i. r-m. Mrs Beaínlsh (A.j - distingida voncurrèn..
.j. La camddià
te n sl aeri «l Foment o la compa- jardln l Açedo i els suplents Oscar, Mme. V Ryehter 1P.
de
Dumas
no
es
res
de.i'altre
auóD,
a les deu de la nit. «« /arà,
nyia constructora qui l'exploti.
Careaga, Corclno i Zabaia
A la VA&. — M. Alonso (E.)-R. Lo- l només el caràcter del protagonista alDemà,
Polioràma. l'estrena a Espanya de
. Aquestes contínues pròrrogués en ta Alc^àntara i Samitier sortiran dt- 1 coste (F.)
ofereix prou relleu per intaressar-no^.
comèdia eb tres actes i en prosa
Inauguració, de servei, tan important. rectarneut de Barcelona i Arrato 1
A les 2'*5. — E. Flaquer (E.) - J. Zacconi el- dotà d'unu víia intensa, la
•La moral del amor-, de la qual són
£611 comeniudís$ünes i ofereixen una Egustl de Sairt. Sebastià. . ;
Samazeullh «F.í
posant-nos •daVant dels ulls un noble autors els molts distingits literats 'don
pTova de la desorganització que reg- Acompanyen a l'equip nls 'sípyc'rs. A les 145.
-Mjss Mckane, W. C. francès "de'··.Miiquatità anys, de cor Josqp Ai i don Ferrap Fernúndeztw. en alguns serveis. .
Argüelles. Heredia i Ormachea, un Crawley ' [fi - Srta. M. Luria, J. M.jove. *umbós. eixelèbral, galant amb Portero. W
1/aiiibaüa del delegagt de FontenV metge 1 un practicant.
les dames, diguin de la condició que
Liencres 'E .1
senyoreta Asquérino; Dosiguin, que entén la paternUot «I'IÍÍIH naRosario,
és pruva patent qit- ve en viatge d'esSevilla. ~- Per a çunmiefnorar el 27 Pista núfïKío -l:.El-vir«, senyora Cortés-, Concbita,
manera especkil, canipartiiu amb'el senyoreta
tudj sobre les- obres que han de rea- aniverari de la mon de l'infanta
Palència {Ç.); Juliana, seA les 9*5. -r A. Ju^nioj (E.) - R. iül aventures i disbauxes,' en ' unb
litzur-se a larraix i Ai-cilu.
Maria Lluïsa, duquessa de MoutpenPalència (A.j; Don HaTa^I,
companyonia - i franqueja que més nyoreta
1. e-s celebrà en l'església dal pa- D.ez del Cprral (E.)
En les tmiiiediacions de T. Nemin
senyor Tudela; Don Artirro. seiixor
A les io>5. — U. Cochet iF., - M . tard és causa'de conflictes latüjií.
ateitSssà ^olenianient un aparell pi- lau'un tuneïal 51 qual hi assistiren
Veríegas; .Amonio. senyor Armét: OoLurser.
(p.)
*
.
les
automts
i
nombrós
públic.
Jotiii pel capità Valls.
Ja -sabem que Dumas posseeix una rito, senyor Parrefio; Jòaqúln. senvor
A
le^
H'-tó.
T.
R.
L»
Besnerais
El pilot ha resulTau amb-terldàs de
agititart teatral, una certa subtilesa Tübau..
(K.j-W. S/.-.edo P i
TEATRAL
poca importància a la boca I al pit.
dei molta expfó^àcla •«« coDuts decoracions noves dels senyors
Jes i?'*!. ~ tí. A- SsntlM (SJ • ses diàleg
I.a colúnia «spanyola d'Aroila ha
del
gran
món que el Tan agrada- Buibena i Cirbàl.
Madrid, 2. 2 malinadà F A
.
tolonpr
.E.v
Obsequiat don Enric Monsi, cap de la
ble. perO que mai arriben a-<.'ausar- I.a comèdia serà dirigida 1 n.untaAl TcutTe Rçial han cantat aquest:»
A la l'ÍS. - O. Lindít. vm (D.) • A., nos
Duana, amb un àpat, pels treballí nit «Tosoa.. Hip'Mtt !
una sensació profunda, -ni a des- da
j i Ofèlia Nchlom
J'tóiineni actor' senyor Tü(E
)
peisonals per a aconseguir l'erobarc Nieto, obtenint un gran èxit.
veUíar'altri; sentimerrt que una admi- deia.
• -.
>
les
S'i'..
—
Mme.
^..Iding
(F.)
ració relativa al tècnlç, coasideran
der del port d'Arcila.
COSES
D'ABD-EL-KRIM
Mmr.
Le
í'.HMierais
tf.\
com a precursor del drarna francès, I)emà ai- Cinema Kursaal, serà EsVan assistír-ihi gairebé tots els e^ipoMelilla, — El sergent Vasallo Im dit ., les S'IS. - Mróe. Sautier iS.) modern, a base de conflitites passió-' trenada
panyols de la colònia i els enginyers
la-, notable producció «Là
nals.
' '
que un dia estant a Annual-se li pre- Mme. Vau-sard (F.)
d'obres públiqi^es de la zona.
turmenta.. Marca L'niversal, que ha"
El pereunal del Centre electro-tèc- sentà Abd-el-Krim demanantdl una i s inícjals'segones d'ïl.s noms ctr-, | PerO la mestrivola ioWpretació dels dé cridar poderosament l'atenció donlc de Madrid ha dirigit al sergent metzina scüva. a la qual cosa va res- r spoiien a l'·s nacions respectives. i actors de la companyia Zaccohi, coad- nat .'assumpte sumamém tnterçsstuii
pondre que no entenia d'altra que
Alguns dels paniïs indicats, eípe- juvant, a i'entprn de llur tapitost, al qúe s'bi desenrotlla.
Vasallo el despatx que segueix:
c'.'.'meni el primer, triíer, qu'iU l verisane insuperable de fes escenes fe- L'orquestra ha estin reforçada a»àb
M suprem representant, glòria na- sublimat corrosiu.
cional de la rnodeta classe, l'abracen ÍA va ;preguntàr aleshores el cabdill alsft prometen lluites del més gran ren d'-L'n padre pródigo» afgm'ia cosa', un magnifle harmoniuih.
millor que en realitat és. «
els seus copipanys del Centre Elec- quina era I metzina més actua 9e 'lïitírrès.
—:
b»
totes les metzines.
CGHliEDISSES
trotécnlc.
iEl unoviment. Ja naturaHtat; la mi- 1
Contestà el preguntat que el cianur
nuciosa çacera «le detall';, a<3iieir d«6DE LARRAIX
potàslc.
del Moble
embarüs que ela dóna ol sa£<»r-se els L ' E x p o s i c i ó
FTTBOI.
A BADA/.OMA
Abd-el-Krim
1
1
va
dir
que
el
neres. Larraiv —En el moment que es dispapèri de memòria, fan que 'itíte-i fes
Diumenge,
dia
4.
el
primer
de
l'Aposava a saltar la paret d'una casa citava I.-I a matar un gos.
obres jugaràs pw ells creixin en
de l'Esport lluitarà contra el proporci<Mis
LA SECCIÓ RETROSPECTIVA '
dels aíoivs, fou sorprès per la patru- Al diu segttenf N'asaUo s'nswbentà venç
1 «tr«morio.
primer
del
F.
C.
Badalona,
compost
que Abd-el-Krim volia la metzina per dels mateixos jugadors .del dia 2.
lla te vigilància un Indígena.
El
awiyat
Ricci
i
la
senyoreta
Bag^
U
nb assistència cirt president dt
Aquest aconseguí fer-se escàpol, des- a matar tres moros que tenia presos,
ni
tragueren
un
?ran
partit
d
1
resla
Mancomunitaí.
senyor Puigu Ca>
B
<
dia
IB
d3!
corrent,
el
primer
prés d'haver agredit* als seus perse- 1 rom qi»e no hl ftàvia cianur potàsceha del sofà del segon acie, çpian dafaich, el director del* Mnseus d*
guidors amb nombrosos trets que stc, Abd-*l-KrUu els féu malar per equip de! Badalona contendirà' con- recorden, tendraBueiif, llur intimitat Barcelona, senyor Foldl 1 Torres,
altres moros de»la seva banderia que tra el priïner del Centre d'Esportalle infantivola danys enrera; escena els distingits col·leccioniates seqyors
alarmaren el veïnat.
Sabadell, dispuiant-se una copa.
•Gap al tard. i quan la guarnició de els tragueren enganyats al camp.
breu, insignificant, que en altres Cointe da La Vall tfe Cam-t. C'ab.t
P I L O T A BASCA
Tesll tancava les alambrades, s'acosVans no tindria res de iiarticíilàr l i Bailine, el president del Foment De
SOLDATS D'INTENDÈNCIA
tà un moro. amb un be, que oferia a Sanlúcar —Han arribat 'ili re. lles •El-propvinent diuniiwtge, al mati, que en les d'élls entisa. Ttwnbe la les Arts Decoratives, ri senyar San)a venda.
jugaran al Froaio Comiai. entre -o- senyora Cristina, en son paper' d'à- tiago Marco, els funcionaris de l'Exia que marxatan al Mar- es
Acudi el cap de la posició i amb d'inieuJèni
cis de la Keial Societat- Sport Basc, veriiurera. «Sigiíè jusm. admirable- |posiçio senyors Junyeqt, Golferlchs
roc.
ment justa en Interpretar Va desta^- i Martorell, es celebrà una important
ell sortt un grup -ie soldats a assa
els partils s^gúénts:
D'ALMERIA
voliura i'roníca i \^ fredor intéréssé· reunip p^r a pendré afofds sobre albentar-se de ço que semblaven negoPrimw partit, a les onze del mati: da
de les" dones del seu brav.
guns delí nins importants etctfeins
Almeria. — El governador ha eon- VMqoflls: CiíCÍÍ>'-Cscudero (P.); I4fus:
ci acioa"<; de compra.
de la Secció. Betroripei tiva que lia di
En ahar-se'n el moro de les nlam- luiii.a que arril-a: j a aquest ipuit una Escudero (F.j-Siqués.
Els
altres
coniiributren'
à
l'èxit
seren la pròxima Exposició fl»'
brades, molt pocs moriiems despü'és, expedició de ptesonei's rescatats.
Segon iparíit. a dos quarts df dotze: vint" a'guisa de bell pedestal al po- figurar
Moble i Decoració d'UiMffotf
Durant cl mes de o^ner sortiren d'a- Vermells f'atau-Montugut; blaus: Bol- derós Zacconi. qui (é
Uns moros que estaven amagats p^ls
vidtul
de
Voltants de Ise alambrades, dispara- quest port I5S emigrants aanli direcció dii-Ol^iinejidi.
ress'ucilar .ibdris i dè sanar ;naià!;s.
Els reunits r.xamiuoren (Vetlgudaren llurs fusells sobre el grup, sense a Amèrtca
Concuis segona -categoria.
Finida la c-títnòdia. es mahrteatà· la ment els projectes realitzats per a
que ufàMiuiadatuent i-ausessln baixes.
NOTES DE CADIZ
Parli 1. a le- doiz^: Vermells: Ger- simp".tia i emusiasine qué ha subm díir a terme aquesta Secció, aido}>guanyar-se enhe nosaln-es amb fta- Uún una sèrie d'acords encaniinai-t'
Càdlz. — Demà començaran les pro- mans bo: blaus: Rigau-iPalmada.
ARRIBADA DE RESCATATS
gorosos aplaijdhnems de lü concúr- d-ass-igurar la nulximaftdelnaiInves de combustible del vapor « Arnàs». Canupionat/
rènciatorica de les instaHacIdns: f
Màlaga. — En el correu de .Melilla LI dissabte se celebrarà un bopquet,
ATbETWNfct.
•rribà, en unió rtel seu pare, Josep al qual assistirà el baró de Sairús- Lu Comi^Mj encarregada de la con- Ki teló fou • alçat no ^ S"1 qiianies Aquestes insmllacion» estaran for' .A'
A. FerriiUniez. qui durant el captive- tegjii.
Vegades fins que en ^jçconi digué mades per vuit magnifiques hàbitull íou l eflcao coUaborador del serHa arribat l'aviador Gàrcia PçSa, feoció del r^lament. pel qual. situ) unes paraules manifesia/n qiif réser-' üions relatives a les èpoques més tíde
regir
el
lercòr
.
ampionat
de
tUitagent Va«allò.
vava v\ seu adeu per a niés tard. puix piques -compreses dinti* el.s onim»
tributànt-se-li una afectuosa n·büila·
Rebé importants càstigs del* «foros
Ha salpat amb rumb a Gibraltar el lunya, de ilhiiía. a Va cordfi. Tia co- romandrà, encara, al^rims diès'a Bar- tempsr-de rart gtSlic Ans a lu romençat
els
seuí
trAail»
enseins
que
celona.
inímit·.·a «fel tegiial d'Isabel II.
per íets realitzats a favor dels seus v^por aAmeric» que condueix els tualguns dels equips que Ibi -valen pencompanys.
ristes, americans.
S'01 un visca Zaccoíú 'i tpolis, ibra. La pari decorativa d'a^uesW haCap a Larraix ha sortit l'·lsla de dre part. «puix la lluita sena oUés dura vos» plens 'de" joiós f^yor seguits bíiaiions estarà formada per la refou apallissat brutalment algunes
vegades, Ja darrera per escriure a Menorca» conduint diversos soldats que altres any-s, pel que es veu en «a« d'una ovació sincera.
producció d'iulieriors que ,e<f conseri pflefett.
j
, . entre naineu is.
Alhucemas, demanant aliments.
La nova que l'aiduíit aibie actor no ven encara i tenen una' justificada
lEI
C.enire
Auwncmisla
de
lD<^iehmarxava encara passan; al Tivoli, es- fama artfctica: s'arnoblarao arnb ofcf·
ftecorregué, mantes vegades les cnE L TINENT ARÉVALO
dents pensa tfi-se Tepreseuiar aquest caitipadà durant els entre'ac tes.: apai- jectes aiuíntib^ de les èpoques resbllès demanant llet per a un nen nou
Àvila. — L'Ajuntaaneiit ha acoixlat anys por un ton quip, -per a la se- vagà, evidentnient.-'el -calor de' le» ma- pectives' els quals seran facilitats
ttat.
felicltor les persones que intervin- lecció dét qúal iha foimat dos equips, nifestacions, estah'iant-nos l'emoéló per llurs actuals posúWldors i per la
Ha sofert dues vegades el lifus.
' '· ,
Societat d'Amics de l'Art de Ma*iTitI.
Ha confirmat el gesi del comandant gueren en el rescat dels presoners i probables í posstbl*s. que. sota la di- del comiat.
• P. %.
Blliíar d Alhucemas, oíerintse en re- sol·licitar una recompensa per al ti- recció del senyor •Tiigp. ban comenEn la part central d'aquesta Seclienes a canvi de la Uiibena; de les do- nent AreviOo. fill d'aquesta capital, çat llur «mrenamem. en el qual·delció
hi figurarà una instotlació e*-'
mort
a
Aydir.
xen
ja
endet'inar
Jíur
vàlua.
nes 1 les criatures.
A Ipum de cómençaí il«s seüons pdeial del Museu de BatçeioDB. rr>rEs mflstra molt agraït de les aténde Cinema Deportin al Tehtre Sove- mada per objectes í elemstits decora«Iens rebüdes del poble de MeliUa.
tat*, la casa Cuyàs iia presemaí prt-" tius prop» per l'habitació Civil.
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I terrestre», Teaposada fon rebuda per
princeses i dames d'honor, les quals
per » rebre-la Així qtie
D e
l a
X i n a
e s t a n t s'agenollaren
e
P
a
r
í
s
e s t a n t
havia entrat, lés portes foren tanca- D
des, molles de les llànties de fora
s'apagaren, i allavors tot esdeV ngué
silenciosament- Les cerimònies que
Cerimònies a Pequín en ocasió dels esposoris
La crisi d'allotjaments. L'adquisició d'immobles
seguiren foren presenciades sòlamenl
per dones i eunucs. Però elles no çón
a la casa imperial
'
pels estrangers. Fórmules de solució.
cap secret per a les persones que tenen
accéa
al
ritual
prescrit.
En
priLa següent descripció dels espbso- nesa, que Jecreta que l'esposada ha
_ La falta gairebé absoluta d'·appar- dels Camps Eltsis. de l'Avinguda da
rij de J'ennwrador ; de l emperadri» d'é^er duta damunt foc vers la carn- mer lloc. en passar èl portal, l'empe- t'ements. disponibles continua essent l'Opera, deia Grands Bòulevards. etradriu.
haVia
l
anar
muntada
a
caIde Xina, quan l un i Taltre tenien br^ nupcial.
dels problemes més greus que té cètera, etc. que de- moment vos doSota la muntura del cavall s'ha- un
| l'edat de ld anys, fou escrita-per al
plantejats el Govern de París. Mes narà una renda 110 menyspreable i
SJéhrrestant. el so de la jnusica vall.
vien
posat
dues
pumes.
Aquí
altre
joc
•The Times, pel senyor. R. F. Johns- s'araasava,- a el grau tinell anava
ell que prou feina té, en aquests mo- completament garantida. Es lluny enton, tutor de l'emperador i ünio cu- ómplenant-». ràpidament de prin- de paraujes! La paiaula «poma» per ments, a concentrar totes les seves cara el moment en què tombi l'Aro
als
xinesos,
és
«p'.ng».
i
té
el
so
d'utrgpf u present al palau durant la ce- ceps. princeses, «nú-kuau- (dames de
energies per arrossegar el pes feixno de l'Etolle 1 s'esfonsi el Louvre 0
Vlmíinia' El senyor Johftstím Tau- 1 alau). totes- vestides luxosameni. Lana altra paraula escrita de manera de les noves aventures, escatima el s'enruni l'Opera...»
diferent
i
que
significa
«pau».
Per
|or de dfversoti llibres tractant de la còmili\a anà apropant-se mès. però
temps als problemes d'Ordre interior, I és davant d'això 1 per acallar
Kina, i is una aiitoriuit ben couegu- llavors la música s'haíia aiural^Am consegüent, pol una poàja emprar-se sense comptar que en dnniurar-ne la una
mira la cridòria dels esperits
com
a
símbol
pau.
En'
aquella
ú sobre la religió, l'art : la literalu- sentieni una, cosa suau. molt mes
fa altra cosa que allargar espauladlssos,
que per tot aneu ara
avinentesa hi bàvla* dues pómesi. per- . soluéió-no
xiucses.
la
malaltia
empitjorant-la
moltes
vemistenofie. .-'om si fossin sons «3el què
la pau invocada havia d'ésser di- gades. I això és el que II està pas- veuen fantasmes, que es féu aprovar,
pals
dels.
silfs
de
le,silfldes.
Fins
iTóthoni sap que P,eq>iin ób una do que una pau de la proresso havia ja vidida entre dos.' Resulta curiós que sant amb aquesi problema. Quan ja absóltitament per sorpiesa. a la camciutat,-, més fascinadora i encisa- Entrat'al-iincll. on m'e>.viava Ja dret, a l'Oest parlem de la «poma dc la no té altreremei,quan es ^ell imtni- bra dc Diputats la llei sobre adqüi^ra iel mon. í els cstrnngers com- no
mentre que a la Xina es nenT un conflicte d'ordre, que porta- sfdB d'immobles a França per esém vaig donar rompic de l'origçn d'scòrdia.
roen de seguida qu»? un dels ae- d aqueota
trangers, llei que. si és -aprovada pel
parta dc la poma de la pau-. Quan|j ria
T'aftalr^a la via pública, alcs- .^enat
música
celestial.
la
causa
rts ij« la «èya fascinació .sún els d'aqiiesia musica no era altra que el havia o.ntrat l'emperadriu; fou alli- ! huresi
i entra, per tant. en vi|ror, cansconjumina
a
corrc-cuila
uns
lús contrastos .anirunt:-. D'aquesis branJeiç riimlc de nombrosos encen- berada del «flasconci formós» i tam- , quants articles, els passa per la Carn- titulr-ia un verltiible- atemptat al Drot
[inirnstr^, no 'cap. segiiraincnt. tan sers peV.is. penjat.- Jc cadenes de pla- bé d'un -poma dè la pau», que havia hm i pel Senai. i, sense preocupar- i uri obert niaiK-ament als Iractriti
presojiím fom el pj-esentat per ïa i pomis per nrta dotzena d'acó- portat do la casa paiorbal. Aia s'es-, se gaire de si vulnereu els drets ad- m'oinacjonals. Car, si bé. en son ares ,de les seves caractrrístiqurs m^s
una dé les" pfesentacíóns més quirits en mèrits dels que havia , ja ticle primer que tenim a • la vista,
davaiii la «cadira fenLx». devé
Ubffàdofp» de ràrqii tpniira: l'ho- lits-eunucs.
diu lexiualnicni; .I>es ElVahgcrs peuimportanlíi dc rMUal de tot» la ceri- I dictats
poc temps enrera, ifinadels vent
així
anomenada
perquè
,
entre
totes
u.-.ii 1 gran per .-1 fí-triHiB^rs, que les seves decoracions siimptuoses : mònia. Aquesta cóusisiaeik a aixecar emparats
aequerir dans mémes condifions
per
sentència
ferma,
llanjjhUua, pcr íina part, la barriada de rics brodats éK fènix és el dibubc que el vel do l'esposa per l'espós i des- ça una nova llei de pròrroga a fa' que les FraiK.-als des immcubles ou
".^nibatxarles. i, fx-r'l'al Ira, Ui'clu- sobresurt més.
cobrir-Ji la cara. L'éinpérador mateix I vor dels 'Uogatéts per tal que oi dei- tous les drolts réels que s'y rattatària'ra. Aquestes teulades grochont n tltre gfatuil ou onercux on
(assistit, si calgués., per les dames
respirar una altra temporada.
enqu»s i brillants, aquestes 'errasse i-onfomiant aux- prescriptions' de
d'honor), ha d'èwcutar aquest ritu | xin
HawHl
fet
prèviament
tm
esli^ldel
Meaixò,
que
no
és
cap
solució,
js dic marbre i llurs palaus impu- ritual nupci.ai fecsa que ém fó^ pér. i, després d'haver-ho ièt, éontempla a canvi d'una relativa tranquiUilat la presenic lol»; en canvr tots els alls, amb llur tonalli.it ombriua de
12 articles que segueixen no fan
la. boddat de sa majestat . per primera vegada ja cara de la se- de pocs mesos,'li porta, per coulra, tres
l.'dihitótta MIMj, const'tueixeé ço qtie mesa-per
sinó anar destruint un per un tóls
va emperadriíiestava
al
orient
del
qu*
haVia
de
una
tal
pertorbació
en
el
rbgim
de
inomena la «Ciutat púrpura pro- succeir. L'ethperadur, dret davant •éél
Jreis i facultats -que sembla vo-»
la propiétai immoble, ijue aquesta es els
wda». ^lament dos carrers i un 1 soli, esperaria l'arribada de la seva
ler atorgar e| que hem transcrit, en
tanc^.i.peid
Jf
valor
o
fluctua
arritSense
c
a
p
interrupció.
«
"
I
»
esposat?
pa e.^ircta separen ITiotel modern i promesa a fentrarl»-del palau. ano. • s'encaminen cap él llit mipcia!. mi. ament, com qualsevol efecte do forma tal' que la llei hauria perfecntu patau de la ciutat: per4.'. ón menada. «Cel. rlàJ--.-íenw, esperar que asseient-se damuht le» ésponcp t'ehi Rorsa. I àixi es troben, per un can- tament pogut (inedm- redirtdn a un
tradicions qiie representen en les
que digufyji "Les Eirangers NK
dtposif-os 4a ra.J'ra nupi-ial. es re- peradriu Sobre la drét'a l'émperàdor tó, que immobles d'un valor indis- article
fhpecttves sóbre la • W^a per les és'
potiVent aeque/tf ni des imhieubles
tiraria
del
linell
I
s'encaminaria
dicutible,
ja
per
llur
slUiacld,
Ja
per
sobre
l'esquerra.
Lés
dàtnts
.d'honor
ïla i6xi»te-'xén én les forces esplrí- rectament a l'ediflcl on ,hi havia la els presenten una' escudella jjlena do la seva construcció, mercès a aques- ni les droits lífis que s'y rattochenti
|ls'i actuitats Je les quals SÓII ala cambra
avoir abtenu prea lablemoiu
nnpi·ial, per tal d'espcrar-hi pastisso^ - petits, qtje pArtèn el nom tes pròrrogiie.- do lloguers, la geiie- lsans
|ibí>te visibles, quin món les- se- sa promesa,
aiMórisation. du (kwivemenienl donla «piàl el segujrra a peu. significatiu de Tzu-su Po-Po» (pav ia)ital amb preus d'.avaiit-guerpc». nóeV.VR
suc la rapdesprés d'haver baixat de fa seva ca tissoM per afills1 nét*:. AIxó ho és rsrtevVncn desvalonUats, yai llurs povt du OI-ICRKT-rejidu
Ministre
de
nríferlçui.»
dira
.Fènix-•
davaçi
del,
soli.
L'emrendes
róm'aneu
cslaiii-ades,
que
és
més que un preludi de la festa da
l'n tMli do .Sant Andreu a l'hotrl
és igual que dir-qur- queda abfa eV -ou paper a la perff'·- bodes, que no ^ serveix <t4munt una i rom si diguéssim disminuides amb Que
àrainf <1> esjK*^f ?-d'un rmpertdor. perador
solutomcul
ptoh'blt » tot eçnanger
f.ló.
Exactamco'
'••ni
el
ritual
.orde'
relació
als
diaris
augments
que
extaula, sinó damunt ona égtora, a
\gons eü ritus tradicionals, al i-or na,'es-giirà'd'esquena a la cadira terra,
béns iminoW,cs 0rirefsreals
a! costal del UB. El íltu més perimenta.el cost dc \ida; 1 por altre posseir
la rlutai pnJhibïda- Tais. foren ris nupcial aínb cl veu contingut .preat .mportant
en (èrritorl de França i de les sévea
que han d òbnerv^r els és- cantó es troben quo immobles dc colònies.
pectaciès que tenien üe^'etllat-. Pc- i-ahandòna la sala per la porta pe- posos durant
.
nn-n
urc
io
recent
i
ràpida
i
llctígeIq
íéstà
és
í'àcte
de
Hn durant tota la nit memorable tita gituada al fons El precedien i se beure ccrlrfionlOBaméòt de la copa ra. però que no poden disposar d'al• -Ió <|f • novembre al primer djf• do- Rii'er» g^iiiils homes de cambra; uus nupcial- Al momóAf d'aléar aquesta guns pisos lliures, augmenten la llur
P01-0 aixó no és tot. sinó. qim elipre. Talment com un desertor ^•o- duien-llàntios, altres anaven amb enals llapis, s'efljtóha, a fora de valor -l'una manern desproporciona- l>cli,( article tràiisllori nüm.' 12 diu .
llari de les tik-s de l'Oest, jo M I I * oenser. Passà en mig de la foscor, copa
la cambra nupcial, la «rançò do la da, baldament llur .siluaci'" es trobi sonzillamonl: «Els estrangers actuarfcr dels primers, d'abandonar la no el;veiérém més. Els altres senyors copa
nupcial., eteent els «aéíanta un als bàrris més allunyats i fallats d'apropietaris, tisnfrii.-luaris d'imlM»lt!tu.i de ballaxlor.-. piesenunti·nje qu»; rap<Wrtpanyaven abahdonaren home i una denq d'edat avançada, tractius, Serien inonmpotables els ca- mçui
mobles 0 arrendataris per contracto
^^an' lr
ie la ciutat pfoliibi- també^la sala.
que han estat Mète Pun a l'alir» Io- sos que podriem'eitar de llogaters que superift a nóu any», vénoit obligats
inant-we pressa a arr bar a les
ta la vida. Hi ha altres ritus menors pel preu irrisori de 3.M0 o 4,000 francs a cónformar-.-i; ai'ul» IcS'prescripcions
.4e la matmatla a la porta del
per a .>eçuir. tals .-om l'aote de men- l'any ,-egtieixen .ocupant esplèndids dc la present llei dintre el kyme do
L'ARRIBADA
DE
LA
PROSfiSA
Valor li entrada .d«l Nord . vaig Podem assegurar que t-jt succeí ara jar del «ch'ang^ihón men. (él pa dc «arpartaments. en plena Avinguda le sis
mesos a comptar de la seva prolar la plaça gran ja quasi plena de-.copcordància Estricta amb les re- la vida llarga), però él beure dc la l'Opera, quan d'altres no tenen més nmteació:
0 sia, u demanar al Govem
itnmóbils i cotxes pertanyent.- a gles. I na princesa s'atansà a la ca- copa nupcial pot cor^iderar-sc com remei que comprometre's a pagar-ne l'autorització
dequè-hem parlàt^i. en
keeps «vesliU 'le ferro», nnblès <1« dira 1 ;il';à vanó, un eunuc aixecà el punt culmftantde tota la ceri- 10 o 12.000 si volen allotjar-se, i en- cas dc no obtenir
veure's els Béqs
^lanxuna 1 de la Mangólia. uamn- el iravessor <I* davant, i l'emperadriu mònia.
cara amb un piset reduíi i allunyat po8a,ts en vcn-Ja, la.
pels tràmits de les
de l'eirtjrp imperial, i ex-fuuoio- fou oerirooniú.saipent invitada a bardol cenlre.
h« del vell imperi. Ttavessant^du- \ar I així lio féu, rebent tot. seguit
La consequèiiuia dc tot això és molt vendes de béns do BMsnòfs. que això
Quasi • no val la pén* dir que
deu minuts els camins toriuo- les^datpes d'honor.-que rassísiien, un aquests ritus sénzills del dia del ca- i senzilla: que els nniics?propietaris, és'el oue os orèsií>!ii a P»«t|n]« 9
de la ciutat prohibida, em consament no consMiíieixen dé cap ma- ' fallats de recursos, 110 lenon més rc- Com es poi cotrotenaire, és do'iàl
ben a l'espai gran oben que s-'.ha- • pào-p.'thg» fun flasconet formós). nera tota la conmònia nupcial. ?! * me) quo anar posant a la venda"Murs inagiiitu.l
que,os, coan'Uia
fita com.a camp de parada pec a Aquí tenim un d'aquolls jocs íle pa- parléssim delsritusquè comporta el . immobles pér anar a cercar eu altra fins en elsl'aUniptat
ja logítimaineiii adguàrdia imperial també, com a raules, que tant plauen als x neos. casaniem. radoíaeió comú dels avant- banda un rendiment mép remuncra- quirits, que. drets
més que per les aiuona.fc de re.-epcíó per a les caravajíes • bon', caràcters escrits de manera di- passats imperials, els sacriflets al OI | dor als capitals que treguinces de leprc.-àlies ja anunciades; del
ferent-però prooisameni amb els ma- i- a la Terra i a diversos sérsespicantó'del nord i de l'altra banda de
• amells. J^s quals encara avui.- on tetxos
Strn*. oom «pao-p'ing». que vol rltual-1" com també les cerimònies
l'aigua, serà per un sentiment de
dio.- de la lepüWica. roirn iribút ilir. -servar
la pau., sorgim la idea faustes de congraiülació. podríem dir
pudor i dc docor nacional quo aquesl'emperador uiajíxü <lels pruioep» d'hanpòul^ perpetua.
La presentació que els ritus de les bodes: començata llei. quedarà arxivada, tom un
Mongòlia inlérior i exier or.
céflmouial, d'«un flasconet formós» ren el 21 d'oçtubre ' no acabarén
l \'eu'aiaqui com el Govern, per no mal record, fruit, d'una nova impreEL GRAN fNTERlOR
t s pér tant., equivalent a la saluta- flns al 14 de desembre, en qual data decidir-se a afrontar resollament un meditació del Govern, massa preocul'emperador i rem^radriu acompli- problema d'ordre interior, rlsca de pat en altres cabòries. Por altre canLa pau sl·lgui amb vosaltres!»
ÍEra-pcr aquest 'camp de parada que
ren el paper principal en un culte ferir susceptibilitats d'ordre interna- tó, aquestos són les impressions que
•i p'rocessó de la nova' emperadriu L'emperadriu fou ara conduWa dlvf
al palau de la 'Pau Terrestre. cional que poden resultar li cares,, en hem recollides prop d'alguns meinhavia fé passar a les q'uatpe de la vérs là pòrta per on havia passat-anintentar, també a corre-cuita, posar bres léfluents a l'Alta Cambra, I
joaUnaíla. A l'angle de^NoM-Oest hi teriormenti l'emperador. .Sis prínc^es
un palliatiu al segon problema que aquest és l'esperit de la protesta
Sa la pórfa'àDomenada "Desif favora- ' .-jame.- d'honor la sostenien, i anase li planteja, precisament per no ha- enèrgica que han dirigit a roinesré
ble», la'qual condue's directament a va' àl íavant un gru^ d'ajtrès dames
ver resolt a temps el primer Car és los. entitats més prestigioses i el quo
la pan més sagrada i central dels de la cor» portant llànties. La que
indubtable que la immensa majoria anima la forta campanya periodistiWrlntes impèiBàls ., L emperadriu anava davant, obrí la porta i cridà L a t r a v e s s i a del S à h a r a dels
nou' adquiri.dors d'Immobles són ca d'aquests iies; i bona mostra n'ofia-^sàrla per aquesia porta, fora de la en veu.alUí: -N"4h TÒ» 'que esi retiestrangers súbdits del països on llur ra el sensat article de «Le Temps»,
i·lsta do la olulUtiid d'eapéclaidors nn e|.- homes' Del tueti lloc estant,
moneda segueix depassant la valor que n(f hi ha pas gaires dics reproen a u t o m ò b i l
Iprïrileglats 1 envers la reclusió del tdt. fosc i fora dc la-porta, vaig Veudel franc, i que prefereixen, a l'inte- duïa íntegrament LA VEU DE CA.
ÍGran Interior. Van dur-mo a una aï- re'la "process^ de les dones, que anarès o garantia que puguin oforir-los, TAI ÜNYA,
rija porta gran i triple, predotrripant fen , avançant a poc a por, KI cos
un compte-coirciil de f!aii<: o uns valal.costat deljNord una escala de mar- -subtil, 1 inlaiiUl de l'emperadriu jove, La uu~-ii. HaardUAiiidouin-Diiprei! lors
sempre inestables l'interès -i ga- - Pel demés, creiem nosalfres quo
Ibrc. A'xó .fes .Ch'ieflW'h·Ing M*n la Vestloa cxquisidamenl, eníí ora clara hs decidit tornar d»? Torcíbourtu a lu- 1 rantia
immoble, que de totes l'objectiu que cl'Gòvom perseguia ja
Iporta del Col rlar). aixi anomenada' ment^v siblc. però la seva cara esta- SahUi, travossani poj segona vegada maneresd'un
és sempro riquesa veritable, l'ha
Iconfonne àl palau, qne està situat va arqagnda pel sou ciati vel de nú- el Sathora^
acónseg'uit. L'alarma quo ha Invia, ^'aquesta inaucra s'encaminà la El senyor Cilioeu ha amiiKiat quo i que els permet esperar amb menys fós per
jal darrera.
tot .irrou el sol anunciat de
prinoesa de Í6 anys. lentament, silen- hav^ia consiltult una segona carava- angúnia, si no un augmnt do çqpi: la llei ha
estat prou per reHentlrj
- tal, quan menys rescabalar-se a poc a si no paralitzar,
Acompanyat del princep Tsal T"i*o cíosa'^i tímidament, a l'encontre del
les transaccions on
|(el quaJ. com a prfnpep de la sang seu piincep. de la mateixa edat. No na d'auto? enigiieswmport, extraillcu- poc de possibles pèrdues sofertes en curs i molts projectes.
Queda, per
limperlàl. estava encarregat de totes hagué de caminar -ga re. Immediata- gers 1 ràpids, amb Tabject« d'anar suggestions passades.
tant. assegurada per aquest cantó la
lle» cerimònies dels esposoris), vaig ment "darrera del palau del «Cel fiar» endavant deis seus . coHaboradors i
de França, i, per tant,
jiiavessàr la plaça quadrangular 1 es troba el «chiad-t'ai Tlen» (sala de unir-Se *1# ivoltants de lu^alah
I és clar que aquests fets, que dis- independència
del tot inneceasari irritar novavaig entrar a la sala del solt. Havia la fusió terrestre : celeste). Seguint
Aquesta segona caravana sortirà de ten molt. per ara, de comprometre és
ment susceptibilitats d'unes funestes
[de iur-se dins d'aquesta sala la ca- el camí pres per l'emperador, la nú- Tonggort «l 8 de tfèbrer i pensa tro- la seguretat de l'Estat, com algun conseqüències
ben fàcils de preveure.
|dlfs nupcial, per a dipos tarte ^ àl via passa d'aquasta sala a l'edifici, bar els senyoïs Haartd-AUdouin-Ou- s'ha atrevit a suggerir, havien d'ineu del soli. La terrassa estreta, amb mol més gran. Situat al darrera. breil, venint del sud, ipcls volts del quietar un xic el Govern, sobretot
columues, que estü situada imraedla- Aquest-"s'anortiena «K'un-ning Kung* dia 17 k íetorer. Al ma'^iv temirs quan damunt els grans rotatius anDavant d"aquesta^ituació, que d^
llamertl datrant del paiau. estava en- (el paíau de -la pau terrestre»), de- el senyor Cltroeu «IH encarregat d-; glesos i aroericaus apareixien anun- toies
maneres resta verament crttlcai
Icatifada de tapis cscarlat. i s'ha- - nominatjó dc bon averany com a rocòlllr informes sobre l'otganització cis dtent: «Per tantes mil lliures o i perillosa,
redoblen els esforços por
|vion posat davani del .-oir nombrotos ' lloc'dé" cita per als nous es^osafs. dels servteis d'aviació i-raiisaiharlens i per tants mils dòlaCs que dintre vuit a trobar fórmules
d'ar-ranjameiit. tant
• hdf-p'Wi"' írteipients de focronto- • Í ^ Ï ^ I nom ael palau de la .pau l'eçüi-Wi-iivrits d'un iter-rc-carrií trans- o deu anys poden doblar-<e-us. podeu els cossos legislatius,
com el Muuk'l<
Jt brases). A.Xò és una Iradk'ló- xiésser
propietaris
de
tal
o
oual
casa
saharlà pi,, com la iniciativa particular
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L A VEü P E CATALUNTA'

El Govern lituà' slia mostrat arEntre les moltes solucions que s'han aquesta matèria, resolgué acordar
proposat per a resoldre cl problema, una nova pròrroga ai llogater, però rogant, d'una manera extraordinària E l s
contes
de
les
mil i una
nits
voloio fer part Je duíi. la dltòlgB- Imposant-li un aiigr!.*;..'' u Uoguei amb el representants de les grans
cló de les quals • raletu latercfiéant 1 de ta.' quan(ia. que contribuí tnolt'a potèticles. i I» seva ictlrnd fa creuGrandiós film PATHÉ per la bellíssima artista ^
fins üiíl. tota vegada que per desgrà- "suavitzar les intemperancu-s d aquest. 1è que està mudada per Rtssia o
cia ho és pas solameent Parla que I a tranquilltzar bou xic cl nostre Alemanya. 0 per totes dues.' Sobre
NATÀLIA KOVANKO
aquest punt, Lltvtnof?, comissari inté plantejat aquest greu conflicte, 8l- amic propietari.
terí der Gttrem deír Soviets pels àsno que moltes i moltes altres capiF.
X.
CALDERO
Aquesta
meravella
de la cinematofírafia s'ha estrenat al PATHÈ O T V B M A
sumptos estrangers, ha declarat a ün projectant-se les ires jornades
tals ens sofreixen, com és ara. i amb
en una sola sessió, havent-se exhibit a i'estran»
redactor
d/el
«MePíheí'er
Guardian^,
forca Intensitat. Barcelona. .
Xofn — Essent un assumpte que flJ-que si bé Ritssia és molt amiga <l'c eer a raó d'uns setmana per tornada.
. . . .
-. ..-ütument a molta del» nos- Lltuànlà. que ha «vflat sempre qlie
N'o defieu de gaudir tan esplèndid espectacle amb el <xonfort^ que li
La primera fóiuii^a que dtnlie poc lurcbS'i
vjm-atrlotís, procurarem teniri-cri prescutada a la Cambra par tres
fessin coroplott contra seu, no brinden les reformes portades a cap en aquesta Sala, que està a l alluradels
al corrent de les noves modali- es
M. Paul Aubrlot, diputat per ParlF. los
ha pensat mai empínyer Lltuànfe millors cinemes del món.
tats
que
prengui.
cerca la solució fomentant i facilitant
a aventores que són absolutamens
la rflpressa de nores consirurcion^,
contràries àl programa de pau del i els Estats vetts. Ha «Rposaí UelaS- comoioree picaès psr les autoritats
la segona, filla de las nostres moGovern dels Soviete.
mem la forma en la tpial ei govern d'ocupació búlgares.
destes observacions, la cerca en un L a q ü e s t i ó d e M e m e l
la nació desitgen véure tractar la L E S RELACIONS BULGARO-IUGOctrUlor aprofitament dels attuals
La Conferència d'ambaixadors fia 1qüestió
de les minories.
raprartemonts». L"una 1 l'altra fórmulnt«rro(?at els membres ó*! comitè
ESLAVES
Cood«nnà "tot* propaganda irrola. Ihiny d'excloure's. poden perfecta- E L S LITUANS VOLEN S L T E R R I - militar tnterallat, presidit pel marisAls ceoues ben informa te de Belment marxar parelles i flns cbmple- | TORI
cal Foch, examinsní-ec el problema demBtisia. que considera perjudicial grad
hom declara ,qu6 després de la
interessos de la nació, considetar-sc.
I ' Echo ote Kowno». òrgan oficial en totg els seus aspèctes. L'rtnlca es- 1per als
insensats els homes que creuen gestió feta pelsrepresentantsde les
M. Aubriot proposa cl següent en del Govern dc Ufuànla, ha publicat peranea d'una «olucio pacifica fóra rant
indispensable a Hon- grans potències a Sofia sobre la preginyós sistema per a reunir els capi- un articl© en cl qual és dit: «L'inci- la intervenció dc la Societat de les TlrredeimpUsme
gria. AfeJI>que existia una diferència sència de bandes d« oom tatgis a les
tals qpie r u l m per a la gran empresn. rtent de Mwnel ha de'contribuir al Nacions, Consell da la qual ha do ;entre
irredemptime i el respecte als fronteres búlgares, cl president det
Lacrearlò d'una entitat que ell titula rc^'nblünent
los bones relacions pendre aquests ílles.upa decisió «obre '
Consell búlgar senyor Stsmbolllsk!
•iCalas^ d'smortisseTnent·, a la qual entro Alemanya i Lltuànla Per a Ale- Wllna. que serà atribuïda segura- drets 4e les minories.
ingressaria anyalment un tant per manya Importa sabor abans que tot ment a Polònia. Però com que aques- 1E1 comte Betíileu creu que aquesls hatingiAona entrevista amb e! rccent do les rendes brutes que pro- sl és preferible per ella que Mcniel ta decisiu desplaurà §1 Govern IRuà, drets actualment no son reqpectats, presesntant de lugoeslàvla.
dueix la propietat immoble }s cons- c? trobi «n man? dels polonesos 0 caldria «speror temps a intervenir, 1 car «1 respecte a les "esiipuladons EI cap dol govern búlgar pregà al
dels tractats de Trianon ni incumbeix repreacntunt do lugoealàvia que fés
tiuJda. Els capitals així recolllte s'a- dels lituans. Ja quiet el tractat de Ver- el probloma no té espera.
solament a Hongria sinó que són saber al seu govern que no' dubti dc
pli-.Trien a la construcció de nous salles ha separat deflnltivamenf MetaiúbÉ una dbUgació per tots els sig- la seva s'-nceritat l que 11 doní un
immobles, les rehde» dels qual* ser- mel del territori alemany. Berlín té
nataris dels tractais. Afegí que la temps de confiança, puix es comprovirien por pagar als propietaris un molt d interès .qufi aquest port
qüeíiiló de les mínori«s ós una qüesInterns, carantit pols títdls 'aocioos vsgl a Lituènia, car solament alesa posar terme a les organitzaNotes de l ' E u r o p a
tió euroipee. car amenaça la situació met
n o|>ligacíons\ que la Caixa els bau- hores apareixerà tota la força del
cions macedònies que treballen congeneral,
i
la
peu
del
continent
sola
rle "lliurai s wmvi tia Ijure v^rsa- tractat du Bapallo. 1 la política munpot ésser resolta per aqneüls que, re- tra Bulgària i liigoesjèvla.
met* Això permetria un placament dial n'haurà d* tenir compte. Pel
Central
cordant-se que han signat els tracabsolutament segur, donada la gatais, n'executen les obligacions. El
rantia. 1^ alhora, que els propietaris. .contrari, ei Manel cau sota la Ingovern 1 la nació hongareses hó deUuny dc veure's, disminuïda la ren- ;fluènclad'una potència que no sigui
E l s
a u t o n o m i s t e s
L I S RELACIONS
sitgen i faran tsis els esforços neda, se la'trobessin augmentada. Ja Lituània, Alemanya 1 Rússia corren
ROM»NO.HOHGARE8A
cessaris en aquest senti».
que aprofitarien cl gran interès que un gran perill i rlsquen d'o voure
d e
S a r d e n y a
signifiquen els preus elnvals dels llo- com el tractat de Rapallo esdevS lleEJ
corresponsal
de
«Le
Temps»
a
guers nous. I calcula, M. Aubnot, que | tra morta. Alemanya, manceda de Bucarest, ha coraunícat que tora de
L L E I D E REPRESSIÓ
en pocs anyt> no óulameut s'Iiaurla toia força armadà, comprèn molt "bé
exageracions d'alguns diaris roA TXECOESLOVÀQUIA
ESTRANYA COL·LABORACIÓ AMR
conjurat la crisi, amb la construcció que Lituània no podia obrar d'altra les
sobre «33 incidents a la fronde TSOO
. On •'appartamentb». stnó també «íTianora 1 ho guanyarà tot. el Memel manesos
ELS FEIXISTES
tera
il'Hongfia.
l'opinió
pública
no
El
govern
txecoeslovac
està
redacque la Vila de Paris en sortiria re- resta en possessió de Lituània.'
. iCamuniquen dc Roma que (s ai-6'ha
ipas
conusogui.
encara
que
pertant
una
Uei
molt
severa
per
a
la
selóvenids i sanejada.
A Kowio regna'molta agitació als Judiquen •els-jntents do bona relació guretst de l'Estat i la defensa de les guns dies el nou prefecte d« Cagllari. el general GandoUo, ba reexit
'••Mitrett politioh. Als carrers ha estat que Rotmania desiíja que existeixi cn- Institucions republicanes.
I fèiem observar nosaltres, en un fixat un manifest cn el qual es de- tre el dos països.
•-> solucionar^ les diferències exisLa
Ulbertai
de
premsa
i
de
oriílca
petit -rapport" que tinguérem U clara: -Mem guanyat Memel i guatents entre als íelxistes i els com serà
reetringkla.
Es
procedirà
amb
Proguntada
l'opinio
dci
minisirc
sort que íoa tingut en consideració, nyarem Wllna»
d'Hongria u Buc-artot. baró Bubidò ;gua;rigorcontra als anomenats fei- bstents del partit sard d'acció.
en dictax-ae no in ha pas pairee dies
de
Ztdiy. referent a les relacions ro- xistes Uecs i els comunistes. San- L'acord íou obtingut durant la sesal Palau de Juaticia un jutjameent
LA OOMIMIIO ALIADA
maao-hoagaresos, çooiestà com se- cions excepcionals castigaran aquells sió del consell provincial de CagUari.
sobre un -aifairo» que intereesavs a Comuniquen dc Donzlg qup la co- gueix:
que excitin l'odi de classe i la lluita £1 general GaodoUo va anunciar la
on nostre compatrioia: «Es «\ident misstij extraordinària, presidida pel
deracesi de religions. •
ipuv>!fcaoio d'un missatge dirigit als '
•He
ao«ipiat
el
lloc
eols
amb
la
oonque manqueu construccions no ve; 1 senyor
CUnchant, en arribar a Memel viccló qua calia treballar per l'aprocombasents sards. £ 1 representant úf.l
que cal fer-ne; però. al costat d'a- féu col·locar
immclialamjent una pament romano-hongarèt-, i que aquest
panit d'aocló de Sardenya, senyor
quest factor 1 d'altres, que s'han re- proclama indicant
l'objectiu del seu apropament <ffa poeslble. £s per aixó
Lussu. va cont^tar al general declatret, com a causants de la crisi, nos- viatge, protestant contra
là vloiació que larfiento pencMiahnent els inciN o t e s d e l s B a l c a n s rant que l'èxit de l'obra del general
altres n'hi veiem un altre que contri- de lee clàusules del tractat
ds
Versignificava que el feixisme «refonelbueix no poc a agreujar-la Calí dis- satles, de la qual s'han fet culpa- dents que poden entrebancar aquesta
obra La petita Entesa té cn aquest BULQARIA REBUTJA LA SORTIDA xla que l'autonornia no era separatingir entre la crisi d'·appeitemonts» bles els Insurrectes lituans.
momeni una certa tondènola astii la crisi rj'habitacionfi. La primera
tleme, no «ra aberració, sinó qu* sols
és aí.tualment intensa, me» la segonn Els diari alemany fan saber que bongareea. 1 Hotigria voldria veure-la A L MAR BOEU
era la sotució del problema sard».
no ho és, ni de bon tros, tant; i una 10 PeíTeracló Patronal 1 la Comunitat desaparèixer, podem, contribuir a El primer delegat búlgar a la Con- lEn el missatge el general Gandolreglamentació d'aquesta podria repre- del Treball <íel territori de Memel aquest iresuitat les bones relacions ferència de Lausana. senyor Tbeodo- fo invita els combatents saïdfe a ensentar una bona gambada vers 1» hsn dirigit una resolució a la comis- amb Romajíi a
rop, ha tramès una comunicació a.'s trar al partit nacional íelxístasolució de l'altra. Car el que passa sió, tramesa per la conforencta d'amexperts cn la qual declara:
EI
gcA-ern
de
Budapest
no
és
pas
e.Vjuest consentirà — diu — que porés això: al costat dels qui legítima- baixadors, ien la qual demanen: l'a- responsable de les paraules de per- •La comissió dels experts, col·loca- teu damunt la camisa negra, com emllunyament
ds
les
forces
armades;
la
ment beneficien de les Ueís d» pròrsones no, oíleials 0 de membres de da davant al fel. ovideut que no to- blema tradíctonal de l'IUa. antb els
roga amb lloguers baixos, com 3 dissolució do Vanomenat exèrcit de l'opobicto i d'actes que cs iprr, iuaixen ra quasi possible als grecs ni a colors
nacionals, «1 vostra símbol
Mcm«l,
format
de
lituans,
i
reetabllcompensació als grans sacriflcls 1
contra la aws voluntat i contra els cap organitzboló infernecional d'equatre moros, distintiu de l'enj»èrdu«s porals 1 materials qjie han ment oie la llibertat individual al quals 110 arriba a lluitar sempre amb fectuar a Dcdoagatx, 0 We voltants, dels
dols granaders de Sardenya.
sofert amb la Gran Guerra, n hi hi territori.
eficàcia. » causa de les dificultats in- els treballs indispensables a un port, senya,
Els combatents sards ben donat si
un estol d'altres que se n'aprofiten
teriors
No
obstant,
està
disposat
a
per tai do proporcionar avantatges
del prefecte un arcs posta
LA SITUAOIO
! hi especulen, que sl no s'hsn benefer ço que sigui m-cessari per a evi. al tràfec marítim dc Bulgària sense missatge
en la qual es conté un Jurament de
ficiat de la gran tragèdia, no han El «Oaily Ne»·8> publica un des--- tar nota ocasió de conflicte.
imposar taxes enormes qüe destor- fidelitat al trelxisme.
reportat altre perjudici que els petits paíx del
corresponsal a Riga.
He aconsfllat als liongaresos que bar en e! tràfec ds. Ia manera més
«5gl*6 de les ••slrencs·. anunciado- dl«nt que el Govern provisional 11res de les bombes. I és legítim que ' tuà de Memel procura Impedir la habitin <A territori romanèe de fer perjudicial al ideertirotllsment -ecoco que iptlfeuin. per ésser ira cle- nòmic dei país, coneeoclx a Bulgàaquests, sobretot «n casos de ro-Juïde la proclama de la co- to;
ment utjl i conr-ribiiir a la bona mar- ria, a titol de gran favor, la consda família, solters molts d'ells, gau- i circulació
aliada.
xa del país que els engloba, i crec
en una zoni enclavada en
deixin dlguals aventataes? .Així com missió
D e
S o c i e t a t
Els Insarrecies, vestits ara d'uní-, que por poc» velunlet que hi hagi truccló,
ple territori testrsngor, d'un port ins'han establert taxes de luxe sobre formes
militars,
reben
municions
1
de
cada
costat,
hom
pot
arribar
a
tantes i tantes coses, no seria Justa aitlll^la do procedència .tfeaconeffMnnc.onal deslligat de Bulgària 1
les millors relaciono ^ntro Romania accessible a través de!territorigtnc A benefici «JeTentitat Cultura Musii remuneradora i flns altament de- guda.
1 Hongria.»
mocràtica la imposició d'una taxa
per UD ferrocarril «etranger.
cal Popular, qui des de la seva funAfegeix
el
corresponsal
que
els
de luxe sobre el nombre l'habita- francesos fan trtnxere*. fora dc Me- Dr. retorn do Lausane «1 mínletre de Una semblant combinació, no ha do- dació ve dedicant «is seus esforços
cions supèrflues? Qu* passaria? Sen- mel i ban desembarcat rartiUeria negocis ístwngars de Romania se- nat mai resultats pràctics i o ha es- al nostre poble. puriflcaBt el seu eezillament: que els que es podrien pernyov Dura ha declaj-at respecte als
mai aplicada amb èxit'en cap prit per la bella música, un estol de
metre aquest luxe la pagarien, i els dels cuirassats.
darrers incidents de la frontera hon- tat
part del món. Declaren una vegada belles dataiseUes ha organitzat una
rendiments d'aquesta taxa podrien
garès»,
quo
el
comunicat
de
la
cotómbola de nines artístiques, que
L E S Dlf ICUUTATS
engrossir en gran manera els capimissió •..-.•eraiiad» de Budapest havia per sempre quo Bulgària es troba
el mes que som, en dia i
Lis clrcols p<^fttc« fianceóos opt- provo·.·at. sorpresa -entre eb paiaos de més que tot altre Estat en la impos- s'efectuarà
tals destinats a les noves construcabeoluta d'una tai solució.» lloc que oportunament s'avisaran.
cions, i els que no poguessin pagar- men que la qüestió ne Memffl no pot la Peut» Lt-i-c... puix segons el co» íibllitet
Formen la Junta organitzadora Ics
la, haurien de consentir que llurs mirar-se absolutament com un fsno- municat no hi ha hagut concentració La negativa de Bulgària d'acceptar
la proposta aliada Ottee x aí conven- senyores PUar.Montubló vídua de Copropietaris poguessin fer partiulpa- mian isolat I independent de la sl- de tropes « la frontera romanesa.
eions en llurs països a l'obiffeote de j iiiarió general d'Europa Més aviat Afegí qiK l'enquesta de la comies'A ciment que té qus Grècia obtindrà la nill, Narcjsa Freixas i les senyoretes
occidental, la qual demanaren Núria RuslfiOl. presidenta; Dolors
deixar-ne aprofitar als que es troben ! hi ba tendència a çreure que Memel s'havia
efectuat sense la participació Tràcia
el»
búlgara
que fos declarada autò- mat, vice-prcsldcnta; Ntlri» Tarrue.
al mig del carrer. Això, que faria 1 cons'ttuoix el punt negre da l'horit dels representants
deia països inte- noma 1 regida
per la Societat de los Da, secretària; Mercè Garriga, fresc
desaparèixer, per un cantó, el gran ; zò polític.
Txecoeslovàquia Nsctons.
rera; Soletat Prat. vice-tresorera;
negoci especulació a qu* es dedi- I Les Informacions que ha tramès là ressats—lugoeslàyla.
i Romanlv-t sansa'ui tan sols ha- An^fCioTes >Buü(Vir\a íaccjptarlja. 'la Franciscà Bosch, Laura Melian, Mequen bona part i que consisteix 3 ! comissió interaliada, tramesa per la ver-los
les Utíomaclons que
rla Santasusana, Rels Anglada, Eulàanar-aen ells a viure a les habita- | cenferèncta d'ambaixadors, no eóo posseïendemanat
sobre \n qiiwtió. Encara que faixa de terreny que se 11 aaqigna ria Bartolí. Pilar Ribas, Mercè Sicions de servei I rellogar, moblat, '-rancruilltzadom. Els aliats iaurlen aquesta països
a
la
Tràcia
occidental
par
tal
de
tehagin assenyalat dimón, Enriqueta Gal Boguflà, Pilar
per 10 o 13.000 francs «1 pis pel qual de recórrer a la força per a tréure verses vegades la
lreuflc:ència de les nir una sortida al mar Egeu. Es de Carulla. Carme, i Manuela Ossorio
ells no en paguen sinó tres o quatre do Memel els irregulars lituans '., mesures preses .psr
1» cemissió in- doldre que els aliats no hagin sa- Donoso Cortés, Josefina Ossorio Flomil: per altre cantó permeten aug- sobre això, dubten molt. Dels VA solencaminades a fe realitza- tisfet els des'tjos de Bulgària perquè rit, senyoretes de Cuadras. Antonlsta
mentar raonablement la renda al pro- dats francesos que hi havia de guar. teraliada
qüestió farà que els búlgars I Carme Figueras, Pilar Guardiola,
pietari, tornaria a donar valor a nicló, dos foren morts a l'entrar els ció d"! doearènmment d'Hongria, aquesta
mirin a Turquia 1 no als països oc- Maria Castellà, Emilla Massó, isd
l'immoble, i. per tant, al faria raenyairregulars lituans, i molts han em- aquest no -s'ha efectuat completament. cidentals
ço que constltuedztinaame- nyoretes Maria 1 Mercè Borrell MaAcabà dient cl ministre que cn les
esseqtMble a Ics especulacions de di- malaltit per una eplóèmia que es
na-,a
constant
^tstorb s a la'Trà- cià, etc.
seves
visites
a
París
i
Roa»
havia
vises estrangeres..
des enrotlla tamié per la població. trobat una aoollída satisfactòria, «puc cia occidental, deamb
perill dc'·renoFrança, compromesa a la conca del asegurar—digué—que hom aprecia a var-se un dia la guerra
Més endevant donarem més comRuhr, no se sent amb ganes de tra- l'estranger les t·oltfiGles pacifiques i turcs contra els grocs- entre búlgara plets
detalls de la festa, que no dubmetre nous destacaments. El Govern do la nobtra política així com els estem assolirà nn brillant succés
I veu'e aquí com amb l'una i al- britànic no té forces dltponlblas 1 el
ROMANIA
BOLCARIA
tra fórmules combinades en anar a Govem italià no té cap intenció de forços que forn per a Is nostra connv»
solidació. •
posar remei a la crtsl de l'àllotja- trametre tropes al Bàltic.
La comissió romano-búlgara encarment Resoldrien alhora l'altra sobre , Per altra part, sl Is situació acregada d examinar les demandes dels
la propicia; immobiliària que tanta tual es prollnnga, Polònia, malgrat HONGRIA DEMANA L'APLIOACIO súbdits romanesos s'ha ocupat darrepreocupació i alarma hs escampat els consells de moderació que se O E L S D R E T S D E L E S MINORIES rament de la rest tuclo a llurs proRscamansm a tes entitats i aj(
per tot ttreu. •
pietaris de tots eU objectes enduts
partlculan qus tenen a M trama
Aquest esperit informà al Jutiament 11 donen, podria provar la temptaclút
<E1 .president del Conseü dUongria, per les tropes búlgares durant la guer- tre'ns anieiec • nota» •upllcad·s.
• què més amunt aBudlem, t, si bé. òo deixar realitzar un cop de mà comte Betiüen. en ocasió dc la clau- ra í identificats per una comissió "es- ia naoeeallat absoluta (aanse l a
tiaturalment, «1 Jutge no podia ins- d'algun cos irregular, l en aquest sura dels debato dc l'Assemblea na- pecial que amb aquest objecte anà
euai na tn* es pescMMe fer-ne
taurar la nova taxa, «n canvi, apro- est- e'esdevlndrla un conflicte entre cional, ha ipronunoi·t un important a Bulgària
ei menor cas) d'avalar tfegua»
fitaot-se del llarg marge de moví- Polònia 1 Lituània amb conseqüèn- discurs en el qual ha tractat de les La comissió estudia Igualment la
ment els criginate mnh un a »
menlfl que la llei els permet en cies incalculables.
rdlacions «mb les grans ipotànde» , qfiesttó del material mòbil i de les lo- •ell e una
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V E U D E CATALUNYA1

N O T I C I E S DE L ' E S T R A N G E R
Conferència
de Lausana
Lausans, C —Als centres oficiala dc
•Goníerèncla es coneldera conj tmslblo la ropraea de les boet.Utatfi
atre grecs i turca—Havas.
Lausana,
Ha arribat el reprebsatant d'Angora Ferid Bel, el qual
raríi «ma extensa cooferèncjh.
hanet petxa.—Havas.
LA QÜESTIÓ 0EL8 ESTRETS
Lausana. t — Aiiueet mati es reknl en cessió plenària la Comissió
fels Estrets, per a tractar dels adaptes a ella confiats. — Havas.
tlXELLS ANGLESOS CAP ALS
(RDANEL8
A*. L — E t ctúraívsate anglesos
ilullon» i «Royal Soberalgno»
iron abir de Gibraltar, amb destíHó a Malta, on, tan prompte com
fàin. marxaran a reforçar la flota
Dard an els. — Havas.
BONES IMPRESSIONS
ausana. 1. — La impressió sobre
ma marxa de les negociacions
feda vegada m ^ favorable, essent
comü l'opinió quo cl tractat dc
|>au greco-turc podrà signar<c d'aa poca dies. — Havas.
JFEBENCIA ENTRE LORD CUR|0N I ISMET PATXA
Bi3>an3. 1. — L'on^iaí «speolaJ de
gòniMa Hnvaa acaba de comunicar
Lord Curzon 1 I«met PatxA ban
Jbrat aqueeta tarda una dctinguconfQrènda.
bé no ee sap res de ço que s'ba
en arpiesta reunió, sc 11 con^•LX Importància. — Havas.
Incidents al R u h r
jtincU. I. — Han eetat comesos
brosos actes de eabotatge. dels
;- un principalment baurla pogut
l·'·oar gravíssimes conseqüències.
efecte, aquest acte, preparat a
tieineïm, consistí en aparentar un
^nr ien c*l canvi d'agulles. ; error
més tard ha pogut comprovar-se
fou simulat) llençant oixi el tren
l>l:igúncia, abarrotat da viatgers,
Ifarg d'una via morta,
ortunadament, ei maquinieta os
compte a tempe de la crim nal
lobra, podent deturar el tren
ps encara d'ovitai· una calà»36 balleu estat aixecats Ne
en distints trossos, al pas del
|do Coblonza, pmo tampoc el
ia! intent acouscgul l'èxit la
l>!c que ela seus organitzadors
ometien.
lests dos actes actes sabotatge
ils que ban provocat l'ordre do
fccló dictada contra ei prosldonl
[ferroviaris dc Magünd», dos eupgats de dipòsit i dos obraré.—

entre Dormond 1 Dnsseldorf. — Havas.
BerUn, t — l'n telegrama (THalle
dirigit a la «Gaceta General d'Alcmanya*. diu el segQent:
tcomuniquen d'Erfurt que cl personal d'un tren de viatgers, en ei
qual hi anaven diversos oflcials francesos peti anvents a Sa Comissió de
Control, os negà a posar el comboi en Qa^Sf íundant-se per a això,
no solamerr n la presència dels dits
oficials, sinó també perquè aquests
s'havien expressat en termes despectius amb uns viatgers alemanys.
Els esmentats oflcials sembla que
foren obliga ta a baixar del tren. —
Havas.
Dulsburg, 2 —Un sentinella belga
ferí ahir un alemany que intenta
deearmar-lo per a penetrar a un dipòsit de màquines.—Havas.
Magúnds. 2.—S'ha produït nn deecarrilamcnt d'un tren aeri d'ingeIbeim.
S'ignoren les causes que motivaren
l'acddent.
No s'ha de doldre cap desgràcia
personal—Havas. •
Roma, 2.—En el Consell do ministres celebrat ahir el president Mussolini pUeclsi que Itàlia roman estranya a les mesures adoptades a U
conca de] Ruhr. afegint que el govern es troba resolt a orlentar-so cap
a una política do pau general.
Els mioi&tnc« aprovaren les manifestacions del president per unanimitat.
Mussollni manifestà també que seran dissoltes toies les organitzacions
militars dels partits feudsta, nacionalista i 11 Ibera!.—Hava*.
Magúncia, S.—Malgrat la vaga parcial dels ferroviaris, s'ba aconseguit
un servei regular a totes direccions.
Lee grans empreses no presten Uur
servei normal, però els tren de provçímvnt subve nen a totes les necessitats 1 compleixen les ordres de l'alt
comandament.—Havas.
Bcrlln. 2.—El Reichstag ha autoritzat l'emlssló d'un emprèstit per a cobrir les despeses de i'ocupació del
Ruhr.—Hsva.
Londres. 2-—E! corresponsal del «Times» 3 Duseeldorf diu que bavent arribat 3 un acord les autoritats franceses 1 alemanyes, avui a les eis d>ei
mati tornarà a normalitsar-se el servei do trens del Ruiur. Les tropes
franceses que ocupaven fins ara los
estacions, S Í ran rotireAs, encarregant-se els alemanys d'assegurar la
regularitat dels -serveis.—Havas.
E l s deutes interaliats
Washington, 2.—Informadon» de caràcter oticial diuen ol següent:
AI departament del Tresor declaren
considerar que la solució donada a
la qüestió d«l *?ulo britànic obre
camí per a la solució dels altres
deutes.
Es clar que l'arranjament do cada
un dels deutes ba de fer-sc en diferents condicions, però opbien que
aquestes cond eions uo han d'6N»?r
mes rigorosos que les Imposades pels
deutes brltàics.—Havas.
Washington, 2.— Coneguda la resolució britànica aprovant el projecto
de coneolidacló del deute anglès, ha
ostal convocada la comissió americana perquè rcdairtl l'informe convenient per a otmtetre IVmenlada qüestió a l'aprovació de] Congrés.
El president Hardlng considera que
és molt dc desitjar que l'adopció del
projecte no trobi cl més petit obstacle a l'aprovació per ia Cambra popular.—Havas.

^.tóeldorf. 1. — E l nrcíidint dol
H'Aíanmisiraoió dels fiarrotilà du MagUncia i qua'ne subora's seus, tan estat detinguts avui
tonseqüèncU d'haver-sc lliurat a
d'e sabotatge. — Havas.
^erllo. 1. — L'encarregat de Negod'Alemanya a Paris., ba remès a
Poincarè la contesta doi seu Goru a la nota enviada per FrançaSs declara cn cl dit document quo
inútil que França 1 Alemanya connuia deliberant sobro qOesLons setindàriee relatives a l'apllcaolò d«l
fractat de Versalles quan les mès
ite dispoeic ona del dit tracst ban etat. %-tolades. — Havas.
Ousseldorf. u — EI tancament del
Els bisbes suecs
íuhr no b a produït fins ara cap
Reacció, romanent la situació estadoEstocolm, 2. — Els bisbes suecs
lèrla.
ban dirigit pdblicament als senyore
Poincarí, cardenal Dubote, Harding.
Han estat dirigides, a quatre grups arquebisbf) d'e Canterbury i al pastor
|le mines, ordres de requisa do carbó Monod, ims crida coUectiva, en la
coc.
qual es llegeix que «Preguen als BoL * premta local segueix exprés- rn» d'oslat res-poasaM» 1 especialnt la seva creença que els aliats ment al president Harding, que orMA ocupat la conca del Rubr amb ganitzin una conferencia, amb VffapropAslle merament polítics, encara Jecle d'obtenir un arranjament huiuè Ics doclaracions fetes pel senyor mà i sincer entre cl» ropreeflntants
'olncaré als periodistes amorlcans «fo h» potències, a fi quo cessi
lagin reduït a ros tot el quo es vo- aquesta tensió fatal que cada dta es
lia dlrnt sobre d'aquests propòsits. fa m*s insuportable « — Hava».
L'oplnló és. cn resumlts comptes,
|que no cs possible preveure la data
eu què ol Ruhr ha de veure's lliuEspionatge a Odessa
re de l'ocupació estrangora. — HaRigs, 2. — Es reben telegrames Se
vas.
Rüssia anunciant haver estat desecDnsseldorf. t — Continuen les va- l berta a Otfesa una organització d'esnes parcials, figurant entre elles la pionatge que té relacions amb els ge|dels empleats de comunicacions de j nerals Wrangel 1 Pctliura.
lagUncia.
I Han estat practlcadea 10 detencions.
Ha estat tallnt el cable subterrani I — Havas.

V a g u e s sagnants a Mèxic
MMe. 2. — E's obrer» vaguistes
pa ni darle, de solucions moderades
i els empleate en els servei» do tramvies han arribat a mi acord amb la
companyia. Els vaguintes partidaris
de procedintants extrems, no han
Bí-ceptat les condicion» del dK acord.
En una col-lissló hagnda entre els
vsgulstea d'un 1 alU'e bàndol i la
policia, hi hagué deu morts i cinquanta terits. — Havas.
Locaut a Estocolm
Estocolm. 2. — A conseqüència del
conflicte promogut per la qücslló dc
aoua .els patrons han declarat c! locaut, el qual repercuteix a seixanta
mil obrers ocupats en les fabriques
dc pasta per a paper. — Havas.
Terratrèmols a Bertillery
Londres, 2 — S'han registrat a
Barllilerl. comtal do Monhoiinth.
forls moviments sfcmics. — Havas.
Funerals
pel R e i C a r l e s d e P o r t u g a l
Paris. 2. — Ahir al matf ee va dir
una missa de funaral per l'etern descans del rei Carles i del seu flll, assistint a l'scto nombroses personali
tats de la colònia portuguesa. — Havas.
E x p l o s i ó a- S p r i n g í ï e l d
Springflold (Mas^achusítats). 2. —
S'ba prodUit una gran explosió en un
gasòmetre.
L'accident ha ocasionat tres morts
i nombrosos ferits. — Havas,
Els Reis d'Espanya
a Bèlgica
Brussel-lcs, 2. — L'ambaixador de
E>panya a Bèlgica, senyor marquès
da Villalobar, marxarà aviat a Madrid per a ultimar els detalls dc la
visita quo han do realitzar els sobirans espanyols a la copltaj belga, a
últims del mes de març. — Havas.
L a S o c i e t a t de les N a c i o n s
Paris. 1. — El Consell de la Societat do les nacions ha celebrat sessió, ocupant-se especialment de la
reconstitució flnanciera d'Austria. —
Havos.
Paris. 1 El Consoli ae 1% Socleíat
de les Nacions s'ba ocupat eo la seva
UKiraa reunió del conflicte polonfrslltuà, acordant ajornar tota delibera
cló sobre el repartiment de ia zona
neutral 1 portar davant do la Societat de les Nacions l'sssumpto reC-cvrent a la protecció dols clements no
polonesos resid-nlí· a vilna.
També s'ocupà de la que}--tló 0*1
Sarre, acordant invitar Bqucst Govern a adoptar totes les mesures
qtw cregui coaventeii».-- per a «ngmeoter les forces de pniiris, amb
I'objecte do garantir l'ordre i la
tranquil·litat püblica cn aquella comarca. — Havas.
Paris. 2. El Consell oc la Socioïat
de Nacions ha fehnVal r·'tr un any
als següents membres dol Govern
del Sarre cl mandBt, que vrenien
exercia^ i que expirava dintre pocs
dl*».
Comte ò'e Lambert. belpa: Moitkç
Raulf. francès, president del dit Govern.
•- .
Alsi mateix ba acordat dirigir amb
aquest ocasió, una felicitació a l'esmentat Govern del Sarre. — Havas.
E l p o b l e r u s no vol g u e r r a
Rcval. L — Segons un telegrama
do Moscou els obrers russos han celebrat grans manifestacions oíerint-si
a apoiar a Alemanya en una guerra
contra França.
L'n teJ-egram» pos'.enoi procedent,
també de Moscou, diu que el Govern
convocA el poble a aquesuí; .manifestacions, però que cl poble iprotestà
eoèrglcamem. contra tota classe dc
guerra.
Quan els agitador», en Uur» diacursoe, invitaven al poble a fftr una suer.
ra contra la guerra i contra l'impertallsme. Ia multitud contestava;
•Abaix ia guerral No volem una nov»
guerra! No ens volem batreu.
La Impressió dominant en tots sis
sectors .polítics, és de què existeix una
hBPOssibillfat psicològica per a arrastrar al poble rus a una altra guerra.
— Havas.

Incident a Bueoos Aires |
E I conflicte de M e m e l
Buenos Alroe. 1. — El monument I
que la Colònia francesa havia ofre- I Paris. í. — La Conferència d'om»
nat a l'Argentina, amb motiu del baixadors, reunida oquost mati. acorcentenari de la seva independència, da invitar novament cl Govern de
ha aporegut grollerament empastis- | aLituània a ordenar la retirada dels
fat amb brea. Es creu quo aquest insurgents de Memel, donant-li un
arto ae vandalisme és obra d'algunu j termini dc set dies. r - Havas.
alemanys.
íParis. 1. — Reunida ia Conferència
La premsa publica articles proles- j d'ambaixadors, acondà dirigir al Gotant del fet i quallficanUo dura- | vern de Lituàulu un ultimàtum lotlment, al mateix temps que estampant | manUo a influir com més aviat mfllor
frases de gran simpatia a la colònia sobro els insurgents de Memel perquè
aquetils tornin a Lituània i p«r a disfrancesa.
el Govern provisional que s'ha
El diari «La Premsa» censura la solde
inconsciència dels autors de l'cscac- coostllun a la dita ciutat.
Tot això perquè la comissió extra*
dalós acto ultratjant una obra propietat del poblo argenti, i desitjant ordinària que actuava a Memel .puque el crim sigui castigat, — Havas. gui recobrar la seva completa autoBtrenos Aires, L — E l president de ritat i proeseguir els seus treballs
De nagsr-se el Govern lituà a accela República, doctor Maroclo d'Aivear. acompanyat d'un dels seus dir 3 ço que detmana la Conferència,
ajudants de camp. ha visitat el mo- d'ambaixadors, aqueeta recorrerà a
nument ofert a l'Argentina per la diverses mesures, entre <iles la rupcolònia (rancAsa amb motiu del cen- tura de relacions diplomàtiques. —•
Havas.
tenari de l'Independència
El president ha volgut testlmontar
amb aquesta visita sa reprovació
Notables vols d'aviació
contra l'atemptat de que dit monu- ;
Parts.
X — Telegraflen de Btslcra als
ment ha estat objecte 1 la seva elm- •
diaris, donant compte de qnè l'aviapatia a França. — Havas.
dor francès Barbot. tripulant un avió
sense motor, ha efectuat un vol de
A la Cambra francesa
hores 36 minuts, 58 segona.
París, !. — Cambra dels diputats. volt
«rol no arribà a ésser cronoE l Govern, per boca de Polncaré. Aquest
domana quo s'ajornin les intorpoHa- metrat oficialment.
L'oficial aviador francès Deschaimi»'
doos enunciades, sobre la ipolitica
general. I alxi s'acorda, per 485 vots. també efectuà on vol en aoroplA sonso motor de vuit hores dc durada, —
contra 71'. — Havas.
Havas.
Pel mercat
financier
E l deute a n g l è s
francès
Paris, 1. — Aqueet matf es celebrà
a Nordamèrica
Consoli de Gabinet, presidit pel senyor Polncaré, per a tractar de les
Washington. 1. — El Govern nord
qüestions pendenta
americà ba cstnt informat que el Ga
S'acorda reprimir la propagació a blnet anglès acceptava en principi Ics
4'estranger do notícies falsos quo proposicions teles pels Eslate Unitn
tendeLxin a Influenciar en un mal per al reemnorç del dento de guerra
ívutU el mercat financier francès. — de la Gran Bretanya. — Havas.

J o c s F l o r a l s de

Do l'Ateneu Familiar. A la millor
poeçla quo cantí ona gosta catalana.
CONDICIONS

S a n t V i c e n s dels H o r t s
CARTELL
«Flor Natural», premi nomenat d'bonor i cortesia, ofert per Na Rosa Adserà. S'adjudicarà a la millor poesia
quo os presenti a concurs. Eo igualtat 'de zoèrb seran >pr£|. ryes les
que cantin l'Amor. Segon» ol bell
costum, d'antic establert, ei qui obtingui aquest premi deurà for-no present a la dama do la seva elecció,
la qual, procJamadfc H«na yic la
Festa, donarà els olt-rcs premis als.
qu( en slcn guanyadors.
•Englantina», premi ofert por l'AJuntamoof, S'adjudicarà a la raillor
poosia d'esporit •natriòtio 0 sobro fets
leetòrtes n (trad ona»*, usaiges o
costums do la nostra terra.
•Vlola·. premi ofert per En Rosend
Sàbat, pmiere. S'adjudicarà a la millor poeeis religiosa 0 moral.
PREMIS EXTRAORDINARIS
Do la Mancouíunitat de Catalunya.
A la millor poesia dc tema lliure.
Del dipuial senyor Josep Maria Bassole. A Ja millor poesia de tema
lliuro.
Del dlpatat senyor Antoni lansena.
A le millor poesia do tema Ulure.
Dol diputat senyor Manuel Massó.
A la miílor poesia de tema lliure.
Oel diputat a Cons senyor Antoni Miracle. A la millor poesia de tema lliure.
Del senyor Joan Bars 1 Bars. Al millor poema de caràcter mltelògic.
Dei senyor Joan AlmtralL A la millor poesia dn toma lliure.
Dol souyor Ricard Carcassona. A la
miUor poòeia dc tema lliure.
Del sonyor Sebastià Casanovas. A
la millor prosa liicrirla.
De la senyora Na Panllna Llongueras de Uana*. A !a millor poesia dc
tema Ulure.
Del senyor Fèlix Triau. A la millor
poesia dc tema lliure.
Del senyor Domènpc Comamala. A
la millor poesia da tema lliure.
Del senyer Joeep Torres. A la miUor. poesia de tema IBure.
Dei senyor Eugeni Saumell. A la
millor poesia de tema Ulure.
V-H senyor Salvador Alarma. A la
millor poesia de tema lliure.

Totes les coaïposlíiúBà bon d'e^í t'
originals, inèdites 1 escrites en ncri:
gua catalana.
No es concediran acCèesiis.
Els trebaUs. escrits amb lletia clard
Uegrdora, acompanyats d'una tarja
dins d'un sobr? clos amb el litol i
lema de la composició al damunt,
han de tramotre s a nom dei secretari del Jurat, Joan PovUI Ad*rà, a\
seu domicili parti uiar: carrer dè là
Plàça, ntlm. 1. han; Vicens dels U 1: -.
fins el dia I do juny
Los targes que os trobin on bltm^
o amb pseudònim, es considerarà eina
renuncien a] premi i honor bo
güent.
L'autor ha do KC^nter-se el dia
de la festa o nomenar im dclègsx
S ha soUidtat pr^mi a diferents sc^
nyors. que a mesura quo cs vagin n.'bent s'anunciaren amb cartell soj
tori.
Formen el Jurat Ouallflcador: Àngel Guimerà, profldcnt honorari} Ja»
oint Laporta. president oiéctíu; Joau
Porta i Estany. Eudald Paig i Deulofeu, Antohi Ollé i Bertrsn Vo. 1] ;
Joan Povill .\dscrà. socreteri.

B1BLIOTEA
LITERÀRIA

E l
de

V i c a r i
W a k e f i e l t l
GOLDSM1TH
Traducció

/ . Parran i Mayoral

Preu 2*30 plas.

P à g . 8. — Divendres, 2 de tebrer de 1923

LA

VEU DE

L e s
E

a

Ü

e

a

dcmCaíahnga

OIAHI NAPIONALISTA OATALA D'AVISOS t NOTIOICS

i

l e s

CATALUNYA

I d e e s

B u t l l e t í

i n t e r n a c i o n a l

I m a t g e s

FILOSOFIA 1 DECORACIÓ

2

de

f e b r e r

d e

1 9 2 3

n v r r Aj>Arir,v<:
tXhien ^ Praga que el President del Coneell dè
DECLARAL·lunò
ministres Dr. Benes ha fet importants declarala filosofia de Plató i una altra cosa
DE BESES
cion6 quaIlt a la situació inteo-nacional, davant
és estar obsessstonat fel trust ds
la Comissió d'Aíere Estrangers.
Plató.
E l Dr. Benes, que ocupa, pel seu talent í la seva correoció, un
JOSEP MARIÀ JUNOY
E l
p l e t
d e
C a t a l u n y a
dels primers llocs de la política europea, no ha manUestat cap mena
de peaBimisme. Estudiant 1» edtuaoió actual d'Europa, ha dit que
no creu en l a Imminència d'un nou conflicte armat E l govern d*
L S diaris de Madrid segueixen comentant la qüestió catala1Txeco-Eelovàquia vol contribuir amb eficàcia al manteniment de la pau
P o l í t i q u e s
na. segons- llurs especials punts de vista. Constatem amb
europea. Considera, doncs, que el seu primer dmre consistenx a
satisfacció que alguns de3s diaris i dels escriptors castellans que
servar l a tranquíHitat n la pau a k s seves fronteres i, junt amb ela
eeus aliats de la Petita. Entesa, mantenir l'equililbrà d « l'Europa oenparlen del problema català ho fan amb un noble desig de comAJORNAMENT
La Comissió organitzadora de l'As- traJ.
prensió, reconeixent el fet essencial de l'existència d'una personasemblea constituent de l'Esquerra CaAquestes paraules del Dr. Benes semblen indicar el propòsit da
litat nadonal catalana.
talana, ens comunica que l'esmenta- recaptar per a la Pettta Entesa una nova llibertat de moviments i
Aquests diaris i aquests escriptors, |que usen avui un llen- da assemblea, anunciada per als dies
una nova independència d'actuació, desIDgant-la de tota supeddtació
guatge molt diferent del que la majoria dels periòdics castellans 3i 4. resta ajornada fins a nou avis.
a la Gran Entesa. Així creu el Dr. Benes que Txeco-Eslovàqma pot
SORTINT
usava vint anys enrera, tenen una m i s s i ó iroportantíssima a comretre' els serveis més eminents als seus aliats i a tota l'Europa.
Amb l'exprés marxà ahir a iMadTid
plir. I é s que, si reconeixen l'existència d'una personalitat naHem de constatar que la Petita Enteea assumeix aquell paper fo.
el diputaat a Cort* senyor comte de
cional a Catalunya, com Gladstone, Asquith i Lloyd George re- Gamazo
namental en l'equilibri europeu que féu de l'antic imperi anstro-bon».
conegueren l'existència d'una personalitat nacional a Irlanda ( I r e garès una cosa tan necessària que àdhuc calgué dnventar-la, quan no
E L S ESTUDIANTS JAUMINS
L·rià is a N a t i o n ) , i desitgen albora, .amb un desig que hem de
existia realment.
Dilluns vinent. 3 l'Ateneu Barreconèixer respectable, que aquesta nació catalana esdevingui uniE l Dr. Benes ha desmentit que Txeco-Eskwàquia hagi iniciat cap
celoní, 1 ex-president de 1 Agrupació
da per v í n c u l s de llibertat i d'amor amb una E s p a n y a vertebra- Escolar Tradicionalista i jove doctor mobilització. Ha afegit, però. aqueeles paraules una mica enigmàda, calyque treballin enèrgicament i activa per tal que sigui rec- en Medioina. En Josep Baró. disser- tiques:
tarà sobre el tema •ParalleMsmes entificada l'arbitrària concepció secular de l'Estat espanyol en for- tre els moviments culturals.
«Romanem prou armats per a poder defensar el nostre estat present
de pau contra aquells que vulguin aprofitar-se a«9tutament ds
nia que respongui a la realitat viva de la Península i permeti el
En aquesta conferència s'exposarà
el criteri dels estudlantts tradiciona- la iivantor actual.»
lliure desenrotllament de tots fiïs pobles espanyols.
listes davant els problemes de CataEs eivident, doncs, que Txeco-Eslovàquia, la força espiritual de la
Alguns d'aquests diaris i aquests escriptors exciten els na- lunya
Petita Entesa, no es resignarà a representar un paper paasiu en ©J
cionalistes catalans que no siguin separatistes a combatre el sedesenrotllamenti ulterior dels esdeveniments a l'Europa Central.
•
ARRIBAT
paratisme, dels perills del qual — diuen — estan /convençuts. I
CaJdrà esguardar amb interès l'actitud de la Petita Entesa en
Amb l'exprés de Madrid ba arri- totes le« eventualitats que eadevinguin a l'Europa Central com a conaquest é s un punt interessantíssim. C a r els diaris i els escriptors
bat
En iMarccli Domtogo.
castellans, que copsen la realitat de la personalitat catalana i deseqüència de les repercussions dels fets que es descabdellen a la íron.
MÍTING D'ESQUERRA
sitgen combatre eficaçment el separatisme, han dle comprendre
tera franco-alomanya, on el govern de M. Poincaré ha començat de
Aquest matí s'ha celebrat a la sala realitzar el seu pla de separar econínnicament el Ruhr de les altres
gue no hi ha sinó una manera efectiva de fer-ho : reconèixer d'actes
del C. A. de Dependents l'aoficialment aquesta personalitat i assegurar-ne el lliure desenrot- nunciat míting d'aflrmació esquerra- terres germàniques.
na Estigué força çoncorregut
llament dintre de l ' E s t a t espanyol.
JOAQUIM P E L L I C E N A I CAMACHO
Parlaren els senyors Vilches. VenS i Catalunya no trobés obstacles de cap mena a la lliure ex- tós Casanovas, Lluís Companys. iMarpansió de la seva espiritualitat i a l'exercici .normal de la seva celí Domingo i Macià, i es llegiren ^'UMiiriiniiiiinmiiiiiMiiimminmmmiíiiiim
unes quartilles d'En Gabriel Alomar,
Demés, atenent a la qualitat dels
sobirania dintre d'una estructura viva de l'Estat espanyol, no privat de poder assistir a l'acte.
fets en què la querella es fonammhi hauria a la nostra terra cap separatista. Però si l ' E s t a t esQuan usà de la paraula E n Marce- ta 1 a llur evident I pública realitat,
F u t b o l
panyol constituís un obstacle insuperable a la lliure e x p a n s i ó de li Domingo bt bagué interrupcions. den també fer constar que. malgrat
Alguns dels concurrents 11 retreien el
la personalitat catalana, aleshores esdevindria inútil que n i n g ú discurs pronunciat suara a Madrid, opinar ei senyor president o'e l'Au
diència de Girona que la vista havia
combatés el separatisme, car fóra el mateix E s t a t qui realitzaria tractant del problema català, el qual de celebrar-se a porta oberta, molt
Ràpid, de Viena, 4.Baroolona, 0
discurs creien poc conforme amb eL in^i p.n una \udièncla on fins teuna obra inexorable de separatisme.
EI partit jugat aquesta tarda en.
programa d'esquerra.
nen Hoc les que per la repugnant
E l s diaris i els escriptors castellans de bona fe, l'actitud dels
En Macià rebutjà l'autonomia, no condició de certs delictes, és cons- tre els clubs Ràpid, de Viena, l el Bar»
celona, ha estat una merescuda dei>.
quals ens inspira aquestes ratlles, creuen que els nacionalistes ca- acontentant-se sànó amb la indepen- tant interpretació legal que tinguin rota per a aquest. Els jugadors Blandència absoluta de Catalunya.
Hoc
a
porta
tancada,
s'imposà
a
l'actalans que no siguin separatistes tenen l'obligaríó de combatre el
Tauupoo ós partidari de la federa- una clandestinitat renyida amb la co i Lldbct han fet tota combinació
separatisme. Però cal insistir que no hi ha sinó una manera efi- ció què molts preconitzen, perquè llei. ja qu? un avant-judlci per a impossible i llur actitud ba estat cenr
surada pel pdWic, aiTÍ com la de l'àtv
caç de combatre el separatisme: donar satisfacció plena a la cons- sempre fóra «un pacte d'amo i es- exigir responsabilitats a un funcio- bitre senyor Maririié.
clau»», màntre els pobles que pactin nari judicial, que suposa l'aporciència nacional de Catalunya. Si la veu lleial dels cabdills na- no siguin Independents. Precisa, ans
IL.'equip do Viena ha dominat comtació d'elemente probatoris, no pot
cionalistes hagués estat escoltada oportunament, avui no hi hau- que tot, la independència de Ca'alu- tramitar-se en forma que sigui bur- pletament I els quatre gols qu« ha
nya. 1 mi cop obtinguda, ja veurà si
obtingut es podien convertir en alria separatistes a la nostra terra.
li convé entrar 0 no a la federació. lada la norma essencial de p u - guns més, de no haver estat els de.
blicitat, del procediment, a fl que la
L e s dissertacions acadèmiques i periodístiques sobre el pro- En cas que bi entrés, hauria d'ésser consciència ciutadana pugui a son íenses Planas i Surrooa. i el porter
sempre a base de no haver de pendre
blema català poden influir en la forroadó d'un ambient favorable mai part en cap guerra de conquesta. tom apreciar i judicar, én el que II Pascual, que ban evitat un desastre
pertanyi, l'actuacio dels funcionaris pitjor.
a la solució, però cal apressar la solució abans que no sigui massa
Respecte la qüestió religiosa és par- encarregats per l'Estat d'administard.
tidari d'una llibertat completa, però trar Justícia. Es, en els afers d'aamb subjecció a les normes
índole, en els quals un funE l problema català resta plantejat en termes d a r í s s i m s . S i sempre
Desgràcia
Jurldlquas de l'Estat. El demés del questa
Espanya s e g u í s essent la concreció política de Castella, el nostre programa pot resumir-ho en els con- cionari ha d'ésser judicat pels seus
Aquesta
-rarda.
a un pis tercer d«J
companys de cos. on é« més neces- carrer dlírgoU. 12.
vel Manuel Viplet no tindria lògicament altra s o l u d ó que la separatista. S i E s - ceptes «independència i justícia».
sària la publicitat, 1 sols violentant laseca, de 53 anys.el estava
netejant
Els oradors foren molt aplaudits.
preceptes clars òe la llei pot soste- una escopeta de sa propiciat carrepanya fos Castella, nosaltres no s e r í e m espanyols, car evidentment
La sortida s'efectuà sense el més nir-se que s'imposa el secret de l'acgada amb perdigons.
no som castellans. P e r ò s i Espanya esdevé d conjunt viu dels petit incident.
te perquè l'avantjudlci d'admissió deTot d'una s'enjegà l'arma i e! Mapobles espanyols, aleshores cal reconèixer a cadascun d'aquests poriva d una acció Pública i en mèrits nuel
robé la -perdigonada a la cara,
d'ella s'ha de resoldre sl cal 0 no quedant mort a l'acte.
bles els instruments polítics del seu govern propi.
anar a la formació de sumari.
E l s que, de Madrid estant, insisteixen en la o o n c e p d ó caste- L a r e s o l u c i ó
de
l'afer 'D'altra manera resulta que l'exigir
llana d'Espanya, són d s veritables separatistes. E l s que, com
responsabllllate a un funcionari judicial resta per complet a l'arbitri
de l a B i s b a l
d s diaris i d s escriptors castellans que han inspirat aquest aró'els sens companys, la qual cosa E l s q u e v í a t q n p o d e n a d tide, creguin que E s p a n y a és el conjunt viu dels pobles espano s'adiu gaire amb l'esNota de la Unió Jurídica Catalana: certamóit
quirir L A V E U a i s
senyols, cal que lluitin amb fe i entusiasme per a vertebrar Espanya
«Bl Consell directiu de la Unió Ju- perit de justícia.
Cal afegir encara que, segons es
en la plenitud dels seus pobles. Aquesta é s l'única .manera eficaç rídica Catalana ha tingut notícia
güents
llocs:
de les actuacions, el senyor
de combatre el separatisme. E l s castellans que no vulguin la que l'Audiència de Girona no ha ad- desprèn
mès la querella presentada contra el Fiscal «atengué que la querella haMADRID. — Giner 1 C * «Mlnerva».
s e p a r a d ó de Catalunya cal que maldin immediatament, constant- jutge d'e La Bisbal, amb motiu dels via d'ésser cursada, i és precepte terCentre de subscripcions i cobrament».
ment, eficaçment, per l'autonomia de la nostra terra. K o hi ha greuges inferlts a la nostra Uengrua minant de la llei que quan el fis- Tttdescos. 39 i 41. baixos.
í a la Nació catalana, assabentant- cal insta una acusació, s'ha de traforma més segura d'evitar d s efectes que suprimir les causes.
També es ven al qttlosc del carrer
se ensems que l'efmentat funcionari mitar.
d'Alcalà, cantó a Peligros. de den
ba estat traslladat a Segorb
Tenint en compte aquests antece- Patrici Lujan.
•miiiiiMimnimimnniíiiiiiiiiiunmiíiiiiiiiiiiin
El dit Consell directiu ha pres no- dents, el C- D. ha deliberat sobre la
A SEVIU.A; Al carrer de Slerpes. 69.
ta de què les mateuoos lleis que lan conveniència d'apeHar-ee d'e l'aute
A VALENCIÀ: A - L a Correspondènla dècima», per Manuel Raventós. — tes i tant rciietides vagades s'ha apli- de denegació; però, entenent que no cia de València», Mlftana, 7 S 9.
Sanitat Municipal: «Lluitem contra Is cat contra els catalan* motivant per- era missió seva treballar per a la
A PERPINYÀ; Francesc Comellas.
( i e n e r a l í t a t
secucions' irritants, processamenta millora de la justícia espanyola, esA PORT-BOU: Jaume Subirana
verola». per Jaume Gras — Secció de per denuncies que, àmprée de llar- pecialment en el que la mateixa jusA LISBOA: Al Palau Conde d'AlmaL A «VIDA MÜMCIPAti
Legislació», per Josep M. Pi 1 Sunyer. gues proves han resultat falses, 1 tícia no vol millorar-se. ba desistit da.
(Largo S. Ocmlngos, U ; «TabaBl segon número de la Revista —La nostra Revista. — Serveis tècnics condemnes contra les quals el sen- de procedir-hi. i es limlita a expres- caria Restauradores» 1 rMessegertea
timent, ciutadà s'ha pronunciat unà- sar la sfiva satiyfacció per haver es•Vida Municipal» publica el següent municipals: .Escoles», per Adoll Fio nimement, no tenen efectiviíat contra tat traslladat l'al·ludit jutge, i per de la (Presse». nia d'Orno, 148.
A PALMA DE MALLORCA: Gabriel
rensa.
—
Consultes.
—
Deures
que
la
etunari:
els funcionans d'e l'Estat espanyol, sentir-se cada vetrada més eFpirïtualLlrola. quiosc del Born.
Le Casa de la Ciutat de Cervera — legislació imposa: mes de febrer; que en públic atempten—com r i jut- ment ó'esifriaf, d'aquest procediment
A OPORTO: Rua Santa Catarina. 53.
ge esmentat—contra institucions que que cons&steix a consignar en els
Rrotlemes de Dret públic: «Garantia •Serveis a càrrec dels secretaris», per mereixen,
A COIMBRA: l i Miquel Bombarda.
i per a les quals la Usi codis el principi de l * responsabïll
A BRAUA: Conceíçao da Roc ha
del funcionari en el càrrec", per Jo- F Sans 1 Buigas. — --Jutjat Munici- erigeix, tot el respecte.
tat judicial, l fer-la efectiva per mít(agent).
ia de trasllat* i ascensos •
wp CJaverla — rAutoritat a la qual pal-, per Josep M Gich —'Notes linLa Unió Jurídica Catalana es crea
A FUNCHAL: Jacint Figuelr» (ageot)
ban d esser presentats els recursos güístiques», per Pompeu Fabra —Opi- en el deure d'exposa r-ho a la consiA PARIS; Kiosque Franco Itallen,
d'albada-, per Joan Pardo Werhle — nions i notícies dels secretaris—No- deració dels catalans, amb tota la
16. Vaudeville, Boulevaid des Capit
seva alliçonadora transcendència.
cins.
•Els Ajuntaments 1 el pressupost de tes diverses.
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E8 ASSASSINAT. A SANT ESTEVE
DE PALAU TORDERA, EL NOBLE
ANTONI DE FLUVIÀ I DE TORRELLES.

E l format gran és el del tamany d'El Sol o Las Noticias.
E l format petit és l'actual de L A V E U DE C A T A L U N Y A .
L a votació dóna, fins ara, el resultat s e g ü e n t :
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CATALUNYA

A

c a s e t a ,

e n

t e m p s

d e

f r e d

C

O M passa en totes les institucions humanes, é s possible q u i
l'acantonament amorosit dins els l í m i t s del nostre estatge
habitual, que designem amb aquesta frase, a caseta, tingui eb seus
pros i els seus contres. L e s persones de certa edat sostenen qu«
, enlloc s'està U n bé com a caseta : en canvi, sembla que algunes
• noies es casen per a abandonar aquell blaníssim confinament, J
fins una vegada vaig sentir dir a un fill de famíKa, en el tramvi^
que volia casar-se perquè j a estava tip de viure a S a r m .

Xo gvtrra entre la Catòlira Majestat i el Rei CrUlianí^im i-ivia opor
lat a Catalunya eli famosos tlercios·.
E l nostre aferrament a la dosca d'un pis, explica moltes dé
castellans de nom i a servei de Fecaracterístiques nostres. Hem estat gent enraonada, però també
lip IV. però composUfS <i ™*s a
dels nascuts a Quietta, de napolllans, massa pessebrils. A Barcelona, per molt de temps, han manat
milanesos i deiferres de lots els po- j els que hi vivien en dispeses.
A r a , é s possible que l'esport canbles que Espanya havia dominat
Catalunya ajuda la Corona, i mal- ' viï una mica les coses. Si arribem a ésser a l'ensems casolan» i
grat les queixes formulades ja des de esportius serem tan formidables com els anglesos. L a casa sola,
1630 pels abusos drls allctjamenl*. sert~
'
01 els interesíos del Rei en - l setge estova.
. ^
i
de Salses, que, començat en. juliol de |
V a l a dir, però, que si en algun temps la formula a caseta é s
1639 dura fins el 6 <U gerur de l'any i ^ j y ^ v a és en ei temi> que ara som. A l'estiu, la casa vol 4mrsiyüent, l al qual s-abocti tota la terra
'
• • , • • „ •
r>
,
, ^,^„„„f ,en soldats, la n„hiesa i fim el con- nos una sensació d aire lliure. Persianes, lones, el parament vi*
seUer en cap -Ic R-irreionn amh la ^ible reduït al nrínimum, efectes de verd a la vista... T o t . n x ò ,
' T e Z l a % tai . . . . ^ a n-onscoui- í ^ r a n t el dia, quan la calor ens f^ perd re les ganes de discutir.
da havia d'esmenar el tractar el pal* pot semblar acceptat, reeixit. Però de nit, reviscolats per «Ml
com. a conquenj \·· fon aixi. S'ha tro- tallada de síndria, declarem que allò és u n cubell, i amigreio a
^ r S i o ^ S u n a ^ L
«
l'itnp.rial d'un tramvia. A r a , en canvi, quan fa fred, la casa
de l'exèrcli, didada des de Madrid, és un oasi ple de coqueteria. E s t à encoixinada, encortinada, ettque deia aLrí:
catifada, per tot té gruixos confortables, flonges espessedarta,
J Z s Z i ï j X U ^ & J * "
L l u e n , amb una lluentor expansiva i t è b i . . les seves ceràmiques.
en ellas los duefios, sïn contemportzar la seva argenteria, els sens llums : té clarors roges i malves %
cm naOie. puès es razón que todos arogrues i rosa morta. H i ha cada cadira de braços que us engo.
los de la tierm (els catalans) duernuin ° . 0
,
L HL
• ^
t
^
i •
J
L
en una tabia. lo cuai se Jia d» e-recu- , leix un home amb llibre i tot: només veieu voleiar per damunt
lar aunquo no vengan en ello los na- , una mica de fumerol de cigar. Serenes, circulen dones intensa-'
turales supuesto que con el tncmigc,
t eSCollades, i , en el menjador, damunt una tauleta de v i a la trentè no es titmpo de adniilir r
"
,* ;
• j
• .
v # "•'i
» «•
léplicas..
mets, de gosadia tropical — cosa escaient perquà es cl reco del
Bs un avançament al que en la i cafè — hi ha veritables roses no pas punxades pel gebre.
I
f ™ v 3 : £ ^ B % t P % ^ r S - \ f
<!f** P * ™ ^
tota eU una serre, pel seu hàlit arcumstancies minaven.
i dent. E l fred no hï entra en aquell sojom encantat j , per mes
Tal puliaca devia engenArar, st no la '• befa, la casa, com a bandera de la seva lluita victoriosa, ha posat

de la solució d« Ta vaga del Metropolità, suspengueren Tacte aibans de començar-lo.
1N0 efestant, alguns oibrers anaren
a' míting, trobant-se amb la nova que
S ï t B ^ S ^ ^ ^ c S l ' P >*
fin^.
^
el fred ^
la ^
ri^a
- é s subtil.
estava suspès.
et furor dels catalans i ens desrrlu el • una fina teranyina de randes.
ELS FERROVIARIS
que feia vexerat castellà en aquests '
Mai, tampoc, la casa no ha estat tan alegre; H i ha la sana
.
.
„
.
,,,
,
i
i
j
E l Sindicat Uiure Prafeseional dels lermes: «tos soldaios. 'i·iile par tu
oarrllaircs esipanyols, fta elegit, «n naturaleza licenciota, fonaiccuios en \ alegna col·lectiva d haver.se fet superiors a la naturalesa, de somla sova Ulttana Asserablea general, in pemiisión. no habia iu^uJio que 1 riure als cels grisos i llisos, i a l'actitud dels arbres del jardí que
la següent Junta general, par al pre- IHO luiuaren l í ^ - . ducurrían u»'"*-• es diuen coses tràgiques a cau d'orella, amb batzegades convulsisent any:
, , <.
^
. t - i i . i
•
President. Joan «Moros: "rteenprcsl- 1 menU por la campafía sln diferenciar-*
dent, Valentí Pineda; secretari, «a- i la del pals conirario. de&perdiciando \ V€s de 'e» branques negres. Després hi ha I alegna egoista : aqu*mon Peflaaroya; ^ce-secretari, Ao- l los frutos. robando los ganados. opri- lla que sentiu quan oïu la ventada del llit estant, o quan veieu
dreu Duran ; com-ptador. Josep ©ur- X T o p * * ^ . Z t n T a Z ' i ï
í* - u tot - - j - t - v o s una taronja en una taula on hi ha vio.
dl-, vlc^-comptador, iFrancesc Dones;
leyes
del
a^asajo,
osaban
a
desmen,
Ietes
escampades. Pern jo sobretot estití content d'una meva alc*
tresorer, Estieve Ruiz: vice-tresorer,
Víctor Belmonte; vocals. "Leandro Es- l tir la misma cortesia de la naturaleza. : gria, que és una-certa alegria vanitosa. U n pare de famílies ha
querda, Joan iBludoms, Joaquim Co- l ^ n m ^ ^ t ^ ^ o U m i r a r - p e l prestigi de la seva autoritat - de fènyer certes
bo. Pere 'Prades, Uuís Garriga, JO- ] conira ella; y faitihos ^/•íminaban. | Partlcula'ntats heroiques, llegendàries. Jo, doncs, arriba tard a!
SÉ^ Rosés, Crií 'Rodrigàivarez.
I atroxnerüe contra la honra del que 1 casa. J a de la cuina ha estat comunicat als altres ambients dd
EL SINDICAT LLIURE PROFESSIO· ! ' A ^ T v ^ i f ^ l a *Guerra de la.casa <lue la roba estesa a la galeria é s tota encarcarada. N o m é s
NAL TÈXTIL I FABRIL
j Caíaíuno·. semhla ríndlcadàr de la mirar els fanals, des del balcó estant, fa fred. Tothom sap d
Se" d w T ^ ^
et
* 'B'S ; més' qUe ^ m€U Cam'1 Predil€Cte d,anar a ca:sa comporta el trànAquest Sindicat iha elegit la següent
Oe
Uei'ies
eHorHims,
robatoris,
ho- \ sit P61" una PlaÇa on el v«nt lliure us fueteja l'esquena i les cuiJunta Directiva per a l'any 1923:
iPresident, Artur Esteve; viceipre- wjicíd#s, incendis i violacions esdevin- i xes com un rompent marí, i per un carrer estret on el vent acanasidem, ffeteve (Colomer; secretari.
lat US
^
Qna ^
^
d o - s . i tothom em re-Amadeu Burih; rtoe-secretari, Anto- t A J ^ ^ i l ^ J ^ u Z
t«!i
les
dones
i
criatures
i
els
bins
^
perquè
he
tngat
i
en
dra
tan
gehu.
Però
en el fons, no em"
ni Pla; tresorer, Andreu Sol; comptador, Francesc Simó; vocals, Anto- que pogueren recollir-se a Sant Esteve , renyen. A l fons del cor, m'admiren. Saben que trigar és un feÉ
ni Ramon, Agustí Viladoms. i Tomàs p e ^ T u s
X £
^ 2
Hsme incorregible. I a m é s , ara"
Bergua.
d'honor que no cometrien excessos.
ta "ctl> una absència prolongada em revesteix del prestigi
UNA EXPULSIÓ
Es violà tal jurament i les tropes .ho d'un explorador polar. Sóc un home que no tem els xiulets dí>
E l iCousail Dlrectliu de la Corpora- saquejaren tot. incendiaren, el cartell i i . . f^n>.ur„
rs„i^^,· _ „•
• i
^ ,
ció genera; d« TrabaflUdors, ünió de assassinarà les dmes i criatures allí les tenebres' P^ff de pulmonies potencials ; soc el galant minvo
Sindicats Lliures, acordà, en la seva refugiades
que menysprea 1 us de la bufanda, la qual, colgant-nos el nas ens
Ultima sessó. expulsar del Consell i
f ™ ' en aqU€S; ^ P 5 , ' ^ feI ^
hom fncensa amb els seus bade la. presidència del Sindicat Lliu- m ^ r ^ d f ^ / S ^ c U Z
re d'Arts Gràfiques l'ex ccanpany Joan dr la seva senyoriaX casa. fet que | dlu?' ^
rm^1 de formiguers ; la mevà silueta es destaGarau Cabré.
recorda el citat cant:
. c a n a altívolament i escaient damunt el fons d'un iceberg. L a
Mataren un cavaller
jmeva família, arraïmada al meu volt, com recobrant-me després
o la porta de l'església
j de grans perills, fa grans escarafalls quan jo, displicent, deixo cauCinquè, una cigarrera d'argent,
.Ves la venjança fou complerta -, a ' r e Ia. " " K " " 6 de ^ temperatura que suara marcava el termòmel a r u a de M o n t j u i c h j oferta per l'Hotel Rllz
Sonta Coloma de Farnés fou cremat. tre. 1 descobreix al fons de mos ulls ardits no s é pas quines fuleors
junt amb la casa que l allotjaoa. l'o- misterioses d'aurores boreals.
CARROSSES ANUNCIADORES
auizil Monredon. que portà la erma
ELS PREMIS
d« Vesglisla de Rkudarenes pels solPrimer premi de 500 pessetes, de dats d'En Moles, i a contirmació a
JOSEP C A R N E R
la
Companyia
General
d'Autobusoe.
CARROSSES ARTÍSTIQUES
Amer és bloquejat el terei de Joan iiiiiniiiiiiiimiiiiiiiiiiiimmuiiiiiiiimiiiiHiMiim
Segon de 250, dels Magatzems >EI I .4rce.
t>E GRANS DIMENSIONS. NO ANUNsolemne, cantada per l'Orfeó.
Barato».
CIADORES
de
la Llengua
La foguerada encesa al camp devia D i a d a
A les onze del mati, a la plaça ma*
Tercer, un objecto d'art, dels Llo- portar
Jor, ballada de sardanes.
els esdeveniments de BarcePrimer premi de 1.500 pcs*tes. de gaters de Carruatges.
lona, i amb ells la guerra d'onze
A les Ires de la farda, grandíssima
l'AJuntamnt
C a t a l a n a a Mollerusa
Quart, un Objecte d'art, dels Ma- anys.
manifestació patriòtica a favnr dd
Segon l/iOO dels Fabricants de Con- gatzems «Damians».
l'escola catalana, visitant l'Ajunta,
ESPÍGOL AIRE
fetti í éerpen tines.
ment i escoles.
Diumenge
vinent
se
celebrarà
a
la
i
Tíircer de 500 dels Tramvies de GENETS, BICICLETES. MOTOCICLEvila
de
Mollerusa
la
Diada
de
la
|
A les sis, a l'Acadèmia Montserra.
Barcelona S. A.
TES I SIDBCARS
Llengua Catalana.
tina, concert per l'Orfeó Mollfiruseni!.
Quart de 250. dels Magatzems Jor(CONCURSOS AL PASSEIG DE GRAL'organitza la Delegació de «Nostra | A les nou de ia vetlla, aoie d'homeba i Companyia.
Primer premi de 250 pessetes, de
CIA ALS MATINS
Parla, d'aquella vila, amb la coUabo- ' natge a la Llengua Catalana, en el
Cinquè, un valuós objeette artístic l'Ajuntament
ració de «-Nostra Parla» de Barceló-' qual parlaran, entre altres oradors,
de la Societat Atracoló de Forasters. I Segon de 150, de l'Ajuntament.
Primer premi de 250 pessetes, de na. S'bi han adherit. coHaboram-hi. els senyors Domènec Pallerola, Bafel
la Cambra Mercantil.
Teroer de 100, de l'Ajuntament
l'Acadèmia Montserratina. la Comis- Cardona. Manuel Massó i Llorens I
COTXES I AUTOMÒBILS
Segon da 150. de l'Ajuntament.
Quart, un objecte dart ofert per
sió Delegada de l'A. Protectora de Bomà Sol.
Tercer de 100, de l'Aluntanvem.
l'Ensenyança Catalana, l'Acadèmia
Primer premi de 500 pessetes, de don Francesc Cambd.
El periòdic nacionalista »Urgell-S«.
Quart de 50, de l'Ajuntament
Montserratina, la Joventut Naciona- garra» ha fet un número extraordiCinquè un objecte d'art, ofert per
l'Asaoolac ó de Fondlstes.
lista,
l'Avenir,
els
Pomells
de
JovenCinquè de 50. die l'Ajuntament.
Segon de 250. dels Fabricants d© don Joan Pich.
nari dedicat a la Diada.
tut, l'Orfeó Mollerusenc, elc.
Sisè de 25, de l'Ajuntament
Sisè. un objecte d'art, ofert per la
Confetti i Serpentines.
L'Ajuniament, adherit a la festa,
Setè de 25, de l'Ajuniament.
Confiteria E Romeu.
Tercer <le 100. de l'Ajuntament.
E l programa de la festa és el se- hi; assistirà en corporació
Vuitè, un objecte d'art, de la Con- güent:
Quart, un objecte d'art ofert pel;
Hom espera que esdevindrà uní
senyor alcalde.
j DISFRESSES fl&wüoSís iee iníantiL;) fltena Prate, Faijó i Companyia.
Al m*Ü. Comunió general i missa solemnitat mai Vista,

ATEMPTAT
\ quarts de dues d'ahir tarda
soïren trets a la plaça d'Estanislau
Figueres (Gràcia) 1 M fou trobat un
home íerií.
El portaren al dlepeusari municipal, on va manifestar dir-se Felip
lOimènez Mufloz, A» 2i anys. habitant a una barraca de Montjuich. i ha
'dit que havia estat agredit per un
toma al qual no coneix.
Tarila dues ferides de bala ai ventre i mia al braç dret, de pronòstic
greu.
Després de curat va ésser traslladat d* l'Hospital Clin'c.
La policia efectuava ahir a la tarda diligències per al decobriment
de S'autor dels trets.
Per haver esdevingut el fet en rona de la guàrdia civil, aquesta fou
<a que practicà les primeres dlliI gències per a l'esclariment del íet.
Segons semhla. la discussió s'esdeIvingué entre dos grups d'obrers, saent-se que l'autor dels trets que fegrenment a Felip Giménez, foren fets per un capatàs conegui pel
«Gravat», ell qual fugi instants des|pré8 d'haver-se desenrotllat el fet.
Al ferit, que viu en una de les barIreques de Montjuich. li ocupà la
I guàrdia civil una pistola amb una
càpsula disparada.
FERIT QUE MORT. — MÍTING S U »
PES
lAIhir al vespre va morir Felip Jiménez Mufloz. ríctima de l'atemptat
C '.ws a la plaça d'Eslanislau Figueres.
A conseqüència d'aquest atemptat,
J com a mostra del dol. l'oiçaiiiiteador del miting dels Sindicats Unies
que es iprojectava celebrar anit ipassada al Teatre Victòria por a tractar

f i g . Yo. =1- Divcndtts, 2 de fclíper dc i g í j
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DARRERES INFORMACIONS
, ha ajornat la seva actuaoid tot Just
S L REI
Ra dit. finalment, que cada dia
coneguts els fets de l'escandalosa exestava
més
satisfet
de
l'efecte
causat
I
CL
tENYOR
EOHEVARRIETA
P E N Í N S U L A
per la disposició, sobrctoi en els InAnit passada, al Teatre Reial, en pollacló i quo tots els que l à han Intermediaris i acaparadors.
acabar el primer acte, el Rel, per tcrvlngut estan compareixen davant
mediació
d"! seu secretari don Emi- els tribunals de juóticis.
MAMIF68TACIONS OEL PRESIDENT
CAPELLA PUBLICA AL PALAU
serveix per a quo'.com el rcce]at deli M.* de Torres, demanà que acuMadrid, i . t 1»nla.
•TVr a solemnitzar la festa de la dis a la llotja rtgia cl senyor Ech*- cret?
S^u««t mati el senyor Cambó tia Candelers s'ha celebrat aquest mati.
U la seva previsió i urgència es deu
ft-feiitat «1 .-ap de! Gove-m. al seu «ics-amb la solemnitat de costum, ca^eJla varrieta.
també que on aquests mateixos dios
Oon
Alfons
li
trelterà
ia
felicitació
pa'Jt oflcial.
pública al (Palau.
per telegrama ]a li havia expres- cl capítol dc Valladolid élba^l dirigit
l·n r&re després «la pcrlodialea el
L'acíe ivllalós no ha revestit la so- que
sat
i
b'tnkressà per conèixer, no sols cu consulta a aquest mlnlslort -extnaixiiiès d'A'Juicantó els ha «nanl- leuin.'tat d'altres anys, a causa dïiapressant çl desig d'aíenlr-sc a les norfe>iji que l'havia vteitai ippr a donar- ver sofert una repMitina i Ueugcra els detalls de la Jornada del rescat, mesdlcwdes preceptivament per a veul i «l condol per la mort de la s«va indisposició, no poden*, aselstlr-hi, la sinó tambí les impreeslons dej senyor re sl pot vendre uns cortlnatges que
Echevandeta quant a la disposició
inavc polrtrca.
Reina douya Victoria.
no s'utilitzen en actes del culte 1 que.
~.\\ mauiX tïmp*—ha manifestat
A les onze en punt ha sortit dc lea d'àn'.m dels cnpdawmtcn. moros amb segons aquell capítol, no tenen mèrit
els
quals
paria,
i
qui
sap
si
sobre
la
•1 pre^!l<Jem—hem parlat d'aesumptet seves habitacions el Rel formant-se
possibilitat d'alguna futura gestió en especial artístic nl historio per s ser
de Ottalunya.
seguidament la ccmlttva.
conservades.
Cl president havia llegit la sttposlLa clerecia anava presidida pel Nun- la qual poflla col·laborar lex-dlpu-at
En akfó, com en altres casos, es
do teta por «1A Crolx». de l'aris, cl de
S. monsenyor Tedesóhi, que republicà
La conversa es perllongà fins des- proveirà segons el diaposat.
que existia un veto «onira «•! nome- vestia de ipomiflcal.
Ela actes acrediten les Intencions
nauKiu del senyor VHlanueva per a
L a müstca d'alabarders ha interpre- perts de començat «1 segon acte
E l senyor lEchevarr.et* es retirà i aquest* fels. la difusió dels quals
l'Alia Comissaria del Marroc.
t-U la marxa de «Joana d'Arc» dí| pels diaris em revela de tot comentamolt satisfet de la llotja règia
Dwgraciadamem—íia altrmat e! e«p Verdl.
' ri. proven clarament tjl propOlt dc
del Guí-enr.— la malaltia del senyor
Han assistit a l'acte reltglíís el Ret.
ELS SERVEIS
la meva iniciativa i la neressitat t
.Villanueva ós real, i encara que se- qui Vestia uniforme d'Húsars de PaD i LA DIRECCIÓ OE PRESONS
importància de la eeva apllcac^».—
gueix .millorant,, es proposa marxar via; la lufantoia donya. Isabel, que
Madrid. S. .vi., tarda.
W>a i«w>orarta a Màlaga i a la ser- Uola vewlt color -rertl^mar; la InfanLA CAMBRA DE COMERÇ
L a tGaoeia» publica una reial ordre
ralada de Còrdova, and) l'objecte d "ob- tesa donya Lluïsa, amb vestit color
La
Cambra de Comerç de Madrid
reorganitzant
e!s
serveis
de
la
Directé ni: «i re&tabliunent d» la
aalut. beltotrop; i la infanleia Isabd Alfonció de Presons, sulbstltulnt d'actual s'ha ocupat en la seva ultima reunió
Aqnesia tanda, a dos quart* de s*— sa. «lla dels infants don Carles i do- distribució de negociats en seccions, dc subsistències, tributs, desorganitha seguit dieut. rl marquts d'AHiuce- nya Lluïsa, que s'ha presentat avui amb iobjedo d'acoplar els eervols zació administrativa i Marroc, revepor primera vegada en Cort i amb
(nas—ce.'ebraícm l'anunclai Consell.
aonb motiu da la disposició incorpo- lant els seus acords el malestar quo
lla nega', que en aquest es tracti vestit blanc; els infants don Caries, rant a TEstai Ics obligacions carce- tenen les classes mercantils.
don
Alfons
i
don
Ferran
i
©
1
príncep
tí'íiquestes grans diflcultats que s'alàries.
| Sobro la designació do vocals dc
pDunctan i du les quals ©1 presidem don Ramer, amb els respectius uniformes.
Lee seccions seran set i es referei- les noves Juntes de subsistències, diu
í s el prííKcr sorprès.
a Ilübcmt condlcionaL acció de que ha acudit a elles sols per defeLe-s marqueses de Medinaceli i Vic- xen
OC GOVERNACIÓ
reforma, règim disciplinari, serveis rència al govern, perO dolent-se que
tòria i la econtesa d'Heredia Splnola generals,
obres en edificis, dcclusló. la iprlíHo-a 'preocupació d'aquestes
El duc d'.·Vlmodd\·ar del \'all« s'ha anaven com a dames dc guàrdia
Juntes hagi estat la de designar-se
Mentrflcacló l classlOcacló.
Kmita! a munlfestir aquesta t^rcirt
(La caqx·lia del <Palau ha Interpretat
Aquestes seccions cs distribuiran en dietes, contra la qual cosa protesten
quo l'havia visitat cl governador civil la missa en «sol» a quatre veus, dc
17 negociats.
! Ics classes mercantils.
p'Atova.
Gounod.
iE) dLrèi^or de iPresons marxarà deNo creu que aquestes Juntes resolEo
l'oferiori
el
cantant
del
Teatre
LA «ABASSA MORTA
a Bilbao. Victoria. Sant Sebastià guin el problema de les subsistències,
Rea] senyor Tctporochor ha interpre- mà
<"1 ministre del Treball ha mani- tat r<Ave Maris «ella» de Mozart. 1 Santander per a inspeccionar aque- i Ja que ei precetknt ensenya la seva
lles tpenltencl àries.
ie^.ai oqu?sta tarda que estava preo| Ineficàcia.
Els artistes del Reial. Sanadrowitch
rui.a- de la cr,-mpan>-a d'agitació inl- í Toporcher han cantat el «Sanctus» LA DEFENSA OEL PATRIMONI AR- | £1 problema sols es resoldrà amb
fciada a Catalunya per la «rabassa i •fienodictus· de Loetmana '
TÍSTIC—CARTA D'EN ROMANONES l'augment de la producció i la facilituorta - i corl·lra la qutí protesten el3
tat dal seu repartiment, garantítzant
Acabada
la
cerimònia
rfligiosa,
ei
EI comte de Romanones ha dirigit
^irtlpictaris de terreí.
Rei ha tornat a les habitacions rè- una caria al director de <Ei impar- là llibertat del treball I resolguem
el problema dels transports.
- i : ! n·lsn ·jal per l'actuarló de la glcí. seguit de la comitiva, als acords
en la qual Justifica per la rcfcnahaf-.-. moria», que ha produJt grande la marxa do «Los Mandarines-, cial»
Respecte l'augment de tributs, expeilció de fels posteriors, la publicaàgitacirV—deia cl senyor ChapoprietA del mestre Casamuyor, interpretada ció
posa la seva Injustícia i ineficàcia,
del
seu
rel»!
deoret
sobre
cl
pa— s o l s un .nupccto del problema so- per la Banda d'alabardera.
lamentant que aquí es facin males
trimoni artístic de l a nació.
ciii! de la ^erra, perquft aquest té altraduccions de les lleis econòmiques
Han assistit a l'acte els grans d'Es«Vna
prova
—
diu
—
està
en
cl
que
tres fanovs distints com &6n 5a lor- panya ducs de Feman -NOflez, (Med'altres països. I afegeix:
acaba
.d'ocorrer
a.
Granada.
1
afennav.lA de pòsits, l'assegurança del dinaceli, Bivona. Escalona, Infantado
| Toia la sanya i ambició que es posa
geix:
«an-p, etc.. eto.
en 1 arecaptació és per a tnverür en
i Mcdtnasldonia. marquesos de \elaQuan això ha pogut succeir, no en despeses estèrils o lamentables, camJo ha enviat l'assumpte a l'Institut da. Castro Monto. Rafal, Benavides.
B*.' R'íoiTOes -Socials, soUicitant una FontaUa i Rrmana, comtes de Here- un «pan i amagui poblet de la serra- panya del Marroc, ei producte d'una
«nii la l·ifoms··ió sobre lots els as- dia Splnola, Sàstago. Revillajigedo i lada ni en el secret segur d'un san- recaptació aconseguida per aquests
tuari de Uogaom, isolat do tota co- i mitjana
pevi s díi problema.
viftaza.
municació Ifisioaiiitzacio.sinó en una
Quan .ngul afl meu podffr «queçt
capital com Granada, a la llum de i A Anglaterra, abans dels cinc any-o
L'ARXIDUC ALBERT D'AUSTRIA
*rfoime i toies les dades camplemeapublicitat, • dintre de Granada de pau. els seus pressupostos es salMadrid, 2-, t ' ü tarda tota
íarles precises, procediré a redactar
en
Ja
seva Catedral i dintre de la se- den amb superàvit 1 s'han rebaixat
Aquest mati ba arribat a Madrid va Cateiral
U-' pro}£«« que portaré a les Corts.
en la Capella Reial, que els tributs que no pesen allí precisal'arxiduc Albert d'Au&tria
per guardar 1 oí^rtr a l'admiració ment damunt els comerciants.
LLOVO QCOROE
Ha eslat rebut a l'osiació per la de la gent els sepulcres dels Reis CaLa Cambra de Comerç confia en la
Eti tomar a ïsípanya l'ex-prltner seva tia la Reina donya Maria Cris- tólkí, es lloc venerat de peregrinació rectitud i competència de l'actual mili
- u britànic Lloyd George, stia tina, a là qual acompanyava la se- continua per esuangers i nacionals, nistre de Finances, 1 espera han d'ésdirigit, des d'Algeciras, H l'Alt Co- nyoreiea Martlneí de Irujo.
iquè hauria qogut tmpedir-se «n moits ser ateses llurs peticions.
rn^- : .l'Espanya al Marroc, en +er.
Passarà uns die-·' a MadrH. estaf- casos, sense la inteawenció. limitació
Ocupant-se del rescat dels presoni.'-h molt exprvssíus.
Jant-sc al Palau.
1 sancions amb què aquest Reial d€>- ners, la Cambra dc Comer; dóna la
Ha manifestat el seu sincer agraícret cn(para 1 defensa el més estima- benvinguda als que sofriren el captiFESTA SUSPESA
nu'iii ipef les tnttíes deferènclet* que
ble patrimoni nacícnal. que cobdlrlo'Por la indisposició que pateix la jos 1 ignorants soguolxen impune- verí, que han estat rescatats pel noli fonen dispensades en e] Mertoc
eaiianyol i esmenta la gran impressió reina donya Victoria s'ha suspès la memt venent 1 portant o l'exterior els , ble empeny del senyor Eohevarrieta,
qne li lia piodiilf «1 prognés i el des- festa qu<í havia de celebmr-se a la més çn-euals tresors del nostre art i ' al qual mostren llur gratitud lea classes mercantils.
en rr.i!!3mc-ttt general de la legíd vi- casa del» marquesos de Viana per a de la nostra hlstàra?
i El trist episodi de] rescat, «n tots
la rresonlacló de Is infanta donya
fcitaja.
Isabel Alfonsa. filla -lels infants don
.Notori és que la ropreseníacio flf- els seus aspectes, els 18 mesos do
OE LA RIFA
Carles I donya Lluïsa.
cal d aquest mirasterl a Granada, no prcó 1 després d'haver lliurat EspaPREMI QUE MAH PROSCRIT
Al mlaiswn de Finances han farlíllal avui la cirrlosa noticia que un
dols premií de l« Bifa de Nadal de
l'any 19-21 no -s'ha ,pagat W:.
Mig bitllet del riOtnere SS.Wí. pre«ilat ambíO.Hl' pet-seips. venut n Ceuta, no ha «siai presentat al cobrar
niem. 1 així cl pàgamaut ha prOsnit.
CONFERÈNCIES
HUMANISTES
Sens dtAle l'adquiri algun infortunat millíar auon durant la campanya.
• U n n o u factor en la r e n a i x e n ç a a r t í s t i c a i literària d e Catalunya:
•NTERRAMENT
•Aquest mati s'ha efectuat l'enterratiieru del diputat pe* Chinchón, don
Joan de Dios Raboso.
E L S
A U T O R S
G R E C S
'Pi*fiid(en el dol -cl comte de Roma•
rones, el governador i els represen•
I L L A T I N S ,
N O S T R A T S
tants de la família del final.
Ln concurrència era nombrosfeslma.
E l propvinent 4 de febrer, E n J o s e p M a r i a J u n o y , donarà a Tarragona,
DE FOMENT
a les sis de la tarda, en el S a l ó de sessions de la E x c e l lenlíssima Diputació,
Cl senyor Gawtet, parlant amb ets
VcrtaMUfies, íia desmentit rodonagentilment cedit per aquesta Corporació, una conferència sobre la
•nent certes declaíracious del president de la Cambra de Comerç, senyor
Pra*. en 4e& quals al·ludia la creació
F U N D A C I Ó
B E R N A T
M E T G E
d'empleus remunerats en les Juntes
de subsistències recentment creades
estudiant la pregona i transcendental slgnificança d'aquesta gran obra sota els
lla dit que Únicament s'assenyalava
seus dos aspectes e s t è t i c I nacionalista.
nls ln»peci;>rs un tant per cent Umllat. a l'objecte d'csltfmular-los.
H» afegit que aquest {mnt estava
fc* prou ac^irlt en el reial decret so? re proveímcnl*. perquè s'hagi d'in^ ' • r b i moll.

nya «1 acn «Hner i tots els seus homes, mereixen a la Cambra el comentari que es refereix a la desproporeló existent entre l'esforç t el sacrifici del país i la labor dels aovernants. La seva dosacerttada getfió total de la campanya i el perniciós
exemplo de les imprevisions i deUctes impunes encara, confirmen cl criteri exposat en altra ocasió per la
Cambra que el problema del Marroc
s Tia de resoldre amb el sobrant de
la vida espanyola, que haurà de portar allí tot el que pugui, cultura, indústria i comerç.
D'altres assumptes s'ocupà la Cambra, acordant respecte l'anomenada
fira comercial de Madrid reiterar als
poders púbUcs perquè no es concedeixi el nom de fira slno als certàmens
de conjunt desproveïts d'idea de lucrament privat, entro els quals no figura el d'ara
A L'ENTRADA DEL. CONSELL
(Madrid, 3, 6't5 tarda.
A les eis de la tarle s'han reuah
els ministres a la Presidència per a
celebrar l'anunciat CooseU.
E l senyor Gasset ha anunciat que
si tenia temps donaria compte de la
petició quo li han íonmüet els agricultors de Salamanca so Ui citant que
es peimiti l'exportació de les Uentie.T
—Estan mok cares—ha observat un
periodista.
-jper això. jo no tinc ineenvenlent
en concedir certs .permisos d'exportació iperrò sols en el cas que es donin
les llenties aquí 60 cèntims més barates aimenya.
El ministre d'Estat, en ésser rodejat pels periodistes, ha fet les següents manifestacions:
—Declaro amb la meva habitual
sinceritat que estic fondament contrariat i amargat perquè desrós del
gran èxit obtingut el senyor Echevarrieta, la seva ersonalitat era per a
tots insustitulble pe rmolt motius en
la possible obra de pacificació.'
El «enyor Echevarrinta em diu
ineistentment que davant de les campanyes que contra eU s'han fet per
una part de la premsa, no vol tornar a intervenir en res que oc refereixi a aquest assumpte, nl en cSp
altra com aquest.
<Ea altres c&Isos. quan un ciutadà
esclarit com el senyor Eühcvarrieta.
realitza un acte cera cl que acabem'
do realitzar, davant do la seva persona i de la seva cibra totes les passlons polítiques sInclinen i es roconaix el servei que ha prestat a la
nació. Així ho hem vist dur&m U
guerra europea en nacions com Fran.
ça, on hl ha una premsa que exocdcl.v
a l'espanyola en violències d© llenguatge.
Per això mateix és lamcntaj'e el
que succeeix i cal reconèixer ^ue així
com ois homes polítics tenia» l'ebllgacíó 1 nocessitat de sobreposar-nos
a cert gènere de campanyes, el*, homes que són estranys 8 la vida pólitíca. no hi estan acostumats.
Segueixo lluiieut amb ei senyor
Ecti-varrieta, però declaro que Uao
una impressió poc agradosa i que «U
senyor Echevarrieta persistirà, en la
seva negativa que produirà, no al govern., sinó a la causa d'Espanya,
un grandiós afeblí mec t.
En arribar el comte de Romanones.
alguns periodistes II ban Interropi!
sobre lo suposada fugida de Heuíla
ú'A coronnl Giménez Arroyo.
— No ho sé — ha contestat cl comte
de Romanones.
I al-ludtnt als asumptes que incombelxen al seu departament de
Gràcia i JusUcia, ha dit:
— SI hagués estat un bisbe, sí què
ho sabria.
Bl ministre de la Guerra ha arribat
al Consell amb un xic de retard-

B A R C E L O N A
D e t e n c i ó per vendre
joies falses
Arçuesta. tarda anava per la Rambla
do k s Flors el guàrdia urbà Joan Mar-'
tlnez. vestit dc pals*.. Se 11 a»4nç4 una
dona oíerlnt-li por SO pessetes un aneU
d'or «n íoima de segell'. Ei guàrdir;
advertí quv el se.geUera fel» 1 es declarà com a guàrdia, traguí el carnet i otdenà a la susdita donà quo'
el seguís a la delegació.
EiHa s'insolenta T el guardi» hagué
de requerir l'auxíU d'una parella de
seguertat.
Conduïda a la delflgaoW. U trobaren altres diverses Jotes, totes falses.
La dona. que es diu Ramona Ara1
Gonz&lez, casada, de 20 anys d'edat,
ha estat posada a dtepoeicM del jutjat.
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sobre el m o m e n t

a c t u a l d e la p e n f n s u l a
Ua amic xutUia que acaba de toriar de Portugal «ns iramet algunes
ipreesicins recollides als centres poics '1 militaré de L'sboa. .
Fa cosa de tres anye, d>nçà que
. .r •
n las corrent» d'aprozlmacio
iatalana i luso-gallega, s°ba\ia
[«csiioat ia propaganda b:span6fia Portugal.
©"aquí, t i Crtügrí J de Clèoc'es oeJ«irat al Parlo, u visita dels estutte portuguesos i las conferències
Leònaixto Colmbra t Eugeni de
«tro a Madrid, etc, etc.
Sembla, parò. que la tamosa entredel direcUM- dol «Dlarlo de Noi;'as>, a Sant Sebastià, les oampalyes. alarmistes 4a certs correspoode ta prumsa espanyola a Lisla política que saguelx Vactual
latre d'Estat respecte ala interèscomuns d'Espanya i Portugal, i aW
fets de la mateixa Índole, estan
duint
ala República germana
^ • a atmòslera bispanAflla, molt pe^Hosa par l'esdevenidor peninsular.
H l n prestigiós militar i polític "ca
tat al noéu-e amic Us següents de^•racions oobre «I moment actual de
relacions hispano-luaitancs;

qua forma part d'un grup selecte
d'escriptors i ptSiUcs. ba declarat sobre tal punt al nostre amic:
A-Lísboa. i al pals, estem tn-ballant.
amb «1 millor èxit. per a una propera soluc 6 política, constitucional, qua
ens permeti deünlr, una actuació
enèrgica davan: els problemes que la
incapaciiat d'acció dels governs partid stea no deixa atacar, agreujant,
los.
Es molt possible que, iiln(j>c poc, ies
nostres idees
la nostra doctrina
àrientin u aministert nacional cap al
qual. tot bo indica, estem sortosamant caijünani
- Podrem allavors realltw. en quant
signi possible. 90 que «1 nostre desig
general d'ona IntaUigen·ua ibèrica
reclama que fem, des del mateix
moment «n què desapareguin les
tendències enemigues que exploten
la nostra bispanofiUa 1 agreugen intancioaadamem 1 Interessada «us nostres mals. La nostra incompaUbilltat
és amb l'Espanya d'avui. El noitr
acord serè amb el conjunt de les nacions ibèriques del demà, desfet el
perill i Is justa deawnüança qua «1
present, com el passat, ens impoArribà al seu límit (I espero que sen.»
igué (a els resultatíi poss°b1es\
Insistínl encara sobra l'actitud incampanya hispanòftla a Portugal, decisa
que alguns polítics portugues menys puts 1 «Is més ingenus la sos observen
daVant la qUesüú 'hii>1rea. ans per llur vanitat fomen- rica la personalitat
«ntrevistada dida. altres per llurs interessos ben gué en resum:
Lenderlsta de Sant Sebastià
«L'actitud equívoca dels nostres noque August de Castro ünguí l'imdor 0 la ingenu'tat de servir-nos.— més públics té dues explicaclon*: eu
| les darreres, en' bona hora. diserc- els uns. la desconeixença del perill
rovalacions. fetes sobre les deter- central, vanitat .ngènua, o menor
inhts de les morts d'Antoni Granjo comprensió. Altres, molt pocs, són
Macbado Santos. Jet penaren i alar- maniolpats par agents o propis intedafiaiiivament la consciència ressos.
lonaL El vell pwetbí: °De CasPerò <ïl poble poruguès i les seves
aem bon vento ucm bon casa- seleccions recelen de l'Espanya d'a.ento» té avui a Portugal Vactuali· vui, i desitja la inteUigència iber es,
més efectiva.
quan s'apartin da l'horitzó ois perills
1 la preocupació per part da ceris esel que passa a Madrid, : panyols, de què Portugal acomplí Ja
H^'to<> ^ senyor Alba es la rtso- les seves posslblitats histOrlquf^ 1
ló de COTIB problemes que ens iote- no té vida pròpia, nl capacitat d'intseo. I pensem, demés, amb Indlg- depondència. 0 possíbUlt^ts més riborror. el que molta gent sospita-. ques, més pròximes 1 més garanf££panya í-iu. a Loudrat l prop de» que qualsevol altre poble- d'ibèla Lliga de las Nacions, oeilas • dis- ria, dal moment que vulgui organitpar a obtenir un •placot· zar c! seu esforç davant J iinm«ns
un mandat per a la seva interven- tresor verge que té a l'abast de les
a Portugal, amb l'agravast que seves mans.
,1» estrangers promourien aquí
Continuí la Catalunya fraterna 1
lots. ünanc anen revoluciona, etc-, sincera
seves Intencions, deperquè, eu afecte t contra tota rea. .nant-nos enla les
seva esUmacló 1 cl seu
t, Portugal sigui el focus més ajut. Cap esment
fio cauré en mal
Hrlllós del bolxr.lquísmo a l'Europa terrefiy. ni romandrà
estèril.
«Opi·leutal!.. •
•
NosaltWa tajnbé esguardem cap a
:%o hi ba dubte. p«T6. qtj« la slttMCtó interna és molt poc falaguera, Ucvant I nosaltres som. en mig de
qu.- la crisi econòmea i'ia lluïu fe- la desorlcntarld. dc les ingenuïtats 0
rotge dels partits esta portant el pals de la traïció dels altres, els qne
a la ruïna. La maieixa personalitat. han dc triomfar amb el triomf de
Portugal.»

N o v e s

J u n t e s

l : . -..r-ui de
len'ivacio fAyal de
cènecs. la Junta Dlreçtíva <fB la Socleiat Protc-?toi-a d'Aoirnals i Plantes
dc Catalunya, ha qneíet constUuMa
emb els s-gOenrs «enyor-:
President. En Rafel Maspons; vl«e-presldent, K'Alexàndre Fàbregas;
tresorer En Pamon Tomes Alavo:
comptador. En Mamiel Wb^: bibliotecari. En Joen Oassol; assessor
tècme. En Josep Ma; Alemany; saeretari lactes. Ea Llmls Cdrorolnas;
secrerar: d'Exterior. En Josep Maria
Rovira, i vecais. En Josep Parvon ;presidem de la Comissió de Pmnsa-Fo- I
ment-Propaganda); Na Remt;i Semis
d e ^ y a s ídem dc Mercats); En Pnu
VMal Balaguer fldem d'EucCTXSdnrs^;
En Llorens Cispen fldem froteocló
als arbres 1 plarttes). En M-irtl Puig
Galceran (ídem Prot-wv-ió alfl ocells);
VAnna Senyé ^dem abolíclqnisiB de
les corees de braus); Me Mor» Paldas (ídem Animals menfirsl, 1 En
Lloí» Aymà (Idfm Animals d» tir
l cèrregav

S e g o n a

R e g l a

p e r

U n x i c d*c5forç
Molt pot ï ' ^ a l v C "
-aprofitant púiitò guanyo,
no et facin por dolent* anys.»
però i'estaívi 00 bo pot tot.
Quan una olla é^ aiasia plena, vessa; quan els núvol, rtiien n)aosa
carregats, dotxen caure l'aigua; així
a tu,, en un moment tmpeacat, sense
satKr com ni per què, «e t'escapen
per la boca grolleries verbals, flastoones i renecs.
"\

a

p a r l a r

b é

dement—«és que no hi has poiS)
el col), tant se t'enaonal
I has de posar-M e! coll en ais*
de parlar bé. penjuè «in has e
causa que es pa'l' roalament
•Qui Uutca al mal
que no cl- plori.»
,
•fio tiris peOra a ton g»mia,
que a ton front rebotarà >
La llengua, i , per tant. també
seu.- defectes, ee comuniquen r«c
cosiagi. Uco paraulee que dius mn]
dites , els reneca. que com saliveni
de la teva boua, cauen dels teus llacis, no cauen pas en va, ni e« perdwi en el bujt:
• l'ovella ronyosa
empesta el ramat.»
Tote s'aprofltenl Els prlmeis cn ne
collir-los són els teus fills, i els sagoss els teus germans, els veïns, elf
compalriclt.
•eU reneoe M s gram.
van a la boca dels infanta *
En el parlar, com en endemés,
«els tKtos ^assemblen u les olles;
del mig o <* le* vores.»

«Molts moren per la boca,
com ela peixos.»
En aquest cas semblaria bo recepfar-fc" abstinència:
«més cn cura la dieta
que la Uanceia.»
un üa moderat de les paraula», car
En la renovació de càrrecs de l'A.
-més mata una mala llengua,
grupaeló d'Antíca Alumnes del Col·leque una mala llaga •
gi de Sant Julià de Vilatorta, ha estat elegida la següent Junta:
Però amb dole moderació, estalvi 1
. Ppesl-ient, Jaume SanWíu. vine pre- dieta, no arribaràs a tenir un lèxic
sident, J<«»n Cirera; tresorer. Joan Caa fort i Niu; la dieta i iv«jahi 6ón medeia; secretari, Lim? G. íurroe». rlc»- sui-eti preventives gairell negàlivet
secretari. Jaame Vilardell; o»mpta- .-.obre les quals cal aportar quelcom
dor. Ramon Oriol.- \TK·»lf: Josep Bol- actiu, ben r?u 1 personal, «un xic
xadera*. Salvador Tarragó, Joan Prat. d'esforç».
Sl tu pailescis b*. hi parlarien
No n'h! ha prou dc romandre pas- també els teus flll^. > les tevos filles,
En la Junta general reglamentària siu, Iws d'actuar, has dc donar bon i ara. a la! extrem de. misèria vertinguda per rASBoclacld d« lOmstruc- cop do d'oms, quan se l'eecapl una bal s'ha arribat, que Uns hi ha potors. Pintors 1 Guamlcloners de Cot- paraula que hauria de re-'tar muda blo en el qual les donés parleu tan
ves i Carrosseries per 0 Aufomóbils. 1 a ^tntro, ha« d'afermar la teva vo- malament, com el* homes, renegant
ha estat elealda per aclamooio. per luntat. T'has d'esforçar Sense aquesl i. fins, algunet, blasfemenl
al present exen ici, la següent Direc- 1 esíorç conscient, tarat com eetàs, no
tiva:
en reexlrles. Un noi no necessita fer
•encara que no gaire,
President. En Joan Molt»t Artigas cap esforç éensible per a apendrs a
dona hi ha que empesta l'air?!»
vioe-presldent. En Josep Parré; «v·mp- parlar perfectament qualsevol llengua
Basta
que
la
«entl
parlar.
Ja
tador. En Francesc Capella Vllano%-8:
pensa, català, que ets cristià, que
tresorer. En Ricard Mestres; serçeiarf. la parlarà ell. també Per això veu- eni el
bl va iò^òb un greu ulEn Pere Fayos Nuet; vice-e'-ltetari. ris que al portes ol teu maaut a tratge renec
contra Deu, ui» afront contra
En Joan Sobrepers: vocals N'TIornAn França, et. tomarà parlant francès; la llengua,
i un oMtgntc verçonyo-j
Gausach?. En Simó Santalnís 1 En sl a Alemanya, alemany; sl a TurJoan àngranyes; secretari general. En quia. Kirr. Tu no l'cnlendrfie pas, pe! poble que el diu.
ni ell tampoc a tu. però ell parlarà
Tu. en la boca dels altres, ai
Joan Fabrés Làporta.
I perfectament la llengua de França, sfe nn blasfem.
d'Alemanya 0 do Turquia. I cd tu
E! ConseU D;-;---.:: 4* !'A#sor.íaríó 1 voU» apendro la llengua del teu fill.
« — el porc dóna morrades
de Caiés. Bars I Sitgilan, per a 1«3. 1 no bo aconseguiré^ pas. per intelfina després <^ mort.»
ba estat con.-tttta: «tol •
ligcnt que siguis, tlnò molt ImpcrContinuaries
Es tan perPretideat. En r.alm'ju Sasol Plno- feçtament, i tlerpi-éa cce molts esfor- judicial per a renegant.
la llengua 1 el poblo
sa: ^cosirasidont. En BaVlotncr Car- ços i any^ d'estudi.
renegaire, que, isl «xïistffi una pollem
bó Lionah; tresorer. En Fra-Dcot*: fer- I C^> persona grai. «wnee un vio- social
d'agafar el que git.i
rer Enrlcli; cemptador. ED Francesa ! lent i esfon^t treball, aprèn a par- reoecs.s'banrla
i is<olar-lo. perquè les xeve*
Sabater Petit; sfireteri. En Franeeso j lar bé cap Uengaa estranya. Es per flestomies
morleslu en al buit. o bí
Gibert Grau; vioa-sacratarS. vaímili ; aquest motiu — perquè oo acoslumen
csàer possible, tapia r-K la seva bo
Pagès; bibüotocari. N'Agustt Bel Ba- 1 esíorçar-s'h; — que la majoria dels a
com ^'emparada un sepulcre, X'"
lada: vocals, 'En Ramon Sabadell Oli- i anglesos no sabsn parlar, oi fln, en- ca.
tancar a dintre aquellA mort
va, XTsldre Gitítan Carapderróf. En I tenen, cap altra llengua quo la seva. aempesta
els rius.
Llorenç Capell CuaVs, Eo Joan Pujol 1 el perquè molts castellans, àdhuc
Munné. En Josep Poca Tudó. «N'.An- intel·ligents, no parlen, du despreí
tonl Raiocàs Buxeas, En Ramon Ca- d'haver viscut molts anys a CataluI si' tot això no et convenç i prepellades Morada» i Eo Josep Mir i ayo,· uca llengua germana i veïna,
fereixes continuar' mal parlant al ten
Uoret.
'a llengua caíalaiia. Doacs aquest gust
i tarannà, oreu que éa ben cevt
matolx eeforç, però en grau redui- el que
oiu l'adagi:
dlssim. gairebé insignificant, és el
l'Associació d'amos d* CüJèò de que «e necessita per a parlar bé. Pe
primera i rastauraots de Barcelona, rò més que esíorç. aquf, l'únic que •gent hi ha que ea mereixen lo dclrralm-,
celdbrà Junta genera! oi 20 4e gener cal
luu. xú
boua voluntau»
el* bons penja'ls. 1 els dolents, tre
paeso?, has-ent elegit, per a formar
MromnnuiiMMiíiumiiiiiiiiuiiiiiiniiHiininiiim^
[pitTa'ls..
la Junta del pMseht »ny:
rn^sldant. En Pau ' W l t (Pettt Terl, ti malgrat tot. des-prís de umps
•Qui s'estima un poc,
que la protesta inflexible anà dirigida, ! minus). Aragó, 580; vlcc-presidcnt. d'anar-hi alerta, encara et surten
Josep Many (Cafè ííou Suís), Pas- mot* ajic et coaiprometan — no vono renega o casa ni enlloc.»
ran T e a t r e del L i c e u més que a l'artista. «Is qtu volien En
IVON L'ESCOP
iauposar una ovació' cosupletamcnt seig dc la Duana, 5. secretari. En lem pas pencar que siguio negat 0
I Joaquim Paioma vLu&cfe-Bar), Rambla
fora de Hoc.
La senyora Baldaasarre fou lam- ! del Centre, 3; tresorer. En Jaume Du- ui»iiinniiiiifliiuniiiimiifiiiuiHintiuiiiniiiiiiimiiomniumiiituiiuiiiiiiiiiiiniuiiiiiiiimi
Manon
b évíctlma de t'exaliamcnt del pii- ràn (Caíè Coioaia^', Pesíelg: de la
blic. al qual sembla no plaurMl gai- Duana, 13: comptador, t a Joan Fer- dltfo'A». iL'execucld Iben aoorad* i
re la capa color de rosa i al plomall rer rGran Liceu). Rambla del Centre; força conscieneiosa de '.es obres de
L afamoea partlfora de Messenef. que l'artista Unia eu l'escena dc Sant vocals. En Vicens Camino fRealau-- Hayda, Bemovcn 1 Kretsler. que inG o v e r n
c i v i l
la qual no sabesn prescindir en- Sulplcl Certament, no eren aquests rant estació del Xordi. 1 En iMaífiole I tegraveu el programa, manifestaren
wa 1 és Vcitna obU^ada de iot«e les atnells del millor gust, però ens sem- Siema {Cafè ànie). Bambl» del Cen- i d una manera ibrüUant els mèrits resKOVA UtSlK D'AVTOMOBILS
jorades, tingué abtr una nit dis- blà, la veritat, excessiva 1 sobretot, tre, 21; advocat assessor. En Fran- I r-ec-úu^ de* artistes que componen el
sortada. N'o batríem presenciat mal poc correcta, la hilaritat que ells cesc X. VUa. Passeig de Crrtcia, 88; dit QuaKet: En-iw Casals. vidU I :
La sooctó dXXbres ipübliques av<ja
|uat ^i^r.r.n- IAU, «úcldeutàda. L'o- provocaren.
secretari general. Ea Josep Jovés, Fèlix O. údensa, violi l i ; Joan Ri- que durant cl tormini de ^-uit dics
ra uo cifiingué. pas certament una
Pel demés. «Manon» obtingué una Ronda de Sant Pau, iè. quart pr- bas, viola; Bemardi Gilvez, violon- poden presentar-se reclamacions pr:'
llnterprebar-ld menys aoocpíabJc de la Interpretació més que regular. La se- mera.
cel ; ifent-se tots quatre dlgnce de ]'«- escrit en el Oovcrn crvtl relativanien i
qiB correntment 54 "ilhl dóna, però nyora BaMassam cantà amb distinS'acorda adherir-se a la Ooníede- pkaodimien.· xardoiús que l'auditori al ponaú que dau Jaume Barris <
una ImprodèiTcla. que bauria·d·bavRr- ció el seu paper i interpreta amb emo raclO Gremid'. Eefianjola.
els va vetre. (La Iporscverànola cn Fàbregas soUicita ip«r a asiabllr un
ee cvitàt,_oxaltà oi gübllc 1 es llenç*, cló el personatge de Masecnat El »<?- Per unanlmliat laaiW s acordà cur- l'astudi i la continuació de tonar servei .públic d'automòbils entre San
a! íinài del .prhncr acte, a una so- por. senyor Uackct fou molt aplaudit sar telegrames als president del Con- plegats daperarà. (bec segur, l'execu- Quinti i Sant Joan <le Mediona, íe
les tarifes 1 Ihorarís que hl l\u
rollosa" 1 laraemalble ^rotesia.
! per totboro en l'esoena de Sant Stilpt- seU de ministres I niinistre de la ció i i esuM dols quatre instrumentis- gonsmanlfast
a la dita secció {PelaFa ben pocs di-ss, des d'aqueotes pà- <•'.. que cantà amb clara dicció i jus'-a Guerra soUicitent riodult de Uuis tee, assolint la pertfoocio absoMita que de
yo,
U,
tercer).
gines mateixes, (ftmaaàr-cm nosaltxce entonació. Ambdós cantaren «xceUeut- Verdaguer.
es demana en airuella mona de conals senyors jiroíesslonals de l'aplau- ment «1 duo del darrer actte, «ssent
junts i que ne s'únprovisa pas. CalELGOrtTBllMVDOB
diment un xic més de moderació en cridats mantes vegades a l'escena,
dria, potser, relatar un xic la sonorillur comes, iprevelant qua ei seu a'ms en finalitzar' l'obra, juntament amb
.•1
tat, sense excodlr-se en els «fortj»;
d'·entusiafime· podia jwvo-ar. d dia el meettre Padovani. que condni la
Avui c! governador ha assistit «J
alxi
mateix,
obaewar
mée
la
preC o n c e r t s
menyi, pansai. com eocce! ahir ni', orquestra amb la seva mestria. Ja recisió rítmica, sense exagerar l'accent. concurs organitzat ipei Koincn; de la
una contrapretesta molt desagrudabta coneguda, demostrant on perfecte coLUnlca soveut del programa oon- cria del canari i a la inauguraci •
neixement
de
la
popular
partitura
pela artlsteè, per l'empresa l per totstsua en el Quartet «D ?a menor», dels parttfs del campionat de TenCOUSCU
POMPEIA
hom. .
I francesa.
de Fritz Krcleler. cl conegut violi— nis.
Després ha anat a pendre el sol t.
La senyora Maxcbottl 1 els seoyors
nts*a vtenés. els nombrosc» arran)3Ei senjor Hackat, que, sense ésse.Asaoclacló Intima ge Oencerta
oa gran dlvo i , amb tot í la seva ex- ' Gbiraidlni i Olaizola, molt discrets
menta del qual sovintogea au als ra- segons deia, era la iprtmera v^ad»
pressió Oída,
un boa teimr, no an llurs respectius papers. El cos Me SuspeM» mdefinidament les audi- dials dc "riol·l. lE rofexH Qnartel, pri- que ha pogut fer-ho 'l'cnc-"i que é!<
eetígné pr'ou encerta! en el »?cmnf» del ball haurà dc tenir cura a l'emsoms cions del Quartet (Renaixement, es raera de les obres «da camera'- que governador. £1 que ibagi pogut ipenprimer acte. El nowre púibllc inieUi- de seguir al comitès. Fem excepció feia de^iejar a Barcelona la oonst!* son autor tia publkat, és ona ipro- dre el sol trat^ulHament — gela —
gent en maitèrla dc tenors, DO an^au- de la senyoria Boronat, que dansà, tució d'un nou Quafiert de corda qua (•uOcíó bastant dMlguafl. on la hàrreja és senyal qoe no paaea res anormal
dirà mat a un tenor qui; cal i d« la com sempre, molt finament i íunb donés a la nostra etmat la importan- d'es-Uls anul·la la peteonalitat de l'au- <rue l'obligui a no moure's del seíi
manera que bo 6éu al seuyor Haickat. grèela.
Ma me.re*cmda per les valors musi- tor; no ctwtant, gràcies a Texecuaió despatx.
Amb tot no hauria extremat la proCa afecte, totes les nottcíes rebivMlg que enclou. El Quartat Caeals, ferma 1 vibrant que «Is proTeasors del
Que
«1
record,
bon
xic
amarg,
d'atosia si no baguftsàln ístai cjrtigpríts qoesta 'Manon» serveixi de lliçó, per que
dos acuaaven normalitat, eompletii» *.
es
-presanté
par
pnlment
vegada
Quanet
Casals
U
donaren,
va
eeoolJ e xtemporanls els aplaudí me nts.
el darrer concert de l'rfínttaa». tar-se d'una manera plac*voJa, sen;s tot arreu. El comunicat d*1 l« polki/
Aqueeta és la nostra opinió i creiem al successiu, a qui corrspoogui. — en
corT«p»onent a les darreres H hoi-es^
deixà una impresaló de tes més a^ra- 1 que delallis l'interés. — 5 .
J. LU
sols «ntenia feta infigntfVcants.
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Avui: La PuríTicació de Nostra Dona
o Candelers; Sant Corneli, centurió, i
Sania Feliciana. — Dema: Sants Blai.
bisbe, i la Leata Joana Lestonac, vidua.
Quaranta hores: Demà, a l'església
de Santa Teresa de Religioses Carmelites descalces. Hores d'exposi c i l'i: De
dos quarts de vuit del matí a dos quarts
de sis de la tarda.
La missa de demà: De Santa Maria
«n dissabtn. color blanc.
Cort de Maria: Demti, Nostra Dona
de la Providència, al Pi. privilegiada.
Adoració nocturna: Avui, Torn de
Snnt Joan.—Demà. Torn de Nostra
D'>na dels DesemparnU
Vetlles en Sufragi de les ànimes del
Purgatori: Avui, Torn de la Commemoració dels hi.lels Ditndfs, a la seva
capcllo, BscOriaMSS Gràcia).—Demà,
Tom del Sairat Cor de Jesús, a la
mateixa capella.
— C·.m'quia à r tant JaunK*.—-Com
«Me a n » anteriors. tiRdrap lloc en
»í\·<.--y· 1 església, i-olminfsslms cuBes
Í; >.::» Wh\, Ocmi. festlritat d'aquest
Va)}*. Fil ii·im.) inlss·s des de ^ft sis-,
d u n n i Ira q4i;ils
podrà besar la
ts> • n t iHquítt.' A les \ I I H d«.'l mati,
»•

••.••1 •••.an <•'•? tfi·iijtj. que ppfltatf sos

rtcvras \
l(>u..inl»s$ ïWlèmne j a n la.lj. •••-.ii.iVnïh·-· ! i • ipelli <le nnn-i«H cof-iVi mr.-i atbMiHa Ue l'oQ<"i prota a ,1 mií-a d-» les douc. iPredl'-*n
lo? -- •
de i'íidvo'-ai Rontra les
M 1 . . ' M - ; IP 16 «,.pj», el P, «Juidi Binr .. i ' M V

A
- itíart* dc 5Çt de la tarda; ftv
n fnjri l'o-Çaro, eïspni l'hora delí
H predicador. Toin roctuvn. en acali': .
iin'·aVi l'himne '\ e% ipodra
betar la wlí juía dc Sairt Bla'.

O

b

i

t

u

a

r

i

FUMSHAL9

F! /oi r It'nn.f Fstapi JorhMurtP-

rrli. >I i.-j . i M de E^oer. ai? I»; any;.
BíTiià. ÍI i'oíiglíEÍa de Sant Jo»^) i
<i>.ii-Ila Jc la .MeJitlla Uc la CaS9 de
Cjirliat.
Vfl Angflà Stfit i l'oictefré de. Mez-

qui'l Wvii el 19.de gi^u·-·;. als •"•>
aii,\>, jbçpàB a ,dn> -juanh d OIXM, a
lí'e.figiíMa del Bonsuccèc.
. ,

Joii/fiihi' MiUn* l Pagès. Mon ^1

d!a i't à t gener. D-juíà. de deu a dol2e. a l'aliar de! Sagrament de la
]ia:io.iiila dels Joscpelí.
£./Í .lui/'iir Hrilaubi i Jaqué*. Mori

el ~ de ecf}fiT. iDeinà. de deu a dotze,
a I ali8r de! SjgT.unent de la parrò-

quia de I t s ü s [GriícM .
.Si/. n··l·.i • Ooraa l SaiUIsliu. Mon'
cl -i? de fei-u-T. néixin. a.' les deu, 3

1H i -irnVi'jla de Sant Agu.-ti.
Xa

JMru VAuUr.uger de Càlomff.

M Í : cl is de doscmljrc irassai.
de deu a di·lze, a l'e.-slé.-ia
Concep. :-.. aj!cié>iB de iBeilem
ÍTlí.-la del -P»."! de set a nou
ir.fíia í}C Sant Just.

Demà.
de.la
i «5« let-

W entlUa rrizaribrnmhum. vldun
d'Atitoiü Effltí 'M'Ti e| i r de gener,

ai.- T} aiiy.-' Demà, n l«5 deu. a I ee l t i i é i f U PP. Doinirflcs (AoíleeMàrí'b'.-W. · •

y E m i U fii'i'·ï i P M I iMori ei 15 de

gíiie.- pasí-m. ©.ímií. de de» a doize.
a l'es^éslM do Saíii .Pere.
K" fr'drrl·- Pudró i H···. ridn de
l i M i HfK<Hl 1 ÜffUier. Uemi, .1( Ueu

« ' d n z e . a ]A iCatedíal. aliar d i " Sa-

jl.liUtlJ'

t Pul1'11' 0i( ri el f. de gener passui.
DNIVI. a do» quan.-, d'onze, a la parIdjuia dc la Coni·ep·'ió.

ANIVERSARIS
W*

F'·vtir·'c't G n f i a < CtWfM.

rf.

éun i * Pfrr Caret f Serro. iMort i*l S
de ife.orer de l i » . .Di-nià. nii;->o- i
l'església de la Borronova. caiptilla d»1!
Col·legi d K-rola^is «Dtpma&ió, 277), 1
»• la parròquia del.« Ange!«.
t u Çotsimir H T I " I I Orlrrtn

'Mvii-j

• I 6 de «miji» de
iDemà, litissee
A la parròquia de la Concep,rlrt, a
l c-g;é,ia de Pf-mpeia i a r \sH -de
Sani i.Jau de litxi.
PARTICIPACIONS OE DEFUNCIÓ
fií

Pon Sedü i Viw*. Enierrat la

tarda davui al Cementiri Nou.

.Va C/ara -Ale.jandro 1 CUtifíd

de

'

Seifim, F.nierrada aquest matí «1 Ceane.niíri Vell.
Na Angflç Mntuie i GOdidtó?, En-

ferrada aquesia larda al Cementiri
Vall.

En Joan. Creus i Sacrttlà, Ha «nort,

(Ha ; Wf». •Enterrat aqueeia tarda
«V C'monllri Nou.
M

i - i c o Lozano i Grot. Ctiicrra-

En

Miquel Fortwu/ t Ritdknba*.

lla aquegla n»rda «1 Cementiii Sou.

?

VEU

DE

CATALUNYA

fònic, als canjmits vocals i instrumentals que
Moc de rebolllr l'esC u l t u r a
c a n t
l i t ú r g i c perit cristià i viar-lo vers. el seu veNa /oíepa Bertran l Marittany. vi- E l
rltable fl que és Ta santifleació'de les
d fa «í'En Gabriel Riera i Pagès. En
ànimes, altra cosa no fan pinó disuzrada aquest mati al Cementin
El vinent diumenge, el CoUegl 03.
treure'l amb rebubcaraenls i efectisVeU.
Mossèn Franot*c BaloHló, tan jus mes poc en consonància amb el 'de-, cial da ÍJoclars Llicenciats en Filosotament estimat entre els amics del corum» de la casa del Senydi. Però fia i Lretres 1 en Ciències, d'aquest
cant Úulrglc. ha donat a l'esglés*»
universitari, celebrarà junta
de la Bonanova, una interessant con si «1 gregorlanlsme no és , encara districte
general
ordinària
al Saló de ConaelU
prou
comprès
1
estimat
dé
les
gents
ferència
sobre
l'esmentat
tema.
B i s b a t
cristianes és també dagul a la man- de la Universitat, a les nou del matí,
L'acte. que era organitzat per lu
ELS MONUMENTS DE MONTSER- Lliga Espiritual de Nostra Senyore ca de cura i de dignitat que en la per a procedir a la renovació de'là
Junta Directiva
RAT
de Monteerrat. de Sant Gerva64. v j seva execució solen esmerçar-se. Sí
Amb el títol d ' · ü n a vergonya» «Ga- veure's molt concorregut, i mossèn els element» directors haguessin una
«erta de Vlfh» reprdaueix en llóc pre- Baldellò. el.qual fòu escoltat amb ferma i sòlida formació 1 foèsin cons- - Solemnes i brillants varen resultar
ferent del eell darrer número l'arti- religió» siléncl, va éswr objecte en tantment dedicats a l'eStudi d'aques- els actes amb què l'Escola Municicle que va sortir a la Pàgina Artls- flnàlitzar la «eva dUsenació de fer ta importantlsslma art. d a l l r a ma- pal de Sords-Muls de Vilajoana va
nèra es far.a entenedora i - amable , celebrar la festa del seu patró Sant
üca de LA VEU DE CATALUNYA, el voroses 1 mereecuoies felicitacions.
als fidels i obraria en els espents j Francesc de Sales.' Oficià a la parrodia 18 del darrer me» de gener.
El
docte
conferenciant
començà
. D a ^ n t de la reproeíucoiij de l'ar- amb un breu historial de la mú- amb tota la seva força i eflcícia. . quia el reveren^ J. Trens, assistit
tlcte «Hïnentat, .Gaseta de Vich» hl sica que va tenir naixença en l'ins- Per això cal recordar insistentment pels preveres J.. Comas 1 A. Griera.
po$a unes atihaóes |iaraules, totes tant, en el qual l'bome va eervír-se les dlspos eions que «obre música re- El celebrant pronuncià una bella
plenes d'amor per la Santa Munta- de
f-aranla per * endreçar a l'Au- ligiosa ha dictat repetidament la Seu I plàtiça abans de la Comunió, connya de Catalunya 1 per les estacions tor la
del
un càntic d« reco- romana amb caràcter obligatori a corrent-hi el» mestres i alu'mnés.
del Via Cruels monumental que són, neixençaseu i éeser
d'adoració.
Assenyalà tota la crisüanitat. Ara mateix el
Entre altres Invitats, hi havia eH rejuntament amb
ini-tins del Sant breument les evolucions i contingènSartt Pare Pius XI ha ziianat, qu* en
Rosari. paleses in^nUestaclons de cies de l'art.sagrat de la música en les festes d'e la seva coronació cele- gidor senyor J, M. Nadal i ets setiyórs
Geseol- Bosuh. Doctor i . aí. del Nel'art i de la religió del nostre po- el nxïar deitt tèinpe.
brades esplendorosament al- Vaticà,, goclat de Cultura, la Junta en- ple
ble.
no s'hi executés altra música-qu» la del C«itre Familiar dk- SoWs-Muts. e;
Definí d una manera clara I preciEI que ha fet «Gaseta d* Vich» en sa ço que è» el cànt litúrgic, asse- gregoriana considerant qup aqueilee senyor Manén. en nom de les Insti-,
el seu darrer mimero. haurien 'de nyalant la dlferèncJ* essencial enire no perdlén pas res de la aeva gran- tucións benèfiques de la Caixa de. Penfer-ho tots els periòdics de Catalu- aquest i l'anomenada música sagra- diositat, sinó que així devindrieu més sions i Estalvi per a la Vellesa. I "el
nya, é«po;·ant ben ornament a" tots da, polifònica n c^nf modem. He- encaixades a l'esperit de l'església i se.Uyor J. Tortosa, en representació
elc catalans aquesta vergonya que u i a n à com el '^ant gregorià é s el que aquest gest admirable ressonaria de l'Institut Català de Sords-Muts de
bau üOtiat a coueixer els redaclors cant oficial de l'Esglèsia; ós.aquell pel món com un bell exemple digne Barcelona. El chor dH Patronat Domènech va cantar una ntissa grègo.
de la nostra Pagina Anistica. Tal ff- re*nll dé composiclóps que es troben d'imitació.
g4da fent-ho així, e» trobaria la ma- en els llibres lílürglríi. el Missal, *1
L'orador recomanà fèrvidarnent als nana sota la direcció del reverend
nera d*1 posar reanél al mal, amb la Gradual 1 rAnfifònari, es company seus oiente que es fessm seves aques- R. Batlle. Sessió de c nema i teatre
goal cosa t<'e\'iiaria que el wlvatgis- inseparable de la l.iuirgia; H el caut tes veritats 1 que culpessin d escam- ' dc titelles. Els educands passaren
mc d iins quants pogués produir im- de la clerecia i del poble cristià, par-les arreu. Recordà que'- el cant alegrement el dia en la instituciji.
pre«.ions raolestosei.' al> forasl. rs qua sempre uiiisonant. de lal manera que és obllgarori a tolt; els crlst ans, -per Sn resum, va ésser una fe&ta .que
visiteu la muritanyu de Montsentàl
així com es una la /e de tots els tai de fer-los més directament parti- marca èpoco cn la història de lE.cniéiiaiM, sia tamb<* una la veu amb cipants en les cerimònies del cujte cola.
qual sia feta ttoanifesta. Adduí en i més cone'xedors de la grandiositat
- E l doctor Guillamet ha fet e]s la
favor del cant liMirglc. l autorital dc de la sagrada Litúrgia. Les paraules
-jCgücnts nonienamenl* de vicari:
l'Eirglésia manté» vegades manlfes Amb animació tingué Dec l-aHft
D? la parròquia dels Àngels, don lada, caiant nombrosos i ben- interès- d4 l'Apòstol Sant Pau •gertiaaus·. enJuli Pelayo I Morales; de la Sagraóa sants testimonis, de. Concilis, Sants fervoriu-vos els uns ala altres amb d'hbmenatge als poetes En Carles
Faniilia, don Jamne Çtoneh ^oJà; de Pares t Prelats, ferit veure la raó salms, himnes i càntics espirituals, Sanahuja i N'Agnstí Castells, a la-saSanta Maria de Badalona, don Ma- i la neces*llat d'aquesta autoritai, són una formidable apologia del cant la de conferenciés del Palau ' V l'Ennuel Ribas i Mas: de la Concepció de • -ir donada la influència que el cant lltiirglc j van firlgínes indistinta- I >enyatiça Cornereial.
Ocupareri la presidència la doetq
Sabadell, don Pius Pallà^ i Duiàn. exerceix isq l é s p v i t óel« fidel- i el menl a tols els cristians. Mai ens seni d'ArgeiVona, o'on Joanquim Mont- fi qnc 11 ha estat asMgnal dc con- tirem tani germani; lan íntimament re Cnadras Bòrdes, el piresideni d?
forte i Prieto.
tribuir a rediftcaC'O i saniificaclò dc units al cos de ' l esglesia. com amb l'Audiència i N'Antoni Cots.
El president de l'Audiència donà
-'- Han estat nomenaíí: eeònom Iç» ànirne?. és lopic i racional que el fervor i etitusiasne del cant sade Vilablarplx el reverend don Joa- J Església hagi volgut que el seu grat. La flama ard/énta de l'amor per obert l'acte, i seguidamertt la docquim r.rsbirosa. fins aN-ur-'vjcaii dej cant fos regulat p?r lleis i normes braiufarà els rióstie*. . ors i el cant tora Quadras Bordes promiucu un
Lloret, i vicari de l a SeTlérà el re-i obligatòries a Uj^i el* pobles de la ens farà' pregüstai les delicles del formós parlament d'elogi als Ke)n>
natjats.
Vcrrend''dOli Pere Punsel, qne "ho eM Cristianilal. I aquestes lleis i nor- cel. '
nies les compleix a bostament çl cant
EI senyor Cots manifestà, artfb p i
de [ics Pfe«<*.'
El mot final dc la conversa, tou raules entusiastes, la' seva adll&ió.
— FI senyor bisbe d'Vrçelí ha fir- gregorià.
uu prec encès i entusiasta que fou Seguidament fi>ti la presentació' de
mat els següents nomenameni-;
Mossèn Baidelló als seus òt*uU de- N'Aguslf Castells el senyftr Galés. de;
Don Enrír Gabnel. feònom de SanT
tamw- altres punt.» for- manant-los que com a ronclusiu ruac I« Rcíacció de «Flames Novos'-."
lallnya; o'on Franrese EUiU'. e.cònom çaDesenrotllà
interessants, com aèni: El cant l i - lii«. de 1» . confe.ròncla, miosltess'n
I n Pere Jencr passa a llegir ics.
de Surti; don Valentí Brisn, vliorl túrgic,
i el Sartt Saeriflc.i. de la Mis- lots a pou dret. cl seu am'ór i devo- poesies d'En Castells, d'un calenf'Vs·
d'Mbtía: don Mfom» Anncngol, H. sa: el cant
litúrgic,
oònsiderat
com
a
rió
al
can*
liíiugic
«ntonopt
tots
is
piritual amatori; i la senyoro«a
de Llimiana; doó Josep Eifa. P de cant del pobló: valor doctrinal de! l lmra ami) ttenorAs recolliment i
Mana Saludes recità forra bé El priSant Esteve de la Sarga: don Joan gregntianiHaic. basant tote-; aquestes
Salse. .professor de Uatí d'Ollaiia. Von afirmacións en autoritats erlesièsli-. amb fe de cristians una de |es m^s mer fill...- 1 altres.
belles pielodies giregorianes. #AllèEs donà per acaba 1» primera
Puré Sirvent. mestre de CastéllbA.
ques.
Juia; fvsalUli·?». Les notes >l"aquési part.cn. mig d'una xordorosa ftvàftd.
— S'ha publicat el iiiim''rò d'·OriEn parlar dé .la bòndat anistica tfel can iressonarèn vibranfs i majestuoA la segona part. el senyor Saliidas
hòdoxon Riblion.. .rorresponent als cant lilúriMc. el conferenciant fèu del ! ses per les voltes del temple alxé.cant .llegí
ple dc .mots de
mesos de novembre i desembre de gregoriaiiisnlé un elogi entusiàstte i en tots .els. cors un suavissim 1 lloançaun aparlament
En Carles Sanahuja, ?el'any passat. Es, aquest butlletí bi- fervorós.
gulnt-lo el senyor Marian Causéràs
plaent record.
bliógraflc de la casa Subirana, infeVerament és digna de lloança la per donar lectura a una composició
D'ell sou aquesiès fia'raules: • D i ressantlsstti) cóm de costum.
a la festa, el senyor Manuel
gueu >i bèta-^éntidà mai emoció míe Ll'ga Espiritual de Nostra Dona del allusiva
— S'ha pubHcat el número cortès
ValWeperas que ens parlà de Iv»-Montserrat, per l'encertada organit
ponent 'al darrer mes Q'e gerwr del pura. més intoníà. thék espiritual que zació d'àquesls actes.
til de rhomejiatjat. i féu després-ús
-Butlletí del Centre Social de Benç- la que dóna la digna execució del —r—
de la paraula aquest, úllim. el quaj,
'r>»r>
—
r—
cant
gregórià.
l.a
t»èva
melodia
alada
Bc'ftnéla dei Reiiem-, amb notables redesprés d'agrair les lloances flel»
vola
esftaif
enllà,
confosa
amb
els
formes.
estimats companys, llegí les poesies
núvols de J'encens, traspassant els
P o m e l l s d e J o v e n t u t que integren e| seu llibre «Records
raigs del t»ól que entren vergonyp- j E l s
i Galanies-, ènjre les quals fóten
sos per efilre lef • olorades Miralles.
Havent-se ja format anüb gran Htll molt celebrades la «Penyora d'amor,
1
íiniba
fins
al
dnvant
de
la
Majes
1
Per l'ensenyament català
el Pomeai de Joventun •Canttcc'-. so- recitada p'·j ja damisella Mana Satat de Deu i «Ui de\:.' mitjancera "n Vi
la iniciativa del? lovré'-B - Ria;».- ludas, «Magd3lò> i «Consells de tatre l'home i Déu í atraüi damunt la Bauc*lls
1 Josep Mana fo&rdia, e; mic-.
En el Coosfll General d» PlkssACta: terra una <!••;.•) 1 •,-.1 rosada de gràrió Profeciora de l'Ensehyaníi -Çala- cies celestial> qu* logaKnien sóbre els fa avment. a iots aQiwlls. O^ves 1 da
F.l públic que aplaudí el treball del.
lana. a proposta de la presldí-ncia. nostrflh còrs». A cóóltnúaúlà cità nom- misel·les. que no són de cap PomMl, í
es VaiaéWdar que com cada any s'en- brosos le-i'mónií» rt'nutors de tots els voldrien íorarinr pari, d'aquesieg :igru- senyor Sanahuja, es retirà contant,
\ i i ais eatidans d'Aqtèriea un Mis- temps.- de casa i dé íora. poe.tès. fi- pa^ions. que hodemaiiiH a J M l'i^r- després d'escoltar el sentit i vibrant
iiBtge de salutació, agraint la seva lòsofs, pensadr.rs i nnisics que han dia, Bilbao. 209. primer, on podran discurs de gràcies de la doctora Quadras Bordes.
'continuada cooperaoió. aixi com la mtiiiifnstíit ben Sovint ej seu entu- incriurc's seguidament.
IJ?» autoritats foren convidades- aortiíéSfllò itf'Wl vot de gràcies als slnsme i 61 seu fei vòr eiivcrs el cant '
entipellers que cessen, als sòéis que llungie. posnnt-lo entre Ic^ primeres
El programa «lel mes de març prop- un IÒÏIX que se sefvi en una de'.les
tan artlidament treballen per HIIR- i més -fones toautfestacioae de l'art vlnent que projecta rie; celebrar aales de 1' Veadèniia Cots, rebem- els
rmoiiar el nombre d'nssoctats de la 1 de l'esperit.
el P. de 1. -Nostra Senyora de la homenatjats senyors Sanahuja i Castells nombroses íelicitaoions.
I'n.lectora, a la premsa per la seva
Mercèp. és el següent: .
entusiasta i extensa propaganda, i a
Dia
í.
—
Visita
a
l'Empar
de
.s^nta
Fstnjià
él
movinient'
litúrgic
des-:
les corporacions piibliques que l'ajuvetllat- a la Bfxtthi teria en el qual Llúcia.
den moralment i material.
Dia l l . — Visita als Pomells de
ha tingut lloo preferent el cant gre' .
Tamb* fou ratificada la consti- gorià; Va dé/Jfcar un fen-orós elogi a Masnou.
M u n i c i p i
tució de les Comissions Delegades les esglésies de ciutat i de fofa en les
Dia 18. — Excursió a Hospitalet.
d'Horta i Vilanova I Geltrú, les quals quals ia cs rosa norínal el cant
•Dia 25. - Visita als Pqmelb de
col·le; llu de! poble, mercès al treball Molins de Rei..
han quedat constliuídes així;
Hona. - Presidem. Pere Manen I d* gregoriartifcies ferms i convençuts
OBSE<H'I
Artés; üresornn Joaquim Lletjos: vo- t a In obediència i eonstàncit dels
uaite: \11ioni Rovira l Vtrgili, Ramon fidels cantaiies; sortosament ja ben
Diumcn^r \ineiil# els funcionaris
Noguer i Comei, Ro~ei>d Nialci i Joan nuniUrupuà. que acompleixen una L A F I R A
D E M O S T R E S d»! la Tinèm ia, d'Alcaldia del Qtotrk·
falli; secretaria Joatimm Pel. iòs i Obra nlHPsima exemplaritat. Aixi les
En les oficines de la .Fira Oficial te IV obsequiaran amb un àpat d'afoniiong )>airoquia1s van' adqulr nl
J>ols.
dc Mostres d'aquesta ciutat es rep comiadament, al Restaurant «La Pàpf'i.
1
poo
aquella
majesiuosií
gran
Vilanciva 1 Geilrú. Presidem. íius- diositai que li presta la panlcipUiïó continuada correspondència o'e les tria», el que fins avui ha estat secretau Galceran: tresorer. .v>'onl Esco- activa
i Intel-ligeiM del poble cristià en Cambres de Comen. d'Espanya que, tari En JacClnl Ayüon Euras. annb
rci, v.oculb. Anioniriorbones 1 Josep i les sublims
eeriniòníe» del qulte. Féir-* tenint en compte les indicacions del motiu de la seva jubilació.
fioler i Ribé; secretari. Josep Carbo- vots per a que
Assistir a l'acte el tinent d'alcalels nuclis de cantai- Comitè Central de Madrid.' estudien
ner.
res popular- es vagin estenent arreo la manera de cooperar a la propera de del districte. En Miqueel Jynyent
de la nostra terra ben alHçortat* èn 'manifestació per aconseguir' que íxtaaquestes malàries, fortament formàts teiSti una representació reunida de
N O U S
R È T O L S en el domini del cant litúrgic, el qual tota la Indústna 1 Comerç d'EspaPublicacions
r e b u d e s
ha d'obtenir la major perfecció pos- nya.
sible per lal d'imposai.-se amb la seAlmatelx
temps
influeixen
perE N
C A T A L À va força de veritat i d».bondat.
què ens visitin grups de comprador;» de totes aquelles encontra'des'
tRcviüia Catalana dc Mú«ic^.,
La Ferreteria «lLa iBaiceionesa». del
Es dolgué també de la manca d'es- eminentment agrícoles que per Ifes núm. 1. corre^-onent al preacht gecarrer de l'Hüsi.ital. Ml — enaa Joan tima i cunsídeTació
qne és tingut caraoterístíques de llur produ'c ló" no
Planas. S. en C — l i a decidit usar el caní litúrgic ep algun» indre*.-'. es troben en condicions de riflurar ner.
e: català en tot* elí acte? escrtie del considei·ani-lt· ben sovint com a cosa amb caretes co\a posibleqiént les de— •D'iAci d'Al'à=. número correspo•ecundària. oosposant-lo al tant poli- més Corporacions Écónòmiqu"s
seu ooínere.
. .
nent al prosent senac.
Enferrm aquesta tarda
Nou.
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DamiMUn franceses han dantat la
sardsuHL—Algunes gentils senyoretes
fràncesfes del Rosselló, admiradores
de la sardana, van tenir la idea de
reincorporaria en el patrUnoui Je
es trédft-jbns. De molts nnyò enrera
ïirt) roa^elloriíi» autèntic no havia hallài la dansa nacionai catHlanu 1 dirti:e'm qiie cap' agrupació francesa, flns
lyl -Rosselló, bagi, intentat fins aça
íSSvllr-UQ amb èxit.
Onze damiseBes de la m-l'or «0aetat de Perpinyà, cordant Tespardeij;a als llurs fins clavlllars, revestint
, r.jia antic i lluint la cófla catalaJi_à. han realitzat aqueixa fi, gràcies
jl'energia «pie han desplegat, assstsint a minuciós? assaigs assedegues «l'ari casulú, discipllnaju llur vbúçüat .a la noblesa de l'assumpte. Eh
questk la8t>a lun digna Van ajudar|e4 els soc.ie del Casal Català, piiiiejanl ftacientment p a à t elles una
ilaiga sèrie.de compasso.-, abans de
bandonarHçs a l incertliud del pri|ne't vol.
'Va é*jer el dilous 25 de gener de
9^3 ijile, per primera Wgadd d'ençà
rué el Rosselló forma pari d'oqnesta
i4cíó,;iUia rodona, florida de damieíles de França va treure a Perpinyà,
avant d'un públic selecte, admirat 1
orprès. les primeres sardanes, punl·jvmt-les amb harmuma i amorosa
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{Cmtertneia tfe |er 9 «te la ««)

Tren deSoarriíat
El dijous darrer es celebrà l'obriAquest mati. en sortir de 1 «estació
ment de ctírs del nostre Ateneu Cientí- de Torredembarra, ha descarrilat un
fic, sota, la presidència del senyijr Ji- 'ren de mercaderies. Per uquesia
méiic-?. Valdivitsso. davant un públic causa el correu ha jortll dues hores
nombrós ï.selecte, cíi el qual fonnava més li»rd. .
grari ipón- del personal docent de VaRotatori»
Inda. passada entrareu Uadregots a
Llegida, per ••ei'retaria la Memòria | la Anit
botiga de la casa Mellch i Comp.»
de la iabar reslH^ada durant el cura
anleriór, jèl prçsident concedí la pa- del carner de Sant Josep, emportoniraula al docte catedràtic de Dret po- se'n 3^0 «pessetes en metiuic. ifiverlliic d'aquella Universitat. En Maria ses peces de pell 1 aures ohjeeles.
UCnoez-iGúiizàlez. el qual dissertà so- | També n'entraneu ai garatge del sebre'el tenia: «AlKiiries comsideraclons .nyor Masdéu del earter de Sani Pruhsctoe lk trocassada autonomia unl- cesc, emportant se'n dues rodes d'auto i altres ob>,cte'j de poca vàlua
yet^ttiria..
— Duràni el mes de gener hun esCcimeiiçji dienl quç el decret del serjyítf. .Sllíó'és d'ahir i sembla ja per- tat despaixades en. aquest Sowrn citàjiyi'r u la història, tot perquè som vil 612 llicències de . aço
en fti'ïuiénis més propu is a desfer
Troballa de bomba» a Valls
que a'bastir.
. .
Diu un confrare que els soldats del
Perfi t'aótoiiomi a promulgada no ha regiment de Tetitan. Joan Aletnàn
fraya^yit, siijó quie Jia ,'.s:yi escajnote- Mituzanera i .Saluini Ureru, troburen
jada: Fou rebuda unib reçel. Les es- a les proximitats U'iura propielai de
querres "sosplta^'en que en aquella, Josep Català Espanol., prop del Ceobrà lii havia una mina oçultà, què al- rutentiri de Volis, duiís bòfui>es «le
íiMÍi. dia faria explpsíó: les dretes pistó, anib l'a metxa losado. çarrvmentre'conduís a la Universitat confessional • la miraven bé, d'altra ma- gades amb troços de f?rro i daus.
Els des minyons, tragueren ia metireta'èsifeyihd'ia un vans.
xa i el pistv, avisant, després, el serManHestUT i.i d'aquest receT gene- gent de la giiàrtiia ctvll del lloc. que.
ral que deia. és que En Bonllla SanTres dies després aplaudíre/n la se- muriin i;En BeíWelro entengueren <iue ' cn unió de la policia, reculli el< teroria «pTovo». a la sala. del ÇUiíül, degué havot-se consultat les Univer- rlbles artefactes i ^Sà el fet en coíientife els «Rossinyols» rçfllaven a siiat».- Ets escolars, efecte d'aLxó, no nelxenipht d?l governador çivil.
Alií es neves
brquesira l'es més genials insplra- la reberen atmb color i entusiasme. 1
ions dels mestres..
senèe aquests no pot •fiure la UniverEl nostre volgut avilc En Josep DelAquest record dansa sempre en el sitat. Malgrat tajs objeccions. En clós, preslderit de is Joventut Naciolosjre.esperit somniador. Es una ^ni- Silió estipue encertat en portar nullsta, ha arribat de Barcelona on
bressió serena «íe .quadro virginal i tota la. reforaun a la. •Gaceta·. contra ha ucobat brillantment la carrera
primavereh4 upa <impressió fresca l'opinió d'RD iRamon i Cajnl, que sen- d'advoçat.
pom una florida de g nesteres un tava que havia d imposàr-se gradual— Ei canonge d'oquesla Seu me!8li de maig, al primer bes ite la ment.
>S94a...
Í A Umversilat
València votà per tropolitana^ Mossèn M qoftl Julià, hu
"^óta çl cel frapvès. 011 espiJlrixen uoanianitat. l'Eíluiut. Perü. l'euiono- estat nomenat Degà de la catedral
lUÇetf'ats. la ularu garlaada à'-'s tnia, àiibuc penant cl vist-plau del de Plasència
ïplegada a la llum. mentre la 1- cap dè IÇstat. eemva mancada d'eleif.a cantava en hlmue^ sants les ments yius per 'a sostenir-se. Per
L a Costa
dels avis.'els. esplais . de l'A- això quan .En Slliò sun del minostert;
Óma catalana 'i, els dols de l'escla- es paralitzen els esiuiuts fonnuUits.
SANT
VICENS
UF. li-f:VA.NERES.—
La tendència reaccionària atribuï- La festa mojor çeJvbreda
iltUd. Hem pensat a Catalunya 1 a
al Cenire
Irlanda. Hem pensat ai gest de Fran- da tü susdit ex-ministrr putser fou ima Català fou un exit dels més grans
ça, pels WJ*. a favor ^e i^rbja. AU loitjeclúra; aJlò podia haver-ho sus- que es coheix'en.
Fninça, tnare nòslra. topi. i'alM)jen els dit qualsevol polític UlberaL lli haEl prlifnur dlo. desprv* d'un repicaro^siellonesos, lun cutaltihs 1 tan fran. gué .preveiivió contra Kn .SUIÓ 'pels ment de cahipun^s. es va celebrar
seus
àiitej.edoiits
poluics.
que
aug;eéòs a la veyúdul Mss, com l'esilnientà en instituir la festa de Sant una missa, exevutunt-se )a del mesnarlçn. França, si miresçii cap al tomàs
d'Aquino, el dia 7 de març, tre Ribera, la qual fou cuntada per
PUeneu germà:
un notable chor del Centre, juntae'n què la celebra l'Església.
Aplaudim la bella imctíiliva ú» les
ment àinb l'orquestro tvble EmporAqui es barrà En iiiYiò per la coin- danesa l aSeivalana. de Ctissa de la
nenes del Rosselló.
A^I'estuiH.—K, Cnor Català del O»- cidència de dutes, i les esquerres no Selva.
sal_ uça^ia Ue pi-'Sur a l'estudi dos bo- necessiteu Jnés per adquirir la oarií
A les cinc de la tarda Lomençà e>l
d^i cliors per efitreriar-los çl concert vioció de llurs reeeU» no eren infun- ball, veient-se cujic^rregot de forasdals
i
que
nlarrera
d'aquell
sondeig
Drganltzai al Teatre de Perpinyà, a
ters, havem finit u Ks set de la nit.
:nyor del monument dels Voluniarl1' s.'ainagayen propòsits reaocionarls.
El chor, juniuniclii amb la Selvata.
Vquell
dia—afegeix—^'alg
adquirir
la.'at'alan^:
np. va celebrar a l'església les tan
certltad
qu
el'obra
d'En
.Silió
estava
Ena d'aquestes composicions i * ti- mona..
antlghes «completes..
iulada «L'Avia-, música del mestre
A les deu do la nil, el ehor d.J
Enric Morera lletra d'En CurIVs ' f.n quara al perill separatista qu-1 al- Centre va donar un gran concert.
guns Yeíen en la I niversitat autòno- Una de les coihposTolons fou canta"Lirando.
Al Casal Català 1^ resta dels 27 i. iuu Cajal apimtaMi aquest temor;, da amb lu cobla, i el Luncert flnl amb
les parault-s de Caslelar; - L a
pla Segadors^, (UÇíint-sa tothom amb
!8. de ge.DeT. va ésser un triomf de tèvoida
no e« ta iper la desBSjpe· lu testa descoljerlo aplaudint; tot fou
ne* pel Casal Català, i paniculnr- revolució
ri^cii/ de la .massa, sinó ipér la del» ben dirigit pel mestre Vives, direcnent per la seva Dova junta que pre- riiillors.»
tor de l'orquesiro de Canet.
Jüieix En Bolxd.
Fa alguns retrets 4 l'obra d'iCnSilió.
El següent d)a. u les deu, el chor
Én els tres grans batis que donà
partR-ularmeut en. IVxo- del Centre, juntament amb la SelvaMi.Casal notàrem -Ca presència dè detenint-se
men.d'Esiai i en la retrlamentaciò tana. tornaren a l'església a cantar
làhtbroses datn«s i senyoregés' de la del
professorat,' puix. oqueUl suposa
uitat. que havíeu complagut als uma- una redundància, t-siam esblida l'o- lu missa del mestre Ribera.
A les quatre de la tarda. la SelvaAv?r convits dels soda.
poatflò .L sols cal per a les profes. Forten puuu-jades diverses -sarda- sions lli tires, i ajnfc aquest motiu ex- tuna va tocar sardanes a la sala del
aes, cjntinuuiii it el ball amb un pro- posarà el imajà d'evitar la preponde- Centre, veient-se lluídissimis pels
grama escvilit de danses moderpes. rància de Içs Un «versitols -que concurrents diíls pobles veïns, sobrede là vila d'Arenys de Mar, de
' lilumeuge a la tarda, duvuni un atrauen en pv-node d'exàmens»: Que tot qual.
vftigufren un bell estol de
Hiblic, selíctç, lu roblu delí Rossi- l'in^pon de les nmiiKules d'aiuuuies la
joves 1 damisei les. desk.' aní-se mcllyols va jntfrpteiai \r~ n^jipiQtiihçs oficials ee JacI en benefici de la Uni- tisaiin ballant la nostra dansa, .seversitat rhiiònctfna. l-es matricules guidament boli de larda, i 3 la nit.
arJanes següents:
•Nit de Sant Jouu·. Morera: ICatU- lliures es pagarien .en puper de TEs- sardanes i balls.
JAdon», Manent; «Toc d'oració. P. tat.
L'últim dia també fou molt con.eniura; «Les npies i e Prats de 'SloPàrià del patrimoni de la Universi- lorregui. tocant lu Selvatana conIó-. Juneà.
tat, aíjur on no s otereix çí íormós
Agiïesxes cvmpgsKions ígren lljir»»"- efpectJile de l'estranger, on es fnn certs, sardaiu-s i balls.
|li va haver el dia pi i mer de fenenr aplaudld·.s. Lin entusiasme mes e^nlíftidldS donatius de particulars a
brer, a la nit,, gji gran ball de disfran va animar el cor dels juves l le- l.niversltats.
fresses, amb una Upica comparsa.
^.iKüfidií' les comes' dels vells, du- 1 • Uimf-èlS defectes, assenyalà els mè- A
If» nou. es van t'jcar sardanes, i
•JM r.questes testM de fionco ^erma- rits df l'obia d'En Sllló, tendents a seguidament ball Je nit. L'esmeiiloi
réinénVrpfKio. Integrada per la so- ball fou organitzai per les demisel«pr. *
. •
ivista provençal -Le FV-n- que e<<ién bfi-ania d» ... Universitat, que si res- les del Centre, tenint altra volta l'orèíjlsta provençal «Le Feu." qw e^ten taura el Concepte de la vida corpora- questra la Selv«tana.
»l seu prestigi 1 les seves coliabon- liva. eh Fótdre adauinisiratiu inclou
Avui ha tocat la Selvatana al Caikms flns a les nostnes terres dedi- la d'fsívntraliir.ació de sf^rveis: en su- sal Català de Caldetes.
•a el seu número del }!> de gener a ma; un ríçuii de conflunça i de resiàrceiona l a l'ànima cataluna. Pre- pousaibhiiai per a tes l'nlversitats.
lenta e"l problema català en els seus
Airiptieà.'iconsldoraí ions entorn del
»4p?ctes més- caracterisiici, ofermi- govern.de la Universitat, en la qual felicitant a l'orador I soMlcitant de
o al judici de l'opinió fryncesa. Han deu ordenar qui Utwui .apacitat í>er tots l'ajut ^'r.^teoeu Científic per a
/•rtliipat en aquesta obra els ceta- üiunar i intensítlcaít clogueren el ma- l'obra cultural que realitza
ans Puig i Caduíalch. Josep Carner, gisirai discurs del culte catedràtic iwGtVtns aqjlàudlmems aa;ollirrn l^s
'óno Estelrich. Rafel Benet, ioan Pich. nyoi 'Cïdiuez Oon/.èlez. que fou molt paraules de la' príS^lència
loeíp Pi». Francés Rodon Xavier Xo- aplaudiL i felicitat.
E. M. P.
Al final fc-u el"resum-de la sessió el
rues; Cristòfor de DomenecJi. '
;
ptesidém
.
senyor
Jiménez
Valdiv.esu
València,
31
«te
gener
de idí3.
Es una iniciativa del tot lloable.-*
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IConferéncia de let 9'30 de la nll)

La implantació dalt autoòmnibus
L'alcalde ha rebut iu invitació oficial per a la reunió que es celebrarà
al Clrcol Mercantil 1 Industrial, amb
l'objecie de tractar de la implantació
«lel servei d'auioómnlbu?'en la nostra capital.
Atropoli
A la carretera d'Alpicat ha estat
vJet ima d'un atropell el pare dief conegut farmacèutic de la nostra ciutat En Pere Ramon. Fou agafat per
una motocicleta nmb siuecar gu unavèn un home i una dona.
Hagué d'ésser condúíi al dispensari de la Gota de Llet, on II ferap la
primera cum abans «le condifr-lo
al seu domicili.
Balls
Deruè al vespiv, al Centre Autonomista de Dependentss' del" Comerç 1
de la Indústria de la nostra ciutat,
celebrarà el seu segon ball de disfresses al saló del Cafe del Comerç.
De segur que oquesto vetllada resultarà tan lluïda com l'anierior.
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{Conferència de les ""iS de fo nff),

Homenatge a l'alcalde popular
ter Coll.
Us regidors nacionalistes 1 nncio.
na IIAM republicans que lormen' la
rnajòria consl*tortoi d'aquesta ciutat,
obsequiaran amb un baoqnet al nos*
tre dit/ne batlle Dr. Coll, en homenuíg^ per la -seva encertaila gestió al
fre»i del municipi.
Bonaton
Diuen de Llansü que s'ha comè»
un robntçkii «le diverses peces da
VP-IÍT i"altres àbjfcWs que hi havia
n ima barca nrouiétà' dels patrons
loah Cublra. Predèric Pngés i Joan
Maliol. Ha estat detingut a Cadaqué»
u'n dels autors de la malifeta, ocupant-U alguns dels objectes robats.
Viatge del governador
EI governador' civil ha marxat
aquesta tarda cup a Mudrid, ençarr^
gaitt-st· del «jovern ólvtl el diputat de
lu ViBncofiiiHiiiai F.n Jij;ep Ferran.
Presos a^caisats d« Figueres
Dlir-n de Fi?iieres ipie han fugit
d aquella pre-... de parin judicial els
següent.-, pieio.-^ pipcessats i detinKüis per diverses eànses: Jaume Xtinenez igitano). Lltiís Gfimyui, Unir
Vers Cubillas, Josep Valls, Josep .Ba.
d.ir. Jos. p Carlig. Ji.is-p Marimon 1
Jnon Pons.
.
-sèiiil. ,1 qa- ii. ·jii ï'ii rer! lligar el
Director de la prestj 1 itn ajuJani, eis
prengueien lea clans 1 lugireb iruuquiUament.
. • . .

— La Societat «Manixa. celebrarà,
al seu local I a la mateixa ihora:, - l
seu primer ball de la temj>otadú. per
al qual es nota animació
Ensenyant a podar oienlitioament
L'enginyer Agrònom di- la MatícómuniUiit. senyor Imbert. acomiianyat
del perit podudor de Masquefa atrran a Mayals. donant un cutf de poda
cientlflca 1 fent diverses podes eh d''ferents vinyes del aus«lii terme, a imltatió de le^ quir es fan amb èxit al
Pla. del Penedès.
•
• .: :
Per aquell poble de les Garrigues
Nomenamenes '
es fan grans elogis de la cura qüe
Ha. estat nomenat ary uUe/.iP munt»
té el nostre Alt Organlsine. procuraht
millorar els sistemes d^ cultius, ala- clpal d'Olot don Josep Esteve, d'a»
voritit el dçs·.·nrçtUameut del treball questa capital. Han e^tai nomenats
méstivs interins df Sant' Sadurní,
i la riquesa de Catalunya
doti Jwsi Aie):idro. I de Campdevànol,
La fira de Salàs
dvii Ignasi Vila
Demà comença ta renomeuada fira
Vacantt
de .Salàs, la qual te extraordinària
importaucia* des fieú temp» antics,
Estan vacants la siiblnspecció veteperquè hi concorren infinitat d'ave- rinària de Figueres, per a Va pr·vJ·
ties i caps de beMiar «le loUb meues. siò de la «fual es celvbraià convuis
el dia U l la .secretaria Mpletn del
>'
Altres neva»
El governador civli ha autoritzat Jutjat municipal de Montr4s.
eis pressupostos del» Ajuntaments
SutatautM .
dk-ls següent^ pobles: •Clariana. Cava.
A
l'Alcaldia
de Quatre Casés en IaFnt-ixanet. Altadill i Mguerosa.
Pel canirari, ha returnat per a la ia Ja ouunastii de Ai'i pitir.' píoi eUents
seva reciiflcacio ei de la vila d'A- de la muntanya d'aquell tetiuè, í. u
l'Ajuntumeiit de Ribes d,- i n i.-er la
de 1,600, també iiia..ed.·(iu ilcl. 'aeu
— Per infracció del Heglamertt de respectiu terme La (yrimeia te el tiL'arreteres la guardià civil de Molle pus de ú.tXiu pessetes l ia segona ei
rusa ha denunciat els ^egOeata car- de 15 000.
"••
reters, veïns de Bellvís. Vilanova de
Bellpuig i Lleydu. PÍ-W Valls, Rainun CuUaré i Josep Riera, els quals
dia i|ue> duien els carros seiisj- !a
ta religiosa any.il, a l'església de
corresponent matricula.
,
Sant Anioiii. havehi-hl pteüicat un
— FI Butlletí Oficial del «iovem Ci- béB sermó mossèn Pere 'Ginebra,
vil porta el Reglament provisional fent-se després la botiica processo
per aplicar ia lley d'Awidenls di'l per l'Interior del temple. .
treball de li) de juny de 1^. !l
'
— Sembla que, definitivament, se— Demà celebrarà sessió de sego- rà Lnstuliada l'escola oncial de prina convocatòria el no.-nra Ajuutament mérà ensenyança, a les dependènciei
del Castell de la Geltrú.
— A les oflçlnes «le la Delegació
— Diumenge jmssat tingué llçc la
d'Hisenda estan - wposades íee nòmines de les quantitats que per con- Inauguració privada del magnlfiu
ceptes de recàrrec correspon c m .r camp d'éSpúri» de l'Associació d'Aals Ajuntaments durant eU an^s de lumnes obrer», jugoni-s'hl algun»
punits d'eriiretiarn·'nt «nue diferents
192223.
etumeiits seleccionais i: com a prepalacki por a la linpóriani inauguració oflcial. que sera tant aWaf com
Costes dç Garraf
estiguin enllesiits els altres dvtalls
VILANOVA I GKI.TBl'. — L* gene- que falten fer-en l'esmentat camp, I
ral manca de pluges es fa sentir de corresponents edificis.
del» «-n aquest teime, no solament
— Es a Pans el nostre estimo»
per als sembrais i altres tasques de amic l'artista del boix N'Enric C. Ril'au del pugés, sino que fins urnba cart.
a escassejar l'aigua en els dos aqueducies que proveixen la vila. de ma— Ens assabentem que és ja nn fe|
nera que s'han. visi precisats a res- l'enderrocamem de l'actual cas.u
u-ingir-la durant el diu i supriíiúi-la tels bots «alva-vides, existent al pasdel tot durant les nus.
.
seig del Carme, per la qual cosa e»
procedirà de seguido a t'habilitacit»
— El «Comitè Benèfic», en ésser su- ü'uu nou local, per a esta^it'i de .-alprimit el joc, ha presentat l'estat de vainent.
comptes, resultant que des de l'abril
Com hem "dit mantes vegades, el
de 19^2 fins a la primera quinzena
del correm gener, ha recaptat, por nosTre incomparnble passeig marí.
"tolerància de tecreos». 1Ç.329'35 pes- Un hi guanyarà molt amb la desaràset s. què. segons detall pubhcat per ricíó de l'esmentada caseta.
la premsa local, ha estat repartit entra les cftses dè beneficència, proporcionalment.
AUTORITZEU LES KOTES DE I.E9
—Ties .Associacions de la Santa In- QUÀLS ENS PREGUEN LA PUBLICAfància i l,a Panerela del Bon Jesús, CIÓ. AMB UN SEGELL O UNA FIRhan celelttat, juntament, la seva les- MA QUE ENS SIGUI CONEGUDA.
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exterlora ttavessen ücllment els cosa-; de feblfs, així nom les orgaíltza- E x c u r s i o n i s m e
clous vivenu. SOUSÍ provocar-íi! pertorbacions .-ipreclableí. AqucsUs radíac.ons csperlmenten. al contrar:.
COPA C. E . ROOAMOM
rtnp&rtams modJliaclons a presíncla
de subsUn<^<ea de valència elevada,
Ei Cetiire Etcurilonista «Rodamón»,
en partUtiiar jels cossos radiactius. per a Uluslrar els lectors de les con
Adquireixen alcsbores propietats sem- diclon^ esp·'í'-iallsslmes en tiu< es dlsblunts a les de les radiacions de lon- putorà aq!-;";'. trofeu, ens tramet p í r
gitud d'oóda conc^oda. tal? com els a la publicació, aquest axtracte Oel
raigi ultraviolais • e-li roigs X. L'e- Reglament.
missló dTr.^ueste-, radiacions sembln
Article primer. — La prova serà per
ésser contlr-un durant t l dia 1 la nií. equips
de dos excursionistes.
i llur úttaftslial í i v - i e m a ràpides-l
Article àagóft. — Podran pendre-bi
importants voriàiclons. Llur activitat
semi.ln ísser mtss gran durant els tpe- pari tots els excursions qs, llevat dels
rlodes d'activitat electromagnètica. corredors de fons, mig fons i nm.x!;Els rm'fltiples efecte qoe provoquen tss. de fon».
Arüclo tercer. — S'efectuarà eo el
en r.conJiHla terrestre experitnenten
^ihkc'.üds .paruUele-i * l-x de l'actl- segQent recorregut, d'uns iS quilòmen f ò t '^.éttfVfíti'ifhk't)0à. r:- ?.nòmens tres, comprès entre Gavà. ArampruL'acadaml: .'inmiTarl don Jo«ep Co- de radioaolivUat i de desintegració de nya. La Morella. Begues, Torrelles.
ma* Solà. comunicà una nota de l'a- la matèria, sembla que es troben sota Tur6 de Sant Antoni i Gavà. essent
esdamic -íonesponent a Bordeus, M. la dependència.mi-, u nietiys imme- lliure l'elecció del camí i podent usar
la ibarxa que mes convingui a llurs
AJber Kodon, en la vjual el sca autor diata d'accions exteriors vtr.ables
aptituds.
suposa que el Sol 1 1 sa regions altes
de la nostra atmosíera són focus perFou elegit «Cúdòmk corresponent a
Article sisè. — No es donarà la sormoneiiis oe radiacions de naturalesa Grenoblè, iibscrií a la comissió per- tida de Torrelles, fins passada una
ffí/f%T9 mdetezzntaada 1 de gran podat manent de Ceclagia 1 Palentologia. hora exacta de 1 arribada
ite paCMtzacló. AgpaXes ^adiacums M. Paul FoUOL
Article 10. — serà precís vestir a la

manera excursionista, essent per RITA
necessari no portar al descobert cames ni braços, essent lliure altrament
tota mena de vestit
Arnde 11 — Caldrà anar proven
d'una motxilla, amb un mtnim j «
pes de cinc quilos.
Als qn! desitgin detalls completa,
se'ls facilitaran a l'estatga d'oquella
entitat 'Palma de Sant Just, 3, prlbí-lpal.. tots els dimarts 1 dijous, da
deu 0 dotze de la Tetlla.
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Els

treballs
dèmia

de

de

.

a fer u i de cradíts deatmate a l'exporiacl6 i organismes especials a emprear -vi. r^,; .•.mj-r^. u ÜJQ wbttrç,
aplicar qaaii bo cregui ODOitQ.
oqu&st procedímem als teixits 0% cotó, que Anglaterra exp<ïrtl a Espanya, a nostres colònlea, a nostres
mercats d'exportació d» les RepúMiqiws Ibero-amertcanes.
Quart. — Que en viata d'aquosts
antecedents, no pot teser mès Jnsflficada nostra oposició n que e* rcduissm nostres tarilea aranzelàrte; i
la paticlò do que pel gorern esp»
nyol. s'apliqué- a lea procedències
angleses, la llei d'autontzaclona de
28 d'abril «te 19tí. qua efi el seu epar.
tat C de l'autorització quinta diu
alxl: es faculta al gotwn «per adoptar les m e w e í i necessàries de protecció a l'indústria nacional, contra
el dumping indústria) o econòmie aa.
tranger, ilonam-nc compte a lea
Corts.

naroRMaoid m m l n o a
TEI-EQRAMES OFICIALS D E L ÜlA D'AVUI

• • •

ÇATAUtNYA

Vapor espanyol -Tambre.,
amb piulo pohlico. qua dea fle s»te9càrrega )í«ieral. rap a LOÍ Pafmas bre de 191? eíiavla creat a Angla1 eicoles.
terra, et. -íí BoarJ of Trad*-. l'ExVapvr espaiiyoi «Gata Roc»», amb port Creoti Oeparwmeol, 1 que dit
càrrega gexierol, cop a BÚbau i es- l'orgarüisnie podria disparar di>s del
calis.
mes d'abrl! de 1W. de W milloas ó»
Vapor «ipanyul -Nalòn», en l l a i i . lUurea «eterlines (765 mUfon* de pes
setss), per a impulsar l'exportació
cop ft Sant FÍÍIPV* de Pràvia.
• Vapor eípenyol
»Rey Jaime I», de manufactures del Regne Unft.
amb ctrrepn genaro!. cap a Palma. Quo l'importàcio anormal de teixit?
Vap^r frtpariy&l ^Rey Jalrr» fl», blanca de cotf. que «Tia vingut veamb carrega g«rit>rul. cap a Mahó. rlIVcant per nostre port durant l'any
Vapíjr holatid*? «Rhoe». anib càr- 1982, bé podrà ésser un etect»», de lea
rega geoaral i trtaalt, cop a Valèn- concessions atorgades per l'Esport
Crèdat Depanement. als esportadori
cia.
anglesos? l que en tala clrcuniSàncíes em enorme temeritat reduir
Moviment dat Port oi dia a
nostra segona tari la aran*alària als
productes anglesos, havttit de sectllr
,pel contrari, l'exemple de Fian a,
UVKEl-f 5 PlSTR\TS:
bolarAlrAeipanyüla «Maiiu Búmaa- ' Itàlia 1 Bèlgica, que les devavan pçr
ti>, Oe SaÀta Pola, auü> ^ul.
medi dels coefleienta.»
(Palleboi espanyol «Paco Bomnatl»,
A aquesta nota l'Ecru, senyor amde Tcrrerplla, AÍUO sai.
baixador de S. M brltàhlca ha ma(Pailebot espanyol Al&rxa Antúaias. olCestat que estava autoritzat per a
Ciaiat Ue AlaUó^ca, amb càrrega daclarar que el sistema da crèdits
per a l'exportació esmentada, mal
general
\-tpor Aagi*» ^•atücdale'. de Mat- na prestat cap as-uténcla a l'expor
taclv
teixits de cap classe, no
saUa, en trànsit.
Vapor e^panyul A A Cuàrdio», de sols a Espanya, t.no tampoc Canàries. Fernando P60 nl a la zona del
MiusaUa, amb oàMvga genera1..
Vapor espanyol «Callexa». de Gan- Marroc.
dia 1 escales, aimb c à t t e g z general i
Nosaltres respectuosament Ueni de
10 passatgers.
mariifeur al aenyor ambaixador el
v«por espanyol •AadaKicia». de! següent:
Ferrol, affib càrrega general 1 s u pes- Primer — Que «n nostra nota no
satgera.
aflrmern que el govern britànic hagi
Vapor emanyol «Cglbo San S e b í ï - rei ús dels crèdits a l'exportació per
t'a.'i . de (Santander 1 escales, atua als Wlxiis de coto desunotó a Escàrrega ganeral.
panya.
Veier ftancàs iVetaa», d'Alger, wnb
Segon. — Que amb data 24 de iSecarbí».
òetnbre últim ^ Boanl of Trade puVapcr aapanyol «MtiiOn*, de IMaitó, blica el detall del* crèdits atorgats
anxo cànega gederal i 11 passat" per l'Expon Crèdls Depanement
gazs.
anxilla a l'e.vportnclO oue pufN·n a
Vator «apanjrcl «Balear», d Eirissa, la suma de ei.S69.123 lliures esle?llamo cirrega genetal 1 6 pa^salgers. nes l te ilUta del^ països als quaK
(Bergantí gelsta italià «Fonunato», s'han, enviat, des d'AnglelWTa, mada Terranova, anüb carVj
nufactures benc&ciant amb els ertVapor e aanro: *Manla». de üs mar, (üts de garantia otorgatí.
amb peix.
paísoí. copiat* "a la- lletra de
OJasfui fi.'.íf:y..; <Teresa».. de Ma'. la DHs
Níacio del Boord of Trade, • »
Carles, amü SAI.
. eí» segOen-W; Canadà, Aostraila. So' va Zelanda, Àfrica del Sud. Africn
VALXEIJ.,S 0E.5PliVTXvlS:
Vapor italià «.Pollaie», amb còrfe Or.ental britànica, Zanalbar, Hong« ^er.wal i a4n?U cap a Aíaxandria kong. Shangal, índia? orientals britàntqne5. Guyane brltànca, Xipre,
1 «cales.
| Isla Mouriclo. Egipte. França, ColòV.UXM.L·S SORtlT.? •
nies franceses, Bèlgica. Holanda. CoVapor otnarlcA •«Sàlvatíon Lasa*. 4? -lònies bolandeses. Itàlia, Espar-ya.
Çolònies espanyolea. Portugal, Grètràa»lt ea(> a Valèntla.
Vapor noíjae «Cederlk», en dlas!, cia. Rumania. Yugo-Ealàvin, Txecoeslotàqula, Àustria, Hongria. Alemacan s Hue^'s.
Vapcr em^nyol «derto-, amb el nya. Dantzig, Polònia. Dinamarca,
Islàndia, Xornegn. Snícla. Estònia.
seu equip cap a la mar. .
Lituànla. Geòrgia, Finlàndia, Mèxic,
vapor rtatoèx «Tatuan», en llast, Cuba.
República Arventlna. Brasil,
c»o n Tarragona.
Xlíe. Perú, Fxjuador, Venezuela. CoVapor eapnnyol «Balear», amb cèr- lòmbia. Esmirna, Libèria, Marroc,
r»ga" general, cap a Eivissa.
: Rodès.o, Albània, Estats Units d'Amèrica, Malta. Ablslnla, Turquia, índies franceses. Siem. Japó. RewlbliL a C a m b r a I n d u s t r i a l d e ca Domlnlcona, Afrlro occidental
britànica. Salònica, Slrla. Colòmbia,
britànics. Colònies portugue*».
Barcelona i
l'exportació
Oue è?. per tant. evident que Anglaterra ha atorgat crèdits a l'exportncfó de manufactures destlnatfes
anglesaa Espanya. Canàries. Colònies espa1 nyolea y al Marroc; i des del moLa Cambra oncial d'lndúatr!a en- memt que l'ambaixador de 3. M. brinè a la premia una ncyta an la qual tànica afirma que no es destinaren
e« deia:
a teixits de cotò. «ertan a altres ma•Fa algun mwo;.
tinguérem de nufactures; encara que existint la
cridar l'ataodó del? govern» l de l'o. llei ainglesa que autorltra al govern

Vapor aspanvol
tVillorteai-, de
Cana·; na i fíicaiài. oiiii» càrrega genffial 1 pa-Kfttge.
Vapor espanyol «CarioJ^jaí-, de Va-

Vnpor wp^nyol «Rey Jalme I», de ' Intr:.... amb i.ieMg* general i pas{Mima. nmb càrrega goatral 1 77 Gatg«.
l(j«i««i«ere.
Vapor holaluUit 'L·llu-- . d'Arru: rVapor Mpanyol «Riia». da Maise- óütn i e.·'caies. amb càrfïga gc-fi-ral.
Jla. amb càrmfta Reneral.
Vapor Italià «Pol·luce;. d"Alexan'-OH-TJ espanyola «Ang«le Balada» dria 1 •cnleí. amb càrrsga genwal.
tW Màlaga, auiD càrrega {wneraL
Vnpor «peuvol •Bomm», de Las VAIXELLS DESPATXATS:
Palawa i t t c à i m , baút carrega g »
Paik-büt e^any..! Ooven PaquHo»,
nenL
amb càrrega tnaeral. cap a PaUVapor espanyol •B·iinrs·. d* Bue- mAs.
noa .Kires i esca*», amb camrga g*Vupcr omericií «aolvuiion I.c-v^. ü«
iricslt. cap a Volèbcia.
3.? r i S3 passatgers.
Berganu goleta iioMà «Uarduoci».
Vapor bolandèa «Leraora», d'Aiexuadria i ecaise, aud> caroega ó» eu liuit cap a Mannà Ui Corrara.
Vapor noruec o^d^ni.». en Uogt,
lg»?oUlJa.
\ jpor eíf·anyol iJuao AutoDÏo·, de cap o Huelva.
(•IjCm. amb carbü.
vapor «aponyol «Ciorto». amb el
Valer cspaayol «Jorn^MlM». de Va- neu e«u»p. cap a ia mar.
lencià, amb garrofes
i VAIXELLS SORTITS
Velw Mpanyoi >Saa José», de Capkíttoara, amb càm»gs general.
Vapor aspaayol «Marqués da CamVsnor alemany «Olto Leobim}!'. po», amb càrrega general, cap a Pad'HamboiK i «acalia*. amb càrrega sa]a> i aacolw.
general.
,
Vapor «spanyol «Aragón», amP
VeJ*r itAl·la •Olovamiino», da Pro- ca maga general, cap a MeüUa 1 aeMHM)
|itMto, amb oarM.
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DE

I COMERCIAL

VIDA

C e n t r e

VEÜ

l ' A c a -

Ciències

riesiui<U pel >doclor N'Eduard Al',)be, cel brà l'Acadèmia tie Ciències
, Aíte. íunln general ordlnàrio.
Es üoníi conipite do les obres rebuúm wnb desiiiHWiò a la BibUoteoa.
níPí lr= P;B!S f.?iirea: una noia p*irogrïitloa solia iiucuites uades de terres da Santander, i a l i m notes, també petrognifiquas, de l acadímíc nu«etori Of. F 1 íiaxiíal S^-n Miguel
de la Qà-nara. i un treball del corr> oouf-ni a M: <JIK.. d-! d00:or don
Vnur CobAileio. titulat «Otras espaw.c. lan-lciíUis .le» 4~Mto «U^va».
Bl dootor P«ie ^aroer. pi*vat»í, acadèmic :.' T.'mrt, dlss*rià sobre el teIAS -l.j orva «tectromotriu dat ga»i«radwr ..jr-.ciacUn... Sa combaue
blpOtr-i a'AlAandre V.,Ua. inventor de 1c ;Vla hidroelècir ce, qui. moígrat «1 seu prodigiós ingenl, no «sügué encertat --•ibmat a l ««fit

dels metalls l'origen de la T. e m del
dit aetwntdor. En genera). r»butjà
la hipòtesi de qualsevol contacte com
a causa de la {. e. m. que reskteix en
els qleiucnts voltaris. Dea^strà nmb
prové i «epariroemat-, no ésser ferta
l'opU.iò uníversafinent adnwsa Je què
en la pila Volta «n zen^ pur 0 amalsamo; no és atacat per l'àcid sulfúric
r-bans da tancar-se el elreoi:. Sostingué, ans el oontrar;. que. muntada la
•:
; abans de tancar-sa. Ja cotoencen le* reacciona químiques i qua
ce«í«n a!Tl que. carregata d'olcctrlcltdts -x-ntràries «is d o í elèctrodes, la
difetància 'de potencials iguala la
f. e. m. de l'element. Finalment apolà.
en dHrat^os arguments, i a seva l«ei
de 4ua ia dita É e. in. t- efe.-te de
r-1 accions químiques verAva :--·s en el
iK-n» rodar

E L iMBRCURE SUlSflE.
iSeguirn la tasca que sQia Impcsat
de donar a conèixer a l'estranger les
loddsíries auissès 1 de procorar-Ios
nous mercats, la revista ^Mercoie
Suisse» «onai^ra el seu número da
gener & les relacions blapano-ouiïse.
Com que la redacció lia Ungut el pnvüagi do poder cotoptar amb la coBa.
boracló de tots els agients diplomàtics de Suïssa a Espanya i del secretari de la Cambra de Comerç Espanyola a Gínabra, el dit número espectel és d'una gran riquesa de documentació.
tn cl sumari írobern els articles se
gilents:
«Espaiia y Suiza», per AWTed Ma&'
gotti. .aninistie plentpotenaar; de
Suïssa a Madrid; «íMorcancias que
Est-aíla compra en iSulza». per Frederic '\lppel, cònsol de Suïssa a Barcelona ; -rEi acelte de oliva eapaíoi
v sn venta en Sulin», per Robert
btierlín, cònsol da Suïssa a .SerUla:
«Lo que Suiza cmmra a Eapafia», ipal
doctor jur. fiug. «roye. secretari da
la iLegaoló de Suissa a Madrid.
«.La fatorication de la .WOoutena è
Genève», pol preff. Oct. iPlot; ID,«lo·
dustrle sulsse et iTEípogna», pel doctor Joan Wclldflbutg^r; »u> tourlsme
en Sulsse», per v Jnnod; «La VA
Folre suiese d'EcíiantEnons à
fi^;
•le m Comptolx suiste des Industries alimenta!res -et agrícoles da
Lausanne», i ,finalmerrt.el senyor Ant
More'on. secrptari de lo Cambra da
Comern espantia a Suïssa, publica
dn .nt.-Tíssaiu article sobte «1 mercai espanyol
L'administració de «Mercure Sui».'
se». Passaré de? Llons, g Clj^Ara,
ba disposat csdlr gratuïtament an Jetennlnat ncm'ire d'exemplars & les
persones que dasllgin rebre nümarí
especial, psr a la qual cosa ban de
fer immediatament la comanda.
Fills

de

F.

Mas

S a r d à

S0. Rambla del C e / U n . 8Q
VALORS - CANVI - Cl'PONS

B a n c a T u s q u e t s , S . A .
C A N V I — VALORS - CUPONS

Rambla <te< Centre, arfwew S

_
*
La ijeociò Fotogràfica del Grup Excursionista «Berceloneti» té anunciada per al vinent diumenge, una ««cnreló al Castell de Momsorlu, paf
Breda, Riells, Castell de Montsortu i
Breda Sortida de l'pslatge 'Sant Miquel. 3), a les olnc dtl mati.
E l Grup Excursionista •Catalunyaj
u organitzada per al,pròxim diumenge, una excursió al Figaró. «Montmany
Sant Miquel del Fal. Sant Feliu da
Codines 1 Caldes de Montbuy. casant
el lloc de reunió a l'estoclo del Nord
a les ala del m a i í

LA'

ANUNCIS
Gran T e a t r e del

Liceu

Gran

Teatre

del

Liceu

T e a t r e

Temporada de Quaresma. Quatre
iran» concerta pel genial pianista
BMIL
3 A U E B : : Dies 22.
all: 25. tarda, l M . nit. de febrer. 1 3
je murç n i t . — Queda obert l'abonatueut. — Als senyors abonats a l a
^^resent temporada d'Cpera se'ls reIservuran llurs localitats fins el dia 4
tde febiwr.

" ~ T

i

AUR1GEMMA-CANADO
Dissabte, dia 3 de febrer
B A L L BLAU
El dia 8 de febrer, a dos quarts de
quatre de la tarda: GRAN CERTAMEN INFANTIL DE VESTITS.
Localitats: Casa Aurlgemtna. Fernando,
taquilla del teatre.

É

v o T T i -

LA CHARLOTTEI KRECKOf
: u iexo, companyia, amb el seu me| ravellós
iB A L L E T
S O B R E
G E L
[nivlsslma n ú m e r o s de divertUsements
i el g r a n d i ó s ballet
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L A
m é s

s u b l i m

L e s
e n

les

t e m p s

p r o d u c c i ó

de

la

p e r s o n e s

q u a l s

1 ptes.

. . . 2

»

C a d i r e s de p i s t a 3

>

C a d a dia m a t i n é e a d o s
; q u a r t s d e c i n c . N i t , a les -

Saló
C I R C

M a r q u è s del Duero

Escena

Aquàtica

Oriqínai Tobogan

Ptlhí Cinena
f ^ g S ^ · i
El saló de mé* confort de Barcelona
A v u i . diuda de la Candelera. Grans
sessions, n l l . Exirnordlnari è.\ll de la
meravellosa peliicula. els contes d f
L E S MIL I UNA NITS
magistral interpretació de Natàlia Kovanko. Exit d« la formosa comèdia
dramàtica
E L MES SANT
Grans rialles amb l a cinta EL 1 LA
GUAYABA. per-Rorold U o y d .

pels 30 ó s s o s nedadors
G r a n
P i s c i n a
contenint 50.000 litres d'aigua
instal·lada expressament a la
I P i s t a
C e n t r a l
S I les
U representacions
En totes
tot el P r o g r a m a c o m p l e t
Ü L T I M ~ D I A
diumenge, 4 da f e b r e r

Adéu

a

e n

e n t r e n
d e l s

de

e n

F a r a o n s ,

les

l l u i t a
f a n

m u t .
es

c i u t a t s
g r a n s

e g í p c i e s ,

c i n t a

i

T o b r a

U

T

B

O

L

Gran p a r t i t internacional
dlumtnge. d i a 4 de febrer.

U.

T. E .

de

per

al

Budapest

que figura a la davantera del cara*
plonal d'Hongria, contra

C.

D.

E U R O P A

A le- tres de la t a r d a . .
C a m p i o n a t s

del

m ó n

de
T e n n i s
Equips dc la Gran Bretanya. F r a n .
ça. Suïssa, P o l ò n i a , Dinamarca, Portugal. Romania i Espanya.
Els

m i l l o r s
del

j u g a d o r s
m ó n

Palau de ia Músíria M Parc
vull

K U R S A A L - A r i s t o c r à t i c Saló
PALAU OE LA CINEMATOGRAFIA
S a l ó de reunió de famílies distingides. — Sextet Suftè i T r i o Moltó.
— A v u i , divendres, festivitat da Nostra Senyora de la Candelera. insuperable programa, el colossal èxit del

E D E N
C O N C E R T
Asallo, 12. — Eixit N1TA IBANEZ,
OLIVARES. T ROL PE ROLANDO i fliU
tres importants n ú m e r o s . Tots ela
dies Aperltif. Dancing 1 gran Taba.
r i n Americà. GRWS BALLS DE DIS»
FEFSSES.

F A R A Ó
del

p r ò x i m a m e n t

c o n s t r u ï d e s
l a

F

T e p p a m a p S i t g e s
PARC H O T E L , deliciosa carr?iecdi
asfaltada. Telèfon 1341.

m e r a v e l l a

p r e s e n t a r à

e x è r c i t s ,

d ^ q u e s t a

L a

Frontó Prinoipa!
Palact
Aquesta alt, no h i ba partit. — Da»
m à , grans partits.

Per a l a sessió de les sis dels diumenges i dies festius es despatxen localitats numerades tols els d'es, Je
sis a vuit, a toqullo.

D E

l a r t

Reial Círcol Artístic
Q r a n Rail de Disfresses
El dia 12 de febrer de 1933
T E A T R E NOVETATS
Decoració I Cavalcada, ü càrrèQ
de t o u els Artistes. Venda de
llotges i localitats, al Reial Olrcol
Artitlio. — Disfressa obligatòria.

Des de les deu del m a t í a les
del vespre

Aviat: LA DONA DE F A R \ O N ,

Barcelona

T e a t r e de la
C o m è d i a
Companyia Claramunt-Adrià. Avui,

c i n e m a t o g r a f i a

e s c e n a ,

Catalunya

Gran Cine de Moda. — Notables
quintet Jordà i tcioet Tarrenta. —
Avui, divendres: Diada de la Candelera. E l g r a n triomf del programa
AjcVi-ia. ENAMORADA D E L S E U XOFER, deliciosa comèdia^ per Ethel
Clayton, una veritable preciositat que
n i n g ú descari de veure. — Diumenge,
nit. estrena TVONNS, per la tnonisíima artista Mary Milee — DlUuns: La
gran ç x e l u l v a BLANCHETTE, interascant d r a m a j e ia Vida re ai, — Dlm^rre^: Programa A|úrfa.

PAUSSE

D O N A

o b r a

3 0 . 0 0 0

Preferència

diu LAS CAUCELEHAS (exclusiva),
ttssumpie d r a m à t i c , basal en la ^ c suela del mateix nom. s u p e r i » inferp ; - .. .-• i ufupletant el prugrania 14
mettran •• c o m è d i a (Uuiveiial)
LES
APARIENCIES ENGANYEN [««InSl»
va), presentant una emocionant 1 irw
M o s s è n
J a n o t
rera d ' a u t o í , pi-r la intrèpida artistQÍ
Mario. Prevost; CASAMENT DE R í .
P A L A C E
C I N E L L Y . de g r a n broma, i les ACTUA.
L I T A T S GAUMONT. Demà, a
doí
Oran Saló da Meda
A v u i , festa de la Candelera, n i t quarts de deu: SILENCI SAGRAT,
Programes eacodlrts entre les millora per W i l l i o n i Russell; LAS CARCELE.
marques. L'interessant film, UN PAC- RAS, de sorollós èxit, últim dia. 1
TE, de la marca Metro; gran esdeve- altres de gran èxit. l>eiiia. dissabte,
niment cincuiBiogríiflc, primera Jor- estrena de la superproducció de l a
nada de la colossal pelltcula de sè- marca (Universal), LA TOUMENTA
ries, superproducció de ia marca ale- (exclusiva), d'emociqnent argumenti)
m a n y a U . .P. A-, L'HOMf: SENSE deseiirstllant-se l'assumpte ea els ne*
NOM; la c o m è d i a d e gran broma, vaK boscos del C a n a d à , fí;;urufit-hl
ILARQLO COMEDLWr, ipel cèlebre un b u r r o r ó s incendi, causant vera
artista «El» de lea ulleres. A l a ses- sensació. Interpretada pels anorao»
sió de la nit. l'emocionant peutcula. nats artistes Housse Peters i V i i g l n a
FOC. SAGRAT. — Dema. dissabte, es- Valli. Actualitats: VIATGE DE S. M ,
trena de la segona jornada de L'HOME EL REI A ALACANT.
SSNSE NOM.

a tres quarts de deu de l a nit.
Primer-.
EN PAU DE I E S CALCES C I R T E S
Segon:

A v u i , Diada do la Purificació de
Nostra Seuyora. A l vespre, gran
sessió, amb augment de programa 1
estrena cle la saper-produccio del programa AJurla: ANIMES INQUIETES,
per Etbel Clayton. FORÇA CONTRV
FORt^A. ZISKA, segona Jornada. TR1Q L l T R A Q L l : VERTIGINÓS. LLADRE
D'ANIMA. — Demà. insuperables estrenes, entre «lles LA FAliX DE LES
NINES 1 altres.

BARATISSIMS

General.....

E

Gran Teatre
Espanyol
Companyia de vodevil Josep Sanfper*
A v u i , divendres, 2 de febrer. Nif. a

g r a n

1923

DIES

C o l i s e u
P o m p e i a
M I S S
V E N U S
Travessera,
8
1
10.
- Telèfon 272 G.
La millor m ú s i c a d'operola de moda a ;oia Europa. Es despaua a i Avui, festa do la Candelera. Nit,
ComotadurLa per a les funcions de a dos quar.s de deu. SENSE SOORV
dema, dissabte i diumenge tanla i nit. ^ (un acie), i LA INTEL·LECTUAL (ires
actes}.

Butaca amb entrada. 6*30. timbres
InÀosos. — Es despatxa a comptad«Hà,

L a

PREUS

T e a t r e
V i c t ò r i a
Demà. dissabte. 3 de febrer 1923.
I n a u g u r a c i ó de l a t e m p o r a d a
L'opereta en cinc actes.

Dilluns, 5. a l t

H

Ú L T I M S

T E A T R E
C Ò M I C
Avui. festa de la Candelern. Nit.
a dos quarts Ue dep. K l d m u a en cinc
actes. LOS MALOè PASTORES. A la
tarda a c a b a r à , i a la nit c o m e n ç a r à
l a funció, amb EL NINOT DE MOLLES.

L A
C H A R L O T T E
SCEEHEREZADE, CARNAVAL. TATO
l MAY. Gran programa de DIVERTÍSSEIENTS. — Diumenge, tarda i Oil:
O j a i a t de la Companya.
O

D O

A T R F
N < > U
COMP.\NYlA ARGENTINA
MUIXO-ALIPPI
Avui, divendres. FESTIVITAT DE
L A CANDELF-RA, Estupend programa. Vespre, a les deu. Primer: POMPAS DE JABON: segon: LA BORRAa i E f l A D.E1. TANGO; tercer FIESTA
.VBGENTINA.

HONOR 1 BENEFICI
dà I » reina del pati sobre gel

V

O R À

T e a t r e
P o l i o r a m a
Companyia d» c o m è d i a
Güell - Tu.iela . Asquerlno - Cortès
Aval, festa de
la Condelera.
.Nu, a iv-* ck-u. L r . v r r f>r. o n x s
BROMA, en Ires BctML
Ml COMPANERO E L LAORON
Interpretant el poiper de DUQUE (LBdrón). el senyor Güell.
Demà, dissabte. Popular. Tarda.
M l COMPANERO EL L \ D R O N . Nit.
ESTRENA A ESPANYA de L i comèdia
en tres actes i eh prMa.
LA MORAL DEL AMOR
dels senyors Josep A. i F e r m a F e m à n dez Portaro.
Es despatxa a CcmptaduMo. — Telèfon 413* A.

GRAN

C A R N A V A L
Riquls^fm vestuari de l a cosa l l u c
Bir.-h l Companyia, de Bérlln-NovnYork. Decorat de Tarazona germans,
Je Nova York, 1 els cèlebres Jongleurs
TATO 1 iMAY.—Demè. dissabte, tarda,
a les cinc, preus populars: Butaca, 2
p o e t e s . Escollit programa. Nit, a ies
dea. Selecta funció a

I

L D

P i g . 15. — D í v e n d r e a , 2 <le W > r e r d «

CATALUNYA

Us deu. T E . T E . . 1 QEIXAM DORMIR
i DON JOAN Df: SESIRAU-ARCA.

COLISEU OE VARIETATS
A v u i . diada de l a Candelera. NU.
a l e t deu: COMIAT de LEOPOLI)
FREGOU. Colossals programes. PRIMERA PART: Prolecció de notables
peHlcules. E t i t à s dsls ovneionaata artistes SOLEDAT MIRALLES, celebrada ballarina. 5 JUNETRCS, equiübristes. KANUl L·LIA TRIO, cants,
balls i m ú s i q u e s de l a Illes Hawai.
SEGONA PART: F I genial artista
LEOPOLD F h E G O U . en les grans
creocions del seu vasi reperttorl. TERCERA PART ^ aprupòslt de gran è x i t
amb presentació de nous tipus, cantants, m ú s i c s , e t c . « I c . FREQOLI,
EMPRESARI. QUARTA PART: U popular i simpàtica coblejadora PILAR
ALONSO. — Demd. dissabte, tarda i
n i t : Magniflcs espectacles. Sessions
extroordinirtes PILAR ALONSO, prenent-bi part tot el notable quadro
d'Atraccions, amí» debut del g r a n . ..
BALDER

ÚLTIMS DIES. — A v u i . divendres,
ilt. a les deu: G r a n d i ó s programa
PELS REIS DEL PATI-GANIVETA

T

de
N o v e t a t s
Vuit elegants

BALLS DE DISFRESSES

Teatre
Català
R O f f l E A
Telèfon SSOO A. — A v u i . divendres.
I vespre: M A T I DE FESTA, i la deliciosa c o m è d i a d'En A. P. Moristany.
L·K RIQt'ESA DE SIMOMDES. —Diumenge, a les tres: Ultima d'EL PR1NC£f» BL.\NC. J'En Folch 1 Torres. A
dos quarta de sis. Magnífic programa
I de gran broma. 2 obres de gran èxit,
2:: OL'AN ELLES VOLEN i LES CARBASSES DE MONTROIG. N i t LA WQLESA DE SIMOS1DES i LES C4.RI BASSES DE MONTROIG. — E<? desI I .a.Ta a Compta duria.

DE

D'ESPECTACLES

T e a t r e
d e
N o v e t a t s
AvuL divendres. 2 de febrer de 1923
Ultima funció de la temperada
Nit. comiat del NOV1SSIM rSPECT A C l £ DE MUNDIAL EXIT.
MiSS VENUS
l o i a musical i cinematogriUlca que
ba imposat la seva partitura, cum a
MUSICA DE MODA a Barcelona.

Demft, Olllma de MADAMA 8UTTERFLV Comiat de l'aplaudida sopron
Carme Bau Boouplata. — Diumenge,
tarda: MANON j * l d l v o tenor Cario
Hacket, i l a cilebre sopran BoMassar
re. - Dimarts: TRISTANY l IIOLOA,
|d«Out del tenor Karl Horfmann.

VEU

e x p r o f é s ,

i m p e c a b l e
c u l m i n a n t

segle
a

l e s

p r e s e n t a c i ó
d e

l a

la

X X .

p a n t a l l a

h o r r i b l e s
d e

l a

L a
del

b a t a l l e s
v i d a

c i n e m a t o g r a f i a

e n
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1933

V E U D S ' CATALÜÏÍÇ'À
Q u é

P

E

L

L

E

T

E

R

I

e s

l a

A
P L A T A

L A

P

SIBÈRIA

R a m b l a

d e

C a t a l u n y a ,

1 5

i

C o r t s ,

6 2 4

Se

E L S A R T I C L E S

P r i m e r a

F à b r i c a
i

a

de

p e l l s

E n totes l e s c o n f e c c i o n s de t a l p i a r m i n i n a t u r a l 5 0

de

N

B

O

N

P

A

Ï

D

O

és u n tresor q u e c o b d i d a a q u e l l qne
menjar..:—Això

no

potser

em f a r ò m a l . . . — E l metge m ' h a
dit que d ' a i x ò . . .
vuit
m e c

dies d e

P r o v e u t a n t sols

prendre

Otmaneo-lo tu

^ r à n d e vostres llavis
diat. C u r a c i ó

cert

No

d e l s

n o i s

v, E'Antl-catarral BORBONET, és el veritable específic aoraJUtat per a curar en pocs üles la Coqneluche, Bronquitis de
Mta mena da tos de les criatures.
aJÍn?k<si<-G· Earmàcia de l'autor, Carders, 44; Doctor An
W ^ i p U M l b . dreu i J . Viladomat Kambla de les Fl
nua
D e m a n d e s

B o n
dependent
da colmado, amb bones referències i aptitnts es necessita
E m p l e u
Intern. Es una bona oportuni-"e^ pot aconsetfuir amb rapidesa tat per a jove treballador. Precomptable, secretaris, etc Ari- ferible qnl conegui clientela de
JÇan. ïl,3.er. g* De 10 a l .
l'Eixampla, Passeig do Gràcia,
uúm. Ti.

le

Soci

eito quo disposi de 40.000
etes í la seva cooperació, de
, a 40 anys edat, per & administrar els meus negocis en
uarxa i qne els apendrà abans
# n ? m';^· ï-scriare al número
V89S, Kmprtsa l·lea'. d'informa«aó. Rambla de les Flors. 16
{Anuncis).
Talten aprenents
per a treball fàcil. Ka6: Casaovas, tGS, pral., primera. De 9
11 de 3 a 7.

Ï

D E P E N D E i N T
ílest del servei militar que esIgni o hagi estat sempre en
casa de detall de gèneres de
punt o niercerüi, queel cunetrul
Dé. es necessita. Es inútil sol·li&jtar-la si uo reuneix uque&f's
condició us i uo dóna molt bones
iteromries. E s c r i u r e a LA
U, número 4Í4.

Í

límpia-

oualquiera

contiene

merenrio.

De ventat Vicente Ferrer & C a; SueunaU H de Hijo de J . Vidal y Ribas; Stteurtales de l a S . A Monegal, B a n ú s y Soler;
J . ü r i a c h & C-V Solà Bermanos y Solà

(Gracia); Drogueria Gol (Sana).

des.te

:4
La atimentación
usual es siempre
deficiente y causa trastorno» al organisme. Hay que compensar ia pérdida de energias. Si es Vd. previsor
y toma a tiempo una buenasobrealimentación serà Vd. siempre joven
y vigoroso.

F à b r i c a de F l o r s , C o r o n e s i P l a n t e s
Tot el qne'a necessita per a fer-loa
Antiga Casa T. COSTAS. Palla. 13 i 16, pral.
la deia
D A N I E L

E s l a r e i n a d e les a i g ü e s d e t a u l a

V A L L

D E

S A N T

El sett representant: Josep Pagàns, Ponent, ^

F U M A D O R S

i totes

C A R N E

A U o i immei

O f e r t e s

es el màs poderoso nutritivo que
que se conoce.
j
Da tüerza y vigor
sin trabajo para el
estómago.
De venta: en todas las
Farmacias y Centros de
Específicol.

Ensenyança massatge
depllació 1 manicura a senyoretes. Prens econòmics. Rambla Flors, 8, fàbrica de maniquins.
Habitació
senyor sol a dormir. Provonça,
226, l.er. I *

Gran Via Layelana
23, quart, primera, pensió particular, liabitació per a dos
amics o germans a tot estar,
balcó al carrer, ascensor, bany
M o d i s t a m o l t b o n a i calefacció.
Bons informes, va a domicili.
Escriure al número 2468, Empresa Ideal. Rambla Flora, 16 V e n d e s
(Anuncis),
Indian
Scout
F r a n c è s
nova, baratisslma. Corts, 627,
Senyoreta nadiua, culta, amb 3,or, 2.* Visible de 7 a 9.
excel·lent accent i referències,
s'ofereix per a lliçons l acompanyar senyoretes o sens, 8. M.
Remolcs
Mallorca, 2&1. 3.er, L* de 10 a 12
nous de 214 rodes venc a pren
de ganga. Escriure al número
M. B. t&U. Empresa Ideal d'InD i s p e s e s
íormació. Rbla. Flors, IB (anuncis).
C a r m e , 56
tercer, segona, habitació amb
Moto
non, motor 2 temps, torces 2 112
assistència o sense.
HP. venc a preu éconòmic. Esal número 4?06. Empres»
Eii torre a Sant G e m s i criure
Ideal d'Informació. Rambla de
les Flors, 16 (Anuncis .
llogo habitació. Bertran 76,

E n bona casa
Cases a vendre
Mitges
del^Passeig de Gràcia, habita- tots preus, renües. cabudes 1
fi'emsenvu a brodar i es dOna cions a tot estar tot confort,
punts. B. Negre, Plaça LetaÍWball. AragO, 309. Ler, l.»
1 Raú: Rambla Plors, 1C, baixos, mandi, JS, prl. » . » D e l 2 a l l ï » 8

PIANOS
DE CORDES CREUADES

Casa de dispeses

compro en pont cèntric. Llauder, 1. I.er, ik*

S u b l i m marca

D i s p e s e s

Casa fundada el 1670

Torre moblada

habitació amb luxe, amb salons
terraces i jardins o sense. Verdi.
272. tramvia 24 1 35.

COMPTAT

PLASS0Si L L O G U E R

IS.PlaçflCaíaluníjajB

Secretari del Consolat de Dinamarca, Llicenciat en HIlo-ol'ia 1 Lletres. Euifinyer, ex-tatedràtlc de LlenjriM,
té l'ijonor d'oferir el« sens serveis oficials per la traduceui
dels sastients Idiomes a l'espanyol (viceversa:
Alemany, anglès, català, danès, fiumeno, francès, grec
modern, holandès. Usllà, norneg. portuiíuès, rumà i sua:.
Demés es ua-laeisen a l'espanyol les U·Bvfie·:
Finlandesa, bongaresa, islandesa, llatina 1 txeca.
HOBES D E DESPATX:
Dies feiners: DCANA NACIONAL iNegoclat de Revislii,
de 9 a 13 i de 16* 17.
Altres hores: DOJIICIIJ: Josep A. Clavé, 9.
(Consolat de Dinamarca • Telèfon A. 460)1

Piano que
costà
A v i s o s
500 duros, qnasi nou, sonoritat
especial, es ven baratfssim. Ko
s'admeten drapaires. Martínez
de la Sosa. 32, t.

AMB MARC DE FERRO

R.MARISTANY

C A R L E S CHRiSTENSEN SEIERUP
Traductor Intèrpret Jurat de Reial Nom»natnent per la Provincià.- de Barcelona

B a r b e r s
P r é s t e c s
Venc la meva perruqueria per
absentar-me. A prova. Es le
En
hipoteca
gran rendiment, moderna I amb
slllons americans. Raó: carrer particular prestaria fins a 40
de Moncada, nüm, 4, fleca, de 8 ml; ntes. al 41 mig anual. Baó:
Sr. Ferrer, ViUarroal, 68, pral.
mati a 9 nit.

C o m p r e s

AL

V E G E T A L X SENSE COLA

L Í Q U I D A

del Dr, VILDÈS 61RCÍA, i» UmMim

prompte.

f—

C a t a r r o

como u n

l ' E s t ò *

A r t i f i c i a l ,

aqueiles exclamacions desapareixe• ' farmacitj i ctaU»;
f
d'específics

"

Depósito: Pedró I V , 68
Teléfono6i9S.M,

R

lesties, sense i a d i g u e s , sense d o l o r s ,

en p u t

Í

c n r t i t s

per 1 0 0

i n a p r e c i a b l e . P a i r - h o tot sense n » -

té l'eslòmec delicat. — D ' a i x ò

S

fines

i s u n o g r a n riquesa, u n a f o r t u n a

_ ANEU EN COMPTE
Rciustu coaaaialüfïcadu Ha caizai
«fat D* portin la
firma dels única
c·ncaaaionariaptr
Espanya I. Uriacb
I C* aruoh, 4»

O

Apropiada para los oomeroios dedicades a la renta de objetos da
arte, Bisuterías, Orfebrerías, etc.

TENIR

U

m a

C O N F E C C I O M A T S

E s p a n y a

T i n t o r e r i a

T

metalea

CMHS REBAIXES lül DESCOMPTE
T O T S

O

Es on nuevo preparado qne permite,
qne uno mismo en sa propio domicilio, paedadar ràpidamente a los objetos de latón, bron«3e, cobre, aipaca,
plata usada, y plata Miele o Mena»
se s, et c., on piatesdo bello y perfeoto.

Fi de Temporada
E N

L Í Q U I D A

Matrimoni c a s t e l l à
desitja senyor o matrimoni a
tot estar, b. c. B. Centre I2,3.on
Senyora oefleix iialntaciíi
Independent- R.: Meudizàbal,
núm, 6, quloac

P e r l M e s .
al comptat i eb; restant fins
unes 5.000 Pres. a cinc anys
plaç es venen

SOLARS
a ciïc minuts plaça Bonanuva; íitiL·icló esplèndida,
terrenv pla, carrers de 15,
12 i 10 metres- Ocasió excepcional. Detalls:
J . VALETA DAEQUEB
Advocat
Auzies March. 53. pral.
Telèfon 185 S. P.
De 10 a 1 i de 4 a 7

L ' a n u n c i
més eficaç 1 econòmic és 1 Uital-lat a les pissarres dels tatxos de
FEíDuresa Ideal ílliiíorÉaíló
Sambla Flora, 18, bslioa
Admetem anuncis per a lots 9ls
periòdics.

Grans descomptes
T r a s p a s s o s
E s
t r a s p a s s a
botlsa molt còtifrica piup do
la i.laça d'L'rquiuaoua. kxub 2
portes, UoKuer baix. Bua. CataJanya, 108.3.er. 2." Do t a 4,
L l o g u e r s
P i s o s
ràpidament facilitem dt 60,70
i 80 ptes. Ari'uau. 71, 3.ot; .'.* De
10 a l .
P í í H - i r t C do iloguer «edifo1 • a " * - ' » rents preua lirnch
n." 78. entresol. C. líltOEB.
P e p
a
l l o g a r
Locals a propislt per a tetltó
obrad'ir* o tallors, lloc qtieti
traniiUll. Vllana, 3, Sarrlii Raó
Passeig Sant Joan, 16. ï-ofi • i *

