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L'ESOLIEPRA CATALANA

UNA ATZAGA1ADA DEL SENYOR RAVENTOS

lia estat ajornada fins a nou avis l'Assemblea Constituent de
El fet d'ésser el senyorr Raventós fill
aEsquerra Catalana que bevia de celebrar avui la seva sessió Mau- de la provincia, feu eres+ a molts, en
Dual. Sal)eau que la fórmula d l'ajornament és un eufemisme. lisser-ne nomenat govdrnador civil,
La cosa certa i exacta és que l'Assemblea projectada ha fracassat que ens privaria d'aquelles escenes tan
aliara de celebrar-se. I els seus organitzadors han volgut evitar noTals i tan pintoresques, que eón el millor record que queda de la gsti6 dels
qu e • f e —ala esdevingushs púbiic i sorollós.
• Si es tracUs solament d'un plet de partit, nosaitres no comen- qui passen per aquell carne_ Hom tracia,
tariem aquest esdeveniment Peró es tracta, en veritat, d'un epi- dones, que amb el senyor lb yentós no
es repetirien escenes per l'estil d'aquelles
sodi interessant de la política catalana, directament relacionat amb dels seas
aciecessors que ignoraren, no
del
nacionalismo
català.
Diguem-ho
en
poques
tendències
noves
les
ja la cidnaria, sinó l'existència del
e
s
ala
desistit,
almenys
per
ara,
de
la
celebració
de
l'As-lid
Oh e •
nostre gran teatre Liceu, de ha HisPaareE emblea, perquè els representante dels diversos elements que hi Suissa, etc., etc.
han
pogut
posar-se
d'acord
en
el
punt
havien de coneórrer no
Afortunadament, no ha estat aixl. El
cotee • et del problema catalä. Mentre que els uns no passaven de senyor Raventós, nadiu de Vilairanca,
l'acceeteció d'una autonomia mas o menys federativa dms l'Estat resulta un governador tan espanyol com
espan y ol, els altres afirmaven el dret de Catalunya a la íntegra els altres.
llibertat nacional.
Un cas recent i rigorosarnent (unenEavem d'elogiar sincerament l'actitud dels representante de tic ha vingut a provar-ho.
Algú—i és clar que de la U. AL—acules duos teea . _
Amb relativa facilitat haurien pogut arribar
a una fórneaa de concórdia externa, a una fórmula vaga o am- dí a visitar el senyor Raventós a robjecte
de denunciar-li que el candidat rebigua, susceptible d'ésser adaptada a les dues interpretacions conliarles. Han rebutjat aquest procediment fraudulós, massa en gionalista ser Castelltersol ea bsllagava
yoga en els partits politice i socials, i han mantingut Ilurs res- d'una - manera alarmant e que caos
alguna cosa en contra. El gavernador ho
Pectives posicions.
trobà molt posas en raó i pregunta el
Ehtre els republicans catalana que havien d'assistir a l'As- nom
del candidat de la U. M. N. El
en-11e:: hi ha ele, republicans de la Repúb l ica espanyola que venen comunicant acaba d'assessorarrio: —Es
el problema català com un aspecto del problema hispànic, i els el senyor S-.
-republicana da la República catalana, que senten el caràcter nacioDespatxades les altres visites, el gonal del nostre problema k consideren que el problema hispànic és vcreader es posa a complir la gestió proper a Catalunya un problema exterior.
mesa. Dernana la Ilista de Telefons
Per segur tenim que aquesta darrera tendència ha d'ésser la trobat el nom del senyor S., li pregà
qui en definitiva triornfi. I la pitjor equivocació que podrien gome- que es presentés Apidament.
L'entrevista fou corn acostuma a &ser
tre nembrosoa elements que dins les esquerres politiquea catalanes defcrisea la tencEmcia nova, és d'avenir-se a unions, conjun- en aquests casos. Eil tenia ordre del Govern
de protegir la U. Al., i es posara,
cions o coalicions permanente amb les restes de partits i d'orgatant, a la sera disposició per a tot
nitzacions que eón la pàl.lida claror de posta d'una etapa que ja per
el que los menester.
pa g at en la política de Catalunya.
El senyor S... ho agraí com era del
' Ens llavíem abstingut fine ara de dir res de l'Assemblea d'Es- cas. No obstant—digué—, sento molt no
e:erra, parqué des de han principi cregueirem que era una equi- poder admetre els eferirnents de V. E...
ocació, i no volíem que la manifestació d'aquest parer ncstre per la poderosa raó que jo no soc el
pegues semblar inspirat per una gelosia de grup, ni vollem tarn- senyor S... de la U. 31. N., sisó el sm1 por influir poc o molt en l'ànim dels patriotes que se sentissin oyen S..., president de l'Atenas Asile
decantats a donar-hi llur concurs, releí ara que els fets, espon- non:ista tal del districte qua:.
Ens hauria agrada! Teure la --ara que
tanianent, han confirmat las nostres previsions, declarem frandcria fer el senyor Raventós.
cament auesta opinió.
La constitució d'un nou partit català a base dels elements
Q'jES710
inpre_sentats pele qui signaven la convocatória de l'Assemblea
(Entierra, no seria, al nostre entendre, profitós per a la causa
Cal que ei filis s'assemblin a Ilur pare,
nalana ni per a la causa dele ideals dernocrätics i republicans. No
pena d'esser tinguts caos a
dearia bon resultet la barreja dels qui senten p l enamen' la idea sota
tiros?
baienal de Catalunya i els qui estan encara adscrits espiritualEn la legislació es/ama:ea que, ara
ment a Espanya. No donaria tampoc bon resultat la barreja de la com ara, és la que ens
pertoca, no crec
Jove generació que arriba a la vida política catalana, arel) els que hl hagi cap esta que
permeti de
pcIalcs vells—o envellits en plena jovenesa—que usen els truca sostcnir-ho. En la francesa, tampoc. En
_ l'angacsa..., en l'anglesa no es pot
desecreditats i la saben massa ¡larga.
dir
Aquesta classe d'unions són un parany que cal evitar. Les tot d'una. Des cops en pocs meto, un
feces noves s'esbraven quan es barregen amb les forces yenes. nen, la paternitat del qual era discutida,
Caneé no tornar a caure en l'error faaamental dels hornee de ha estas dut davant el jutge i els jurits
l'antic nacionalismo republicä, del famós C. N. R., quan pactaren persjué veient-lo deciddssin si el pare
la Unió Fez:eral Nacionalista Republicana. Les operacions polí- legal era el pare ante:Isla
El tribunal s'In abstingut de fallar en
tel es no són operacions aritnietiques, i sovint
les sumes hete- tots
dos casos. I re un aitre cas suscira
, earaes, quan no les porta un vent popular, resulten restes.
tas en un judici de divorci a instäncia
Aeuells mateixes grups i aquella mateixos hornos de cataEl
lanftat incompleta o atenuada, que dins un organisme comú serien del marit, que és foti,graf a Londres.
ha posat
an n _. s ta,rb o una rèmora, poden prestar des de Ilur camp propi fotOgraf pretén que linfas:
al mear la seva mulles- no li pertany.
serear3 estimables a la causa catalana, cooperant a redore &d- —i Que el por//o —die el jutge. Comial eue les naves forces del nacionalismo realitzen per aconseguir pareix l'infant, un minyenet de sis anys;
la !I.a. rtat de la Pätria. En política, no s'ha d'unir mai en
un or- compareixen simuittiniament el pare seala permancnt alió que no estä ja unit p er la plena coniuni- gons la Ilci i el pare segons la maleditat
cencia.
L infant, de cop i volta resta nna mica
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Full de diebri
L'home preferit
L'histérie q ue vuela; conélxer les eireumstäneías en qué ha tingut Roe l'n.!te
d'embarrar eta captius e s pattyols que han
passat donniut menos nota el poder d'Abdel-Krim, no tindra gaire (cilla. En quals e co' (han de Madrid trobarà explieneions
abundoses que E:tildaran les sesea cat lositas». FUI; es fácil que, en el
long, lea
ressenya do tata els l: -ris ecine1del-

vis-

La teína cula:nçarä selereeie e],,s
fíen ah? que vulgul encetar l'estudi drls
tramita seguita 1 dels no seguits per ar•
Ciliar al renca?. Ara eo:n ara, a través
d'intervencions dele uns i de deciaracions
deja altres, un hom té la eensació que
el prineMal gestor del ne goci ha estat,
chIrtivament, el bilhal senyor Monte:
Ecbevarri•-ta. Es a dir: el n miu.,na ela
ha posat el Gaseen, perd la feina el sensor
Fehevarrieta.
Abd-el-Krim, dines, no ha rolz.ut traelar sinei antb aquest home. Tets eis nitres
(Alts Comissaris, generals, e/líderes, diplomäties, ete.), que pel càrrec que caerden amoblaren indieata per portar aquesIra negmfacions han estat rebutjats. Un
enprIel moresc? Una intuleid? tu recen
Qui sapl
Nosaltres, en el lioe do qualseT01 d'a(mesto senyors amb (arree onda!, ella
sentirle/a profundament vexats.
Aro: en el lload'Abd-el-KrIm. lambe
Latirían preferit tractar amb el &n'yes.
Neherarrieta. Per negeciejar, nInga eom
ala honro de negoci. 1 per remesar ralPone, fet i fet, ningd can el, millonaria.

Carlea Solticylla

signe de vitalitat de la raça

intimidat ¿A qué treia cap tota aquella cerilr.ónia? El jutge, un bon borne, fa
el que pot per assossegar-lo i posar-lo
a to;
—Pepet-- il diu—, mira quina perruca més poca-solta que porto!
Els advocats, les parts, else uixers,
tothom riu a cor obert
De Sota manera, el jutge troba que el
noiet no s'assembla a cap dels dos bornes i prega a la mainadera que se l'emporti.
LA TELEFONIA I L'IlEROISAIE
L'heroisme pot allotjar-se en cl cor
de tothom. No hi ha estament, ni professió que vedi l'heroisme. Hi ha hagut
hotiguer i buricrates que han estat herois
admirables. Hi ha hagut herois que han
cstat cira-botes o captaires. Agafeín un
diari i ens assabentem que una telefonista acaba d'esdevenir heroica.
Ara veureu com. La telefonista de Logan (West Virginia) era davant el quadro, fent feina. A l'immoble reí es talara foc. Correu, estibas._ Alarma, xiulets.., Ella, tanmateix, no es belluga.
Segucix donant comunicació a qui la demana. L'incendi avança ; desfä una linia,
en desfà dues. La telefonista continua
fins que can l'Ultima linia. El fum comagna d'entrar... Els bornbcrs la
treuen a pes de breaos, mig asfixiada.
Aix6 és un cas d'heroisme professional, no es pot negar.
A Barcelona es possIle que a les
Central, i Sub-centrals (la de S. P.
compresa) hi hagi nombre de reeyerctes
capaces d'imitar l'exemple de llur collega nordarnericana.
No obstant, posats a cercar heroisme
en el nostre ram telefónic, cederla que
fariem mis bona edita entre els adru'r:
rabies abonats barcelonins, hotnes provals en tota hei de desastres.

La convivencia aquests darrers
mesos amb una distingida dama
americana, de personallitat prou
densa i treballada per poder
prendre's com a representativa,

fina de catala per la tinta paterna i neta de catalana per la
materna, maia perales d'Intentar un esbós d'anàlisi de la psi-

cologia del catalans transplantata, no dels nascuts a 4a nostra
terra i que se n'exilaren ja fermata espiritualment, sind d'a_
quells que nasqueren lluny i
des de la primera edat han e/afonda els arrels de la seva änima en altres terres.
Posar-se el problema davant
d'un esperit complex de destriarne ço que pertany a la raça i ço
que és fruit del medi, és sempre
un p laer intel.lectual d'un fort
interés. Però si es tracta d'una
manera concreta i viva de la prépia raga, l'estudiar-ne les possibles reaccione en medis estranys a la seva vida normal, es
converteix d'un goig espiritual en
un deure patriòtic, per tail com
el coneixement de la unitat psi-.
cológica de mea es la pedra fo
namental de la nacionati'at.
Des d'un punt de vista Mentí(ic que consideri només la qüesti6 de l'herència, és induntable
que els descendente de eatalan,
sense sang barrejada, seran
exemPlars purs de raça catalana. Però es tambi indubtable
que en la seva formaeid anfinica hi haurà influit cii medi (sobre tot si l'aoció modificatbra
persisteix en més d'una gen ira,
ció) i que en les seves nnutifestacions externes apareixer/t
conjuntament amb l'afany de ca..
talanitat, quelcom de nou degut a l'ambient
Ha de patir-ne el nostre noble egoisme patriätic d'aquesle
transformacions? Jo cree que
no. En lles races de misticismo)
clos, ejue pensen i trehallen
fora enilins, el mön extern pot
esser una pertorbació que desfiguri i arribi a capgirar el jo espiritual. Però en una manera
d'isser psicológica eom la deis
catalans, amb un fons de sensualitat compre latent, trebailats
per la història en el rodolar deis
temps i deis pobles, amb una acitivitalt intel.lectual centrifuga,
pensant de dins a rara, la trto
fluencia del medi ha d'esser
tiva, però no perjudicial. I -ha
d'isser també intensament /tul
proca.
Aquesta recfproeffat és denah
da a la riquesa de contingut racial. Esa sembla que la earacteristica anda anta de 1/anima catalana estä en un just equilibri
entre la quanlitat i la qualitat.
Respon a la primera un sOltd
fons de raó humana, una /terma
preparada de mesura, un sentit
ample i franc de la vida; i a la

Converses filo-

lògiques
Con, bo i bon, i com él i ben: té i
ten.
En l'indicatiu no es diu sio6 té. En
l'imperatin es din tI i ten:peró no indiatintamcnt, Té no s'usa sin6 (scrnpre
sense pronoms afixats) en donar una
cosa invitant a prendre-la: Té el !libré
que ,n'havies demonct. En els altres casos, l'imperatiu no fa té, sin g ten: Tos
la corda ben fort. Té ais6 i ten-ho ¿'en
agafat. Ten paciincia. En concurrencia
amb ten, existeix avui, tendint a eliminar-lo, un tingucs creat a imitació de digues, sigues, migues, etc. (Ex.: Tic yuca
paciéncia, borne.) El dia que aquest tinguts (que creiem perfectament admirable) suplantes ten, tindriem en el plural,
perfectament diferenciara, tenin i lisgnus (corrcspenents morfológicament i
semanticarnent a té i tingues
En els compostes de tenir (entre es
quals no es compta (refreir, que ne es
pretcnir, sin6 pretender!), noten' vacaentre les formes en 'é (sosti) i
les formes en te (iosl j n) amb una relations

ponderáncia, perú, d'aquestes (que sin
les preferides en la llengua literaria. i
les soles possibles en afixar en prouom
(sostén-les, no sosté-tes); per,5 aquestes
formes en én es Roben ja cstalonades
per formes co ingues (sostinpues), les
quals indubtablement rebrien una forta
impulsió potser irresistible, el dia que
en g at o amor:ser:1s suplantrr
mcnt la forma tes.
P.

segona, una flexibitlitat espiritual
i una facilitat d'adaptació que
fan del català un home que sap
sempre sortir-se de les dificultats que presenta la 'Mita per

la vida.

No s6n espeefficament nostres

CARNET DE LES
ARTS
El concurs Plandlura

1mpressió de conjunt
Mai no havfem vist a Barcelona una exposició particular tan

extreordinariament significativa.

com la que actualment es celen
sor predominant de quantitat en bra an aquestbs GaIlertes amb
breit, sedimentada iminóbil en ca- motiu del concurs obert pel
pes espesses. ni una agrlitat in- senyor Plauditrra.
Prengui's com a-pura manh
consistent i funambulesca; ni la
festaciti artística. deslligada efe
limitació exquisida, hi l'exaltacid sobrehumana. La major (ur- Lot altre interés, miri's st es vol
ea racial que tenim provi de l'es- com a exponent de la sensibilh'
tret equilibri en quantitat i qua- tat i de l'esperit col.lectiu cataini;
litat. I és una prova de la seva la seva significació és Álocissiva.
doliste existéncia, les antinòmies
Na fa gairis dies que en aqueen
que es presenten quan l'equili- tes mateixes columnes referint-el
bri es trenca, oposicions apa- noä a una altra exlasteitl par -,
[Acular, deiem tot fliténtant de
rentment desconcertante que tant
abunden en el nostre poble, el fer un breu arpegi històric de
qual presenta enfront del eläs-- la pintura catalana de de les dar-.
sie morigerat curt de volada, remes chil segle fins aval cipe en
concreció pura del mes tradicio- aquests anys la intetligencre
nal conformismo, a retxelebrat via disciplinat l'instint natural'
impenitent, al creador de les mis dels nostres pintors i que en nias
utòpiques enjeliquie.s, al volun- téria artística, finalment, s'havia
tari de totes les guerres, a l'ar- convingut que l'ordre almeny
tista de les mäxinnes novetats, tant corn la Ilibertat. Poc espera.4
al correligionari de les Causes
vem qu3 ben aviat els nostres an-1
absoltutes i a l'inventor de teto listes confirmessin d'una manen
ele enginys estrambòtics. Manis na tan brillant 'la magno ascana
festacions extremes d'un con- sió de la pintura catalana durant
trast que tele els catalans por- aquests última (renta
anys.
fern dins per la doble riquesa
Quina sorprenent diversitat
del contingut.
dintre la profunda unitat
La influencia del medi, amb tual revela el eanjunt d'a,
una psieologia auf, pot donar quelles • obreal Quina robusta
insospitades i belles coniseqüen- maduresa en l'ofici, nabsue en ets
cies. un amhient nou, possible- Inés joves, i potser podreern dir,
ment d'una major frescor, acu- precisament en els mes joves.
sa sovint les varietats esbossa- Quina elegant serenitat cle cona
sacies en eh fons anfmie, afina capte no palpita en aquelles sales rudeses 4101 bloc sols deshas- les!
tat. n'estilitza les arestes i en
Tanmateix la nesitra pintura
sorgeix de l'eclosió una palcoantrat a la malaria d'edat i fin
logia amb arrel de raya, però vh- ha
natment
queda saldada la noble
ria. rica de matfs i nova.
tratitició dels Martí, Alsina, deis
Han tingut sempre eta cata- Mercader i dels Vayreda, que leg
lana un caire de rodamóns. Es sotragades, witrament eenefiques
aquesta una antinòmia mis; la de la desteta academioa, que tras-'
pruija de marrar a 'l'aventura, halsaran
nutra ipinturaa hae
sabent que s'empollen la Ilavor vian interromput
temperalinent.
de l'enyorança. Arreu de la ter- I aquesta reincorporació
a da trai
ra, enllà dels continente i a l'al- dició incipient
id tant mes transtra banda de la mar, trobcrn cendental porqué
amb ella s'hi
liare germenes ds.). les .que en pu- aporten tots els guanys
d Vizsie
ja com un fétrvid tes.timoni d'uni, pressionisine
que el enclavan ha
tat de raen i de nació, un enyor
el que ha fet reMetionar la
Dlars germanes que han estat
sensibilitat pietbrica moderna.
arrelat en nitres terres formant
En aquestes obres el pro.
nuclis estables 1 creant noves
(uni sentit realista de da rae
generacions en les quals
ment ea barregen les caracte-e ea s'afirma a m b gds
rfstiques fonamentalment nos- retat, pera també ate lacea
tres arnb la Iliure espontaneïtat mes finesa. Pera do la mateixa
manera que eom mis muten i
de les terres noves.
maleable es un idioma mes apte
Jo Ist mehl veure, en aquesta es a expressar teta mena de sena
forta i fecunda poSsibilifeE de
multiforme- matisació, una pro-, timems per taima i ealuniat&.
va que la mea, si 1)6 geoigräfica-, que siguin, contribuint te InedeA
ment petita, ea un bon vetliele lar i fer inconfusible la persona-4
dluinnnitat, i que rtialgrat de la litat del poble que el parla, eta
s,eva antigor és ~té viva i jos nostres pintora tamW en pere
feccionar Ilur Ilenguatae pictMe,
ve.
han fet mes pateen Itur Catada.
Carlos PI 1 Sunyer
nitat i mes evident la :matra Ilare
sonalitat nacionla.
Tanim la seguretat que si e'tte
gafa aquest conjunt d'obres
cense
dir-ne la rocedAncia ea
La situació a Europa passegóssin
pel món els erfties
L'actitud energle,a de les auto- fins els menys sagaços no
ritats francesas de la Ruhr ha gesarien pos classificar-la sola
pertat el resultat que s'esneva- el nom de cap pafs ami personava. Els telegrames donen come- litat oficialment reconeguda ac.
te que, desprda de nettes ges- tualment.
tiona I molts viatges I malgrat
Cert qu3 s'11t descobririen inde la pressió que s'exCreciA p a- fluències sobretot franceses, pee
bro els ferroviarls, aquests han ro, ¿es podria prendre per pire«
aeabat per concloure urs acord a ro francesa? De cap manera. Itaa
Susseldoef amb les autorltats liana? No. Espanyola? Ni de cont
franceses. Altros teiegrarnes hores lluny. I, dones, d'un 44
dluen que l'aoord da entre les aquesta piatura tan s.elena, tan
autoritats mllitars franceses I fina 1 tan humana? I malt possi-;
alemenyes, caes menys versern- ble que la inialge. del AlediterC4n1
blable. Segons aquest acord, els acudís a la ment i recorasahir, a tes sis del matt, havia de
sin un bell pata ea roliver% °vete
normailtrar-se cl urea' amb
el taronger, on el pi sane r
personal aleme.ny, lea trepes la copa ufanosa, an hi ha atea
ca..i
franceses hívtien de retirar-se de les amb l'arena tina 1 daurada
tos cLtzc:ors timitant - se Hur Ini una terra on s'atrapa Palatiterveno!S a una vigilància dis- na arrel de liorna 1 en la qua
crete, obtenInt, en canvl, segu- ara hi germinen les 'le yere del.
relo's per a la bona marza dels toles les inquietuds modernes, el
servets.
nom dj
qual és Catalunya.
Lee nctfehis poste:era no ran
tot el nostre .renaiternent,
referencia a ocard de tanta Im- la De
brenca mes tardana seguraporthncla, paró sembla que la
mente ha estat la pintura, perä
toriancla (e a a reparsa del trä- cal
reconeixer que es la qua ..ha
feo' u teta la nona. ecntintien,
el 8 actcs de sabotatee I donat fins avui fielt mes pero
nal i mes selecta. Avui cona aval
junt emb ella els ferreviarts tan
gestiona, que fracosten, per acon ella es la mes noble executbria
oeguir-ne el perdó. El tancoment de la riostra personan:1, la mide la veglii continua produint ola flor targeta de visita que podsln
presentar a Europa.
sous naturals afecten.
En alinee edicions parlarem
It Lausana centInua lambe
InIlltirant le. qüettió d'Orient. dala diversos expositora.
Cela Ven d a punto de lea ceni.rnC. _C.
prepostelons Surques, cha aliste
n'llan eocepte vint - l - quatra
dkomenge, a ¡88 gnOre de le
cole.mant ele tnalesos Ca man- Ini -da, Ze ficceid .1*.Ista
de
tenen Intranaleeres en la elles:14 rat.ssoeittold Catalana rkden.
,a Ene vit n te instructiva ele tallero 44
de It'fresui. Es earfa de el lame/
Priab tu: rebut atitoritraotó per l'eonIaZia4 eteult*r Ea J.
1'1 pan/ de n.g elid 40 , iire:ee nee.e.
alftrar fa pon. C e to!es nnocreg,
Diaponal, • dos" trusa. II. guaterilit
es orneldera InnessItIo,14 rearena d'hostIlitats.
Duna
les

desproporcions. Ni un trea

LIIIMit4.

EINANCES COMERv Secció Marítima
1

amtemealliter.

ame,

SESSIO DE BORSA
del 2 de febrer de 1923
BOReSA

DE MADRID

nr,,ror comptat, 7100.
AMOrtItahle, 4 per 1 00, 8955.
Ideen 5

Paule del AM de la Plata, 145'00.
Sanees, 74303.

Suererce preferente, 7700.
Códules. 9095,
Atareis, 345•00.
Prence, 5 905.

Lliures, 2976.
PARM TAACA

Can ts s. Londres usa.
Mera Eav anYae 406.
1,1cm lleMndee. 64103.
ldem tt1cj, 7700.
Idea elove 'York. 16345.
Hem Parrusal, 7010.
Mece Suecia, 43675.
lacre. 5neesa, 20573.
Mera rioraera. seona.

.

Mero Deba:narra. 311.
Ideo Berlin. 00450.
1 1ern Viena. e 550.
Meta Praga. 4680.

DESP1668 T1R'74
tnr-ea, 'seta.
Peerea, 25650.
Urea. 7008.
Dearers, tea.
Frerere animes, 307.
Mares, Ce4.
Viena, 007350.

1 e

Lcuelleiga - 'releed

e

C043n ea l-r ntines, 2975.
Exterior. 75.
7 7 45.
Aova l'art. 46650.
Sessa. 5470.
PalanC.I. 11055.
nene. 6 70 5.
Surein. 0756.
Portural. 02.5.

rranza.

argentina. 43 318.
lionlevlero. 405 6.
Clle. 5800.
BerlIn. 179700.

••,,,•••n••••••n•••n•••••nn

e
4

CUYES i PiMERT S. Rn G.
alagoceser lees ah cueree, cande
re,: 1 9er.e eedzim.

Eta:nata del Centre, narneen 4
TelkfirLs .23,7-1231 A

.

Mercats

A1fals .1"Prrc15 primei-a, a 25 50 per
aletea
Idea 1rk7i Ferina. a 22'30.
dTrre2 i 41 pes. a 1250.
Ilom earai d'Amad. a 1225.
Idem per a enabeletge. a 12.
Ilem per ranrie xarfelr tes, a 12.
ece.e.-p.: de
or
7:Ve
Pana.

? e

.

r

e

r 9
eT
,e ..

CIDeez-7e, 24075.

Talcrerrna. el.
0010re Orra.
Noruega. 25143.

1

p

Tg

»era lebrirs, asas.

111Mewlenme

Moviment
1901; Personal obrer, 243,9241; cases
Vai»els II81tra9.S
d'obren% 23.2340.
1907: Personal obrer, 303,089; cases
Vapor anales "Bankdalsr„ de
d'obrers, 52,900.
Mars311a, en trànsit. Amarrat
Primer de juny de 1919: Persona! moll d'Espanya E. Consignatari,
obrer, 413.069; cases d'obrera 112,326.
Ramírez Germane i Delgado.
Primer d'agost de 1922: 539,472; caBalandra espanytala "Maria
ses d'obren:. 149,317.
Boutnati" de Santa lacea, amb sal.
La puja dele prense de venda en mares
Pailebet espanyol "Pace Bato deis enne L tibles alemana ha modi5ott mati " , de Torrevella, amb esa.
notaldernent els elements dels preus de
Pailebot espanyol "Merla Anrerenta.
tonia", de. Palma, amb eärrega
Dates de 1914; agost 1922; .octu- general.
bre 1922.
Vapor espanyal "La Guardia",
Part ie jornal per 0153 tona0,
de Marsella, amb càrrega gemi590: 1.3114.
ral. Amarrat moll d'Espanya E.
Po , mino, 070; 123; 900.
Consignatari, Josep Gilabert.
flan:erectos (com re l'impost sobre canVapor espanyol "Cullera", de
ri de propietats). O'b2; 76; 137.
-Gandia, amb carrce a general i le
Diverear, 012; 21; 42.
passatgers. Amarrat mnII d'EsA we uranees obreres, 041; 10; 10.
panya NE. Consigeratari, ComAssegarances sobre accidenta, OW;
panyia Transmediterritnia.
6: 0.
Vapor espanyol "Andanada",
Material, 0'40; 72; 140.
de Ferrol i ~les, amb eärrega
Aprorlitracia. 120; 216; 423.
passatgers. Amarrat
Duros:. Kolenstener 40 per 100, 00; g2neral i 6
moll d'Esperara NE. Consignata410: 1,114.
Companyia TransznediterräIdeal Unte, Instetter 2 per 100, 00;.45:
nia,
82.
Vapor espanyol "Cabo San SeMarge Comercial Si per 100, 00; 30;
baetiän", de Santander i esca123.
les, ande càrrega general. AmarCeses per o Obrers. on; 12; 30.
rrat madi de Badears O. CortaigTeetal: 990; 1.614;
natari Ibarra i Companyia.
Pren de venda, 11: 1,513; 4.103.
Vetee franca "Veloz", d'Argel,
El renlirnent de les mines de la Rular
amb
carlea
en Dura productes ha disminuit menya
Vapor espanyol "Mahón", de
que l'extinceiG del carbó.
Mand, amb eärrega general i 11
En 1913 la producció del cok era dc
24.493,900 trines; en 1921 va dawer de passatgers. Amarrat moll do les
22.413.077 Pones. En el cursi de l'any 1922 Drassanes. Consignatari, AmenPanement e d'un 0 per 100 sobre l'any gua!.
Vapor eepanyel "Balear, d'E:lre. eec nt agueires date8 adquirldes
a/esos, ninh carreeei general i 6
ablurres d'araher l'enereici 1522.
La produrció deis carbono .sclotnerets passatgers. Amarrat moll de MuVol henalsr-ec a la produceiö de l'abans ralla. Conaignatari, Companyla
anerre: reny 1921 es ve produir tones Transneediterritnia.
Vapor espanyol "Venial", de la
4.311.011. (matra 4.951.262 tones rany
mar, arab peix. Amarrat moll de
normal 1913.
75ftreero dc tonee a les dates de 1913 Llevarle Conaignateri, S. A. de
Navrgarie i Pasea.
i 1921:
Bereantl goleta ita1iä 'Fortue
Sal1at d'arnon ee. 322M ; 267.859.
nato", de Terranova, tonta earbe.
Iteasine
02.491; 102,531.
Llaged espariyol "Teresa", de
114_9'2: 126,324.
En aro:resta prodnesió
pod-p aplicar Sant Carees, amb
quee,n, ra(s de ptaeluctes.
Vaixclls despatsata
A rontluevid xTie r.rern les emr:esea
eh/Dativas Mí% praerwee ene boa vingut
Vapee ea:11i "Polluee", amb
etplount les eenques de la Rohr. tul
amb Anega gatera l i trärasit,
enea rae estadística d^ le, errderaciens.
cap a Alexandria Tarragona.
Clrt ó ere te re :4 en 1313 i
0 -6uals: 10.7731.347; 10.714.752.
' Van/ella sortits
Thoird; 10283.772; 6=2.139.
Kr:pp: 7n41e.8234; (1(r,1.%)7.
Vapor arnericä "Salva [ion Lass"
Phoenix: 7.Z10.22(1; 7.1.021,1557.
de tränsit, cap a Valencia.
Rbeinische Stahlwerke, 1.147.754;
Vapor e panyol "Ciarto", amb
4.0!C.SM.
el sen equip, cap a la mar.
T5vssm:14e9. 000, 2.114.5'9E1.
Vapor noruec "Cederik", en
Finesa ; 4 4 57.703: 2200.312..
Ilast. cap a Huelva.
llanneemann: 2 2 40. 3 02; 3745.353.
Vapor trances "Teluän", en
Kl:oeckacr:3.7a1.4(1); 3.112,121
Hast, cap a Tarragona.
Lothrin7er 3.721.030; 2.317.1191.
Vapor espanyot "Balear", amb
Ko rbling:3.02i.921; 2.749.244.
carrega genera!, cap a Eivissa.
Sumi: 1C277.2 1.1974322.
Msusfeld: 603.339; 257,118.
Alinee 9.0:1.432 el 11;21.
',remero de tunee al 151.3 13921;
Stinnes: 2.318,0334; 4.024,394.
L'anitea cota da malles era
(taniel; 2.040,320; 1349.751.
Krtipp: 2.433.999; 2.050,210.
Una AnnadUra CoriVa les
Photnix:
feridas
Ehcialsche
Staltitverlte:
503.062;

ge

rar 100. 11750.

Exterior, 57'2D.

ye

Llet-Tel I TORRA OERMetteS
Canquees
FIT LLETS
Prtsle..saoa. 5770 per 100.
Anyleaat, 59 70 peasetes.
1:enana. 7801 per 1110.
?airee:es, 22'50 per 150.
Museos, 17000 per toa.
PoesetAucco‘ 090 i.›ssetes.
Alerneyns, 001 per 100.
auetrurs, 4, 01 per 100.
Bol:Jalee:s. 335 pesseses.
Euecni, 10 . > ascos.
Nuni ea, 1 33 pesarles.
p:nanuerUt, 7'05 Pcssatel.
turnarla. 17 7 per leo
EI 7 311 Unes, 0'56 res 5 e 543.

s

e

1.979,006.
rayasen Lerkg'ß;

•
e ,

Lee ee5Tl34S

LLAAA
INTSRIOela DEL

linesecte: 1.073,010; 1.1 02,600.
Manneenann ; 4705e512; 1.040,2100.
Elerekner: 1.20 7, 5080 , 1.2(11000.
Indlir:ttger; 1.1'.19.714; 1.117.410.
Iluridlr.41: 740,4 23 ; 702.194
9.
Etunem; 452.e406; a103.2ee.
Maasfed 273.041; 176.26.3.
Mines llaulle • 2281:394 el 1921.

,

Caes' c .. 1710 peeseU:s.
Arre ...e-e:5, 2 28 pcasetes.
rateas a • o pene:es.
0 e. O' : pcs54•Irs.
C0..4 0

DOCì' Œ RASUREt
een una armadura contra
tes tearedats

,

.

L.23 r:quesas
Rühr

de la

a .

.

rie3).

Cr iern 4'ee1ual::41 el donar leo parienta ertredIstionea mobre la fcama en què
veDin deecor .tilaut eJ .zed tariffldfer
Oafaurr ebe líele; fi:a goal per fer-se

arree de la impoitLuttia que

truca

els

nutre el primer de julnd de 1918 1 el
primer ti. ..can de 1222, a les ocanues minene de la. Ittear i el peu de les omitid- les 0031 eteDençca i aetdar 3.432 entles es qutds, en de comenGetheli,en.
ide Myortanta treta:de que inane rin?
layo s'Lan L-ut bau fer aumentar la polalit.14. El nombre de miaes per a
entere het quinreplitat, niec:re que el personal De La t Ot a.es que doble"-se, con:
quadro eegnt:
feraa wure en

:

!Jet cdtlisada

Dipos:taris a Catalunya:
E

IRKINNRIVRVZ11

VALORS

I

-

CUPONS . GIRS - CANVI

venciment primer febrer vinent
iniminixamminefflimm

Dr- GAMS
P

Via

P UNTAS

40 6

sirena-1es. Ronda tiniveraitat, 14,

idecÁRAL.4 a

ä• 4 4 =4 ".Z.4*

PREU5

SOBSCR:PC10

Barcelona: Dues pessetes cada
mes. Catalunya, Espanya i Portugal, 750 pessete3 tres Dle.908;
15 els sis ideal; 30 un any.
Tenia Postal: 25 pessetes tres
mesos; 50 els sis; 1:3 un any.
A les oficines de la Fíra Oficial de Mostres d'acuesta ciutat
es rep continuada correspondencia de las Cambres de Comen
d'Espanya que, tenin en compte
les indicacions del Comite Central te Madrid estudien la manera de cooperar a la propera man?festació per acoll8DgelliT cristeixi una represeutacid reunida
de- :uta la indústria i cornete es-

panyols.
Al mateix temps influeixen por
qué ens visiten grups de compradora de totes aquelles regioas
eminentement agrfeelas que per
les caracterisliques de Ilur producció no es ',roben en condiciens
de figurar amb casetes cona possialement les deanes Corporadone Econòmiques.

trantar afers.
El Govern de Letbnia, les grana
organitzacions comercials poloneses participaran Lambe igualment a la Fira de Lid, el que facilitarä l'ocasió d'importants in-

tercanvis. Tota eIs productors
han Ifinteressar-se per la Fira
de Lid i anunciar Ilue visita per-

que a Mur estada ruguin donar-seas tota mena de facilitata.

La colònia euissa per tal d'obtenir cabals per a la construccid d'una casa pròpia, ha orgariltzat dass sessions cinematogräfiques pel dilluns vinent al
teatro Novetats. Es projectaran
grans pdelfcules d'espora faciiitades per la casa Cuyäs, celebrant
una sessió per a fameies e les
quatre de la tarda i una altra
amb programa variat a les nou
de la vetlla.

TaIro

MONTAÑA
Vi negre 0'; 5 ame. litre
MiaBISTANY
Cellers AMO

COLOMA SUISSA
SECCIO MONSTRE
EspecIals per a fartaiDes
Avui, tarda, a les quatre

L'ex4 de
reexit que ha obtingut a la
noelra ciutat la revista "CriCri", assolint Inés de cent representacions, i que continúa actualrnent a \Venda, no mes pot
eornparar-se al que obtenen els
balls de màscares qua es donen
aquesta temporada a earistoeretic cabaret del Peleelpal Paletee,
puix que en aqueslie itixf DOLI
l'esmentat espectacle, que per
cert aplaudirem de neu els barcelonins a !Lejana del corrent
mes de febrer, domina Valeria,
el luxe, l'art i el ton gust.
Aquesta nit, a tes 011ZC, tindrä
lloc el seta hall de la serie, hevent-se enearren.at el reputat escenògraf Alarma ir la decoradiú

7 inteiassants
ESP071713, CC-MEDIES 1 CORTES
Nit, a las neu:

5 GRANS PEL.LialLES
La mas Intereasant sessid

Dimecres passat, a la nit, es
celebrä al sam Bohemia, el primer dels balls de disfresses organizats per la Unió de Vertedora
en ala Mercats de Barcelona. La
festa resulta molt animarla 1 concorreguda,, ahundant-bi les (Lisfresses (la bun gust.
El Jurel, concedf
premia

Ahir, a les onze del nlatf, va
celebrar-se la repartició de premi n oferta per la Societat Francesa de Salvament de Nàufrags
"Les Hospitalices Sauveteurs
bretons", a les p.:retenes que niés
es distingiren en el salvament
dels passatgers da la "golondrina", enfonsada al purt el 26 de
novembre.
L'acto s'efecteiä al domicili del
senyor Llufs Gertsch, drelegat a
Espanya de l'esmentada Societat
francesa. A l'arte hi assistiren
distingides personalitats.

eran Restaurant

Vila

ample, 1M3
el metro . lineal, 15 ptes.

al digan, mes
IMPORTANT 13.5.-SPANYA

Ronda St. Pera, 7
Plaga Sta. Anna, 9

Tapineria. 33

I BARCELONA I

Seguint la campanya ()remete
-zada per la Confederada. Agríen,

e

la "Unió de Vinyaters de Catee
lunya" respecte la crisi vinicola,
en re laaió sunb els alcohols in-

dustrials, demà, diumenge, tine
dra loe un míting a Martorele
al local dC cinema Milläs, a dos
quarts -de deu del mate
A reate han estat convidarles
les entitats i corporacion agraceles de la camama.
El nomen Joventut "La Ver.,
ge de ta Font-Calda" efectuara
demà diurnenge una visita de acre'
menor al Porriell de Joventut
"Plus XI", de Sant Boi.
Es dirà una raissa en memada
deis neartirs de 171 4, dipositaiat
un remen de flora a la tumba del
consellar en cap lintel Casanova.
Sortida de Barcelona, a les set
del mate (Ronda Sant Antena 21,
tercer,- segona. Es convida a teta
els po.mells que vulgata assige
tir a resdursid.

CORDILLERA
Vi blanc, 0'75 amp. lit.
Cellers ARNO 8m MARFSTANY

.

L'entitat El Fement de la
del C.an.ari, tal cuan anuncie, ahlr
dia 2 re:liara amb assistencia de
les autoritas, Ajuntament, -preste
dent de la Colombófila i altres
personalitats, l'apertura de I Exposicid de Canaricaltura a l'inversado del Parc, on admiraren
el gran nombre (Texeianaars pree
eentals per so-eis i particular%
fius al número de 200.
Continuant °baila e/s dies 3
i é, el darrer din es tarà la fasta
de clausura amb assistancia da
les mateizes autoritats i una boRica solta de coloras misealgers
davant del Musca Martorell, gae
lantment cedida per la Reial Societat Celeraabfaa ele Catalunya.
Al tutela din, e les onze del
mate es farà. el repart de, preu
mies ale eancireants.

-

Denle, diumenge, el funrioaaa
ris de la Tenencia d'Alealdia del
districte IV obsequiaran anda un
äpat de despedida ad restaurant
La Patria, al que fins avui ha estat digne secretari i company, Ea
Jacint Ayllon Eura3, amb metiu
da l a seva j'ab:lacte.
A lacte- hi aeeisterä l'ilauelra
senyor tiaent d'alcalde dell dls.
triete, En 'Miguel Janyent.
Seas prega la publicacid de la
[n'elan nota:
"El Caporal del Soreotent Ara
mat de la demarcad() a que pertany al número 30 del carrer de
Consell de Gene d'aguaste andel,
ens prega ftlw constar, a l'objece
te de desmentir certs muriera,
que Josep Gómez Martínez, qui
el pa.seat ditluns va matar a un
recluta al correr del Colase!! da
Cierre., no és ni ha eetat mai da

leasme.ntat, Sometent..

Bes

da 35 pessettea

1 MEIÑON

Nasa

f. A, R. E.

C.onsum re-duit

a Cataiurro, 17

tI

rt e
briabl
PELAI, 42 - BARCELONA

MAATZEMS: Antira P1,43 de Braus (Barcelodeta)
A grIcieet m Gir03.3. i

Passatge Credit, 5 I 7

Servel a la carta. Abona_
monta mensual I quinzanals• sak5 per a banqueta.

PER A PISOS

en la següent forma: primer, Je,
sepa Omella, d'india americana,
venedora de fruta; Josepa Forro,
de dama Milis XVI tercer, Mer:
ce Angel! i Teresa Viernes, e
To$C.8 i Cavaradossi.

Eldes elActrilusis MAJESTiC

Mi li A LIMO, 6

srasaseneseeeeeeersarra. neireelBraalliat

Gran assortit en dibujaos

Navetats

dues seccions organitzades per la

a profit de la Casa Suissa

CARVI DE PROPIETARI

'i Negociem tots els cupons
i

LA PUBLICITAT

COBERTS RECLAM A 2,
3'75, 4'50 I 5 pessetes.

tz=vr,:::-..x2rne:..em":2====rwiEnTimmtx===.22zumzzo

DELS ES'ILJDIS, 13, i BÜNSUCCES, I

Fira

Oemanu Calles
•••n••••••••n•n•n••n•nnn••••n•n.......••••n•nnnnnara•

BANQUERS

hrdlu

eds senyors Josep Casanoes,
Francesa Cruz, Josep M. Marte.
nez, Salvador Roms, Miguel Molina, Joan Maree i Manuel Mas-

Floree 4Poseevenie: 7, 18, II
ferré.
halar, shrdl shndlahrellshr'
it'ffcçáa--s
Barómetro a sena i al nivell de la mar,
RESTAURANT ROYAL.
7702; 7675; 7683.
Saló de Te
Tennómetre ate, 118; 222; 1r4.
cada dia te dansant de 5 a 2/4 de
Terrndmetim humit, 8'4; 16 15; 118.
8 i dinar a l'americana de 9 a 11.
flumitat (eentsimea de saturació), 55;
50; 39.
L'Europa Oriental a
Direcció del vent, SSE.; NW.;
Velocitat del vent en metres per Segen,
de Lió
la
6; 2; 0.
Datat del cel. quasi eer¡; itere; seré.
D'any en any la Fira de Lid
Classe de núvols, cirros.
s'afirma en son paper de mercal. internacional.
fen.perstercs astrones a Parterre
La Fira de primavera, que tinl'aclara, 2056.
drä lloc del 5 al 17 de mere exerlitnitna, 9'3.
cirä una influencia cabdal per a
Mínima erran de terra, 7'6.
reprendre i desenrtallar les re-.
OseiliaciO termoniarlea, 143. Tempelacions amb els Esteta de d'Euratura mitja, 165.
Precipitació agriosa, d...m de les 7 /miss ropa criental.
Les organitzacions comercials
del dia anterior a lea 7 llores del dila
de la gran fíasela no solament
de la data, 00 millmetres.
Reeorregut del sent en igual temp2, 63 presentaran totes les primeros
meterles que puguin d'aquí en
quilómetres.
Observacions particulars, boira al watt endavant Ilancar al mercat, sind
que rernetran agents especialite
zats, els millor quallificats per a

FUREST

Pi1(3 1, ia I P. finr11, 11-14

1 SOLER i TORRA G.mANs
g

raveortmoote DE LA
DNIVERSITAT DL EAPCALLOAA
Dia 2 de fcbrer de 10213.

•38ERVAT001

JOiES ILA

de maquinäria i cines per a tallers uteeänize i fabriques de
serrar, pelases de fusta, coxinets
d'untar, earagols, femenee de earegí.' polides, yerta-breques, etcètera. Dirige/ sentare dio vostres oferin¡eets mea avantatjosos als gran inazatzems de maeLrineria i eina moderna de OzrStni3 de ia cesara. alargues de
r:051 Estaban. 27. Gnsori (2.s .Ü-

braeitinya, O'50 peselea.

GASETA LOCAL

del local.

FABRICA NT s

Ilotivwea, 15, p.asetes.
reruate, raMs pea:mies.
Parns-uaros. e'16 yeasebee.
;apea/caos, e'r; ce-syeer5.
are-pina, 36' :0 j..er 100.
Eirete, 49',50 pe:Yacs,
19.p:una, 2•7,.

RAM. A

%laucha 3 de febeer de 1823

r LA PUBLICITAT

e ce

L'Esbart Folk-lore de Catalunya es reunirà en junta general ordinària avui, dissabte, a les
deu de la veleta, al 83U estatge,
Enric Granados, 32, .entresol,
qual arte convida els seas senyora socio.
En l'anima Junta general ce-lebrada per la Cambra de magrazernistes de mobles l'oren nomenades les Juntes següants:
reativa: President, Josep Valle
honrat; vice-presideut, Ramos
Cuspinere; secretare Joaep 'fiesta; vice-secretari, Esteva Mango; tresorer, Bartomeu Gompany; comptador, adufe M. Bernadas; vocals, Joan Félix Laporta, 1 Josep Mai. Consultiva.:
Peasideee Joma Marine, mala

Admetem les carpetes provisioniels de les

i iiliv e 5 pu Id Wasitij i D rulna in 1
per al canvi sense uespeses pels titols definitius
saavags.fflemmgmw!=famadawmabl

BANG GE BARCELONA
Aquest Banc a la seva Central i a la
Sucursal número 1, continua realitzant les
operacions de Compra i Venda de Valors,
Renovacions, Conversions, Ctnvi, Agregació de Falles- de cupons i Revisió de llistes d'amortitzacions.
Admeten dipbsit tota m ena de valors

(Resabie 3 de 'obre. da 1923

Una conversa
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amb el doctor Fontsere

Sobre l'ocpaciüt Resulució de l'a- Al Centre de Dependen% ELS TEATR ES
francesa a la Ruhr fer de La Bisbal El rniting de les
NOIR EA. —"La rIquesa de
Per que
81m2mIdes", ownedla en 8
••••n•n•••n

Per que no plou? —

hä fet tant fred enguany?

Quan canviarà el temps?
Ei clü ens ha dit el director del servei Meteorológic de la Mancomunitat
lleven visitat el doctor Fontsera portant un peLit qüeetionan que si us plau per fora s'ha
fet de moda.
A canat les conseqüencice de
la manca de piugesi i de ea pereatenela de Ineees temperatures
than reduit a lee MeMInti3S de la
polzaguera i a calandre tus de
teta mena d'atuells cgiorifers.
Lea cstufes de petroli, sobretot
han tingut un èxit no es podien
esperar. La fertoreta del peteen
cremat ha introduit un tuf d'automebil delire, els pisos !a necees/tal ha pusat en adivitat
veliseecallfapanxes dendenyais I
Vds de lee salarnandres ha fel
que ggeina mineema que en qüeshe de cattions no hacia paseat
del cok, es famdiar'aes amb un
lee tan enumera:leal tècnic e,orn
br:traeita.

Ea deriniva, pere, els efectes
seo i fred detquest hi Vera a Barcelona, s'hauran redeit a fer petar de deula als
concurrents d'alguna sala d'esriteaeles i a posar de moda
iyes de la calefacció als inIsst tes i a pseocupar-se un xie
talea. d'evitar eseletxes traidores
mirar que les portes ajusten be.
'jet i fet, dones, les molesties
binan estat profitoses; la preeseupació del confort, justifiearä
In renta manera la pretensió que
Barcelona té de ser una ciutat
tdenvern. tle, pene, que pel que
'toca a no patee fred, sobre tot
' dintre rasa i als loes taneats
lee minore ciutats d'hivern, maleral eta cartells riallers, amb
mars blaue, cela de cobalt i nueolets 'nenes i amb un batanee
i erra senyorcta arnb vena sastre amb que solen anunciar-se
les be:ah:ate que ofereixen un
tes a jorn als fredolies, creiem
ye ara com ara sim i. les ciutats
rem Petro g rad, Capenhaguen i
tetes aquelles en les quals els
.1e• se t a zero sien el nostre pa du
'teta ita.
Peri, si a eiutat 4a persistencia
de ia ceca de moment no té conPepene:es sensibles, al camp ja
es altea cosa. Tant es azricul'ore com gairebé la majoria deis
Mdaetrials per als guata Patgua
k en element indispensable, ea
lineen plens de seriases incona que si aquest enbeceiment climatolegic dura,
äriament tota la vida de
re'e ertya se n'haurä le ressene. e e m creent npertú dirigir2 : i'il.lu g lre director del sufre ii . 'ereolOgir. de /a Manco:Imane'. eeettet Fontsere, i lt hern
'iltf:gt t les preguntes que encapillen :n'oestes mote.
tuieeeter Fentsere ha tir.gut
e e t t eeea du respondre'ns el
eertee;
ded regia]

Las p!uges
-La menea 33 pujes i nevades
retan" e un estat excepcional de
pr :sume que graviten deliren ,eleuropa. Les l'emjes
'rece
deuen particularment al
d eírtlarlS a prop del nostre
Pats. Les plujes lacatte compre
Ite n de poca importäncia. i este a earada, enguany han metiere ee rehé del tot les gro, Ile ee me: tan freqüents sien a
e e etes de les Lerdas d'estiu.
enve que eta detoné d'hivern
Dies o. reialt cap a Nord, com ara
t e seae, itera efeetes no ens arriben. raentre plou i neva abundeer meet Franea, S'ensea i Alet a:ese. noe Aires que.Jem al marP ee i r eg e de plujes, que
t'eme re e s. agafa tot juet la ( di115 pleaneaaa.
Durara HL iniivern les trajees eentres eichenice han
esta/ ev reerdinäriament boreals.

A les eertee del temps que es fan
-Cad a da al Servei Metereolegie
e P la e lemennunitat a base de
,raeLo gaunies
internacienale, la
me a d baixes .pressi)na durant
despmbre i el gener no ha hai03 1 quare be mai deis 45 graus
te lateed, fúra que no liagt esla t a Peina, d'on prou feines infl
eeizen a Catalunya. Entre les
Aeoree i ei elednerrane les presmore han estat coustantment per
d'un 'Int de la normal. Al Nord
d'A frica le ha
hagut pressions
retl e beeets i temps mes insegur,
de m
anera
que
Catalunya s'ha
tr
ebitt i continua trobant-se en la
e.lea905 mea apro p
iada P er al
+red : per la sequetat.
Des del 2 de gener, la seca
da
Pil eta! a C
atalunya. III ha halitt Ileug
eree pluges i aegunes me14,, Idee e l 3 i 4 de gener, altres del
a l 8 i nevades del 10 al 12 a
eenee
rieeneia d'un eielte secundari al Gel( de Genova. Litt altres
,freein i tacions han estat
i ea gran part produidee
Per beires ploranerea.
b
sen caracbertstiAri es deloirea
t emps anticiebenic, tota
e13
levareis aseoleixen carteles'
brallsitari en una zona
que com..
eig 4 dela a i guevetani
del

Cinca fina a la plana de Vide. Al
metí sobretot, aeuestes boires
sen molt intensee. Llur constància es un dels teta mes notables
de la climatologia catalana.
El fred
Els freds enes vius no sen pas
da lt dele cima. Potser el 'loe més
fred de Catalunya es la plana de
ittle que ene ha donat temperatures minimes d'II graus sota
zero, mentre que Puigcerdà, molt
mes ale no donava el mateix dia
sine) 6 graus sota zero i Ce:nació
que l'Energia Eléctrica té prop
del lloc d'Esiangen un donava
sine 9 sota zero.
Aquests freds ser' deguts a la
irrad:ació nocturna en dies serens i de calma, propis de des
valls enclotados. Segurament que
un escandall a l'hora de l'alba,
fet en alititud damunt de Vich,
acusada un räpal autardent de
temperatura.
Aquella plana presenta un fenämen dinversie térmica que notualment estem estudiant i qua
probablement seré objecte, d'hivern que ve, d'una serie d'observacions, el programa da les quals
P senu planejant.
Ei canvi de lampa :: Tardara mo!t a ploure?

No poden fer-se peone:tics a
llarg termine El mes de fetteer

sol desee pròdig en mutacions, i
n'hi ha prou arnb un parell de
cites per transformar totalment
la situació almas letrica. No distad., els antieiclons són particularment eetables; a la vinguda
d'un dele atläntic no fan sine
"apartar-se Ilegerament anib serena dignitat" cum d'u Me. Shau,
l'incomparable president del Comite internaeional metereolegic,
alee fa supoear, sense que s'hi
pugui fer una iuguesca, que encara tindrem el temps actual durant un; quants les mes.

Fets Diversos

Slort ex a minant una asan. Pela
Ahir, migdia, Manuel Vilaseca,
de 38 .anys, habitant al carrer
d'Urge'', número 12, exaniinava
una escopeta carregada la qual
se li descarregà matant-lo a Facie.
GIRA BOTES

PUGILI3TA

Ahir un eira botes, a un bar
del carrer de Sant Rafel, discutint amb un company d'ofici sobre qui deis dos manejava el res-.
pall amb més dalit, s'engrescä
tannent que per demostrar-li de
que se les havia Ii posà tina cara
corte un tamaquet a eops de putty,
arrencant-lt de passada mitja
orella. L'un va anar al dispensad i Faltre va despareixer.
n10 •••••••n-••

Exposició Internacional del Moble i Decoració d'Interiors
La Secció reetrospeotIva
Areb aseistencia del president
de la Mancomunitat, senyor Puig
i Cadafaleh; el director dels Museus de Barcelona senyor Folch i
Torres, ele distingits col.leccionistes senyors comte de la Vall
Canet, Cabot i Balline, et president del Foment de les Arte D.2carativen, el senyor Santiago
Marco, els funcienaris de rl'Exposide senyors Junyent, Golferichs
i MarLorell, es celebrà una important reunió per prendre acords
Sobre alguna dels mes importants
extrems de la Seccie Retrospectiva que han de figurar a la próxima Exposteie del !doble i Decoració d'Interiors.
Els reunits examinaren detingudament el projectes realitzats
per dur a terme aquesta Sentid
adoptara una serie d'acords encarninats a assegurar la màxima
fidelitat hiele:mica de les ¡natallaeions.
Aquestes instal.lacions cataran formades per vuit megniliques habitacions relatives a les
ItpOqU2S nues tipiques compreses
dintre els últims temps de l'art
gòtic fins a la romántica del regnat d'Isabel II.
La part decorativa d'aquestes
habitacions estonia formada per
la reproducció denteriors que es
conserven encara i tenen una
justificada fama artística; sa.
moblaran amb objectes autentica
de les epoques respectives, els
quals seran facilitats per llurs
actuals posseodors i per la Societat d'Amics de l'art de Madrid.
A la part central d'aquesta
Secció hi figurarà una 'm'Ateacid especial! del Museu de Barcelona formada per objectes i elemente cluaratiut . P rOPie Per. a

!fi ha uns mots de Marx molt
oportuns per al cas d'Alemanya.
"Diu Ileenel, que tots els grans
fets, al món passen dues vegarles. Abre es cert. Pene Hegel
s'oblida de dir que un cop passen en to de tragedia i l'anee en
to de comedia".
La unitat alemanya da la d'agost de 1914. Cona si eil Kaiser
hagués repetit aquella frase fainosa: "Jo ja no sé res de partits; només conec alemanys",
tota els partits alemanys tornen
a estar units. I els Scheidernann,
els Bauer, repeteixen com alesllores, que cal estar incondicionalment al coseat del Govern;
que cal, com diuen. els comunisLes, fer Ita guärdia daVald do
les caines de cabete deis barons
de la Ruhr.
Sortosaraent hi ha a Alernanya
algun grup que, talment com
Lietbknecht en 1914, no vol creere en l'absoluta rae del Govern
alernany i sense deixar de condemnar 'Pacte dels francesos, fa
les oportunes distincions i reserves sebre rectitud del Govern,
Retes teei lins mete de la revista 'TM Weltbühne", una do
les revistes mes sedoses i autoritzades d'Alemanya:
"Penque no ens en oblidéesim, ens ha estat donat el reviure encara tete els terrors de
la gran època. Aleshores, en
1914, noealtres lii posávem ambdues coses: Violencia i Mentida.
Aquest cop, la feina da repartida. Els frene-esos bi posen la
violencia; els alentanys, la insinceriLet. L'excitació contra l'avene. dels francesos era comprensible; manifestacions d'aquesta indignad& mentre fossin
eepontänies, perdonables. Pene,
mes Mar i mes a la vista encara que per Pagost del 14, ella
organitzat el sentiment i la indignació. Per mitjä de manifestacions, de protestes i—last not
least—de telegrames de Premsa
falsos i exagerats- ha estat allmentada la Indbnaeció i l'odt.
Les noticies sobre preparatius,
r- quantitats de tropes i mesures
de coacce5 ban estat fortament
inflades. No han entrat a cap
ciutat Ola frarecesos, en la qual,
segons els diaris, no l'es ja dies
que hi fossin. 4e.net tant assenyada com el president del
Ileiebstag, Lobe, recomanava
que no s'excites la ira de la població. r despees datad, un hom
tela d'estranyar "que els francesas , que al principi normes trae
meteren un parell de mils borres per protegir els seus enginyers i pel control dial cernió
a la Ruhr, trametin un reforç
deu vegades mes gros? I sempre i sempre, la tempesta de manifestacions de protesta. Fóra
recomanable que els ociosos estadistes, que calculen arnh tant
gust !a disminució de la producció el primer de maig o a causa
de vagues, calculiessin un dia
quant de temps i quants diners
slan maigastat en manifestatione de protesta alimentades
pe/ Govern."
I en un altre article, del maLeer número:
"El militarisme francés s'ha
Haneat sobre Atemanya. Per
tant, unitat davant de l'estranger, front únie. El Govern ha
regalat a la indústria del carlee
quaranta mileiars d'impostos;
els reconeguts patriotes del seguid do Stinnes i Helfferich, es
fan la competencia en l'expoliacid del país, en el sabotateee de
da produeció, en Porultacie del
pepita?... fuete de tot aixh no
Se ella de parlar ara. Així ha
pogut passar, que el socialisme,
en la seca política oficia!, ja estigui un alee eop en la posició
del 4 d'agost de 191-1 e nomes
gosi establir unes reserves principals damunt di paper, molt
debes\ en les quals es veu d'una hora Iluny que no hi ha res
que vagi de debe. Aixi ha pogut
pasear que les grane masses
un altre cop hagin anat a parar
sense remei als mots dels ultranacionalistes dels Hitler i dols
Ilengt. No, no ha canviat res en
els darrers nou anys: el "boches" contienen ben muntats a
la sella; a Berlina. i a Paris."
Davant d'aquests alemanys
que en aquest moment gocen
plantar cara al Govern 1 s'exposen a les ires dels partits per
dig ea veritat, el nostre respecte.
Després de parlar alee ele retreta a França agafen una valor que no tindran mai res mota
1;e1 professional ;del patriotiee
-me1dlfrontic.
Per a aquest grup d'homes independente, el mateix respecte
que SetrTeM a la memòria de
Liebknecht, que el 4 d'egost de
1914 no doné la mà a n'emperador d'Alemanya, com van fer,
amb el mes gran entusiasme,
hita la resta dels diputats de la
tramite socialista.
J. C.

PREGUEM ALS NOSTRES
CORRESPONSALS QUE E N VI1N LLURS CORRESPONDENCIES SIGNARES I A»
LA DATA 9911,1i
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esquerres

El Consell directiu de la Unid

Jurídica Catalana ha tingut no-

ticia que l'Audiència Provincial
de Girona no ha admes la querella p resentada contra el julo
de La Bisbal arda motiu dels
greuges inferits a la nostra 'lengua i a la Nació catalana, assabentant-se enseries que l'esmentat funcionad ha estat traslladat
a Segorb.
El dit Consell directiu ha pres
nota que la mateixa l'el, que tantes i tan repetides vegades s'ha
aplicat . 3ontra els catalana mm o -.
tivant persecucions
p rocessaments per denúncies que
despees de 'largues provea han
resultat falses condemnes contra les quals el sentiment ciutadä s'ha pronunciat unänimement,
no Lenen efeetivitat contra els
fuficionaris de l'Estat espanyol
que en públic atempten — com el
jutge esmentat — contra institucions que mereixen i per a lee
quals la llei exigeix tul el respecte.
La Unió Jurídica Catalana ce
creu en el deure d'exposar-ho a
la constderadó dala catalana amb
tota la seca alliçonadora transcendencia.
A mes a mes, atenent a la quae
litat deis fets en que la querella
es fonamentä i a llur evident i
pública realitat lambe ha de
fer constar que, malgrat d'ome
nar el senyor President de l'Audiencia de Girona que la vista
hacia de celebrar-se II porta
oberta, mea més en una Audiäncia on fins tenen floc les que, per
la repugnant condició de certs
delictes, es constant interpretad() legal que tinguin Roe a porte
taneada, s'impoeä a l'art.e una
clandestinitat renyida mb la Ilei,
ja que l'avant-judici per exigir
responsabilitate a un funcionan
judicial, que suposa l'aportació
delements probatoris, no pot
tramitar-se en forma que burli la
norma essencial de publicitat
procediment, amb el fi que la
consciencia ciutadana pugui
Seta torn apreciar i judicar en el
otee Ii pertanyi, l'actuació dels
funcienaris encarregats per l'Estat d'administrar justicia. Es, en
els afees d'aquesta Indole, en els
quals un funcionad ha d'esser
judicat pels seus companys de
ros,, cm es mes neressäria la publicitat, i sols violentant preceptes .f.tlars de la Ilei es pot sostenir que s'impon el secret
perque l'avant-judtcillentmissió deriva d'una acató pública i en merits d'ella s'ha de resoldre .si cal o no anar a la formarle de sumad.
D'altra manera resulta que l'exigir resemnsahilitate a un flirtdonad judicial resta per compiel a l'arbitri dels sens companys, la qual cosa no s'edita
gaire cerLament ami) Persperit
justicia.
Cal afegir encara que segone
es desprèn de les actuacions, el
senyor fiscal entengué eue la
querella hacia d'esser cursada
es precepte terminant de la llei
que quan el fiscal inste una acusedó, s'ha de tramitar.
Tenint en compte aquests antecedents, el C. D ha deliberat
sobre la conveniencia (Papelearse de l'auto de denegació, però
entenent que no era missió seva
treballar per a la millora de la
justícia espanyola, especialment
en elle au' la mateixa justntia no
vol minorar-se, ha desistit
p rocedir-hi i es limita a expressar la seca satisfaeci6 per haver
esfat tret PaLludit Pitee de L'e
enseba' del territori de Catalunva
i per sentir - se anda veerada 111.9
espirituattnent separat d'aquest
prneediment espanyol que consisteix a consignar en els codis
el p rincipi de la reeponsahilifat
judicial. i ron -la efectiva per miljä de trasllats i d'ascensos.

Crònica Judiciäria
AUDIENCIA PROVENCLIL
A la Reee:d primera van comparèixer
3fanuul Sagarra Carne, nnterionnent ps.
nat per un delhae d furt i un altre de
robatori, i Jaime Eideve soNi, aeusat
d'un delicte de furt d'un rac de garrofei
valorat en 1210 petwetea. 12 fiscal s-n
donar per al negon dos anys, quatre
meses i un din d'erren major.
Ems judieis anunciats a tau Linea Secciona van ése/er SUPON&

.ASSENYALAMENTS PER AVUI
AUDIENG1A TERRITORIAL
— Sala primera —Lee Ðrsosune Major
quantie. Ventura Catetella, costra Pral,une Sangra.
Sala sigma. — Cervera. Interdlete.
Franeese Aiensida, matra Si t re-r ea 1.1n
remisa.

AUDIENCIA PROVINC.L1J.
„ ,
Seceib primera—Vieh I tee Drasaggnea.
Quatre oral», per lesiona, furt, atemptat
i estafa.
&edil. sentina—Orna &Tale contra
l'bonestitat. \len* Usare Jaral
- Seecia tereera.—Llotja. 11.13 oraba per
estafa I un Moldead.
&serió quatta.—Sant Fellu. Thienea
d'aula pez al rolatien. Jeme» rime. Ju-

me

Ahir al mate 1 davant d'un peno molt nombres, va celebrar-se
al Centre de Dependents del Comere i de la Indústria l'anunciat
míting de propaganda politice,
organitzat per les esquerres catalanes.
El senyor Ferrer de Vilehes,
president de la Joventut Nacionalista, va presidir l'acte jura
arde nitres presonalitats del partit, entre lee quals recordem els
senyors Marcell Domingo, Cotopanys, Casanovas, Ferrer, edaziä,
Ventees i Canyameras.
El president, despees de declarar obert l'acte, va e:trincar l'objecte del miting, exposant a l'ensems el programa de les esquerres nacionalistes eatalanes.•
El senyor Ventee feu una crítica de l'actuante desastrosa deis
governs d'Espanya.
Va parlar despees el diputat
provincial senyor Casanovas, advocant perque Catalunya tos un
poble Iliure perquè pugui con,
"viure entre els pobles lliures.
Va parlar lambe de la crisi del
paren republicà espanyol, que ha
esdevingut un partit centrarevolucionari. Va tracia r del problema del Marroc 1 de la qüestió
protestant de les pareecucions de que han estat victimes
els obrers I va acabar clamant
justicia i que s'exigissin response
bilitats als autora de les darreres
repressions.
El senyor Gabriel Alomar, que
va escusar la seca assistència a
l'acte, va enviar unes quartilles
que foren llegides pel senyor Canyameras, en les quals censura
els Ireverns d'Espanya, a la Unid
Monärquica Nacional i sobre tot
al senyor Combe i a la Lliga,
dient que aquesta va deixar practicar, cense protestar. Panomenada llei de fuga, fent que la ciiitat visqués eselavitlada, sense
Beis ni justicia.
Els senyor Companys, diputat
a Corte per Sabadell, va parlar de
la necessitat de la fermadd dan
pnrtit amb un ideal ben definit i
ami) un programa basat en les
sanes aspiracions ele Catelunva.
Va parlar nargament del problema agrari social, dient que les
esquerres havien sofert tina srreu

equIvrecació no fent veure als paap ene que ella tenen drets erigieres sobre les terres, nerqué ella
són elm qu-e les fan produir.
-Feu eserient de les earnpanyes
realitzades per les esquerrea a la
premsa i al Parlament sobre el
problema del Marroc, dient que
no trocen dret a ex iee 4 r res p oneahilitats ni els governs ni el Perlament. la que uns i altea sien tau
reeponsablea 'am el mateix exercit. El pobl e — diu — és
que pot demafiar-les.
En aixecar-ee s parlar lea -dmpetat per Tortosa senyor Maree1( Domingo. fou ovacionat- Digné
que el nacionalisme de les esquerres tendeix a r( 1,, ,Tniin la
snbirania per Catatunva a que n9
esperen res de l'Estet eepanyol.
Din que van contra ele governs i
contra les dretes. Din que l'assemblea de parlamentaria no va
tenir els efe-ates que tothom n'esperava per deserció, no dels republicans espanyols, sine per haVer-la abandonada alguns
tate catalana per entrar al Palee
d'Orient i sortir-ne amb la casaca
de ministre.
(En aquest moment, des d'un
rere de la cala. un srrup va domr
alrzuns crits de "Vista la repúMica espenyola", produint-se utt
gran avalot que va Illignientar
talment que pon se n'hi va faltar que atemos no arrihessin a
pegar-sm Iii president s'aixecie i
donä un crit de "Viva la libertad"
que tothom va enntestar amb
a p laudiments, nuerle.nt restablert
l'ordre al cap d'una estonae
El etenyor Domin go R e trnf par tant Ilargatnent del problema del
Merme 1 de lea respnnsabilitate
en (arma semblant ele oradora
que l'havien nrecerlit.
El semen. Maelä. va explicar el
programa del parle naionaelieta
republielt, dient que Catalunya
no vol Pantonomia nne- la lli g aria per sie mpre arnb el poder central. Nosaltres — del — velero
la independencia de Catalunya i
mentre no la tfrianem Se une tenia
musite parlar de la federació dels
nobles, ja que ante seria pi...lerdee ter un p acte entre amos i esMane i aquests 'nades sen mon
dificile de fen Per a nadar. eel
que abdeem parte tin g utn una ah
soluita independenda, i aquesta
no la tenim nneattree. Alti( elle
Catalun ya bael ameolit la seva
bertal, a hedieres serä Pecaste
de tender de la federacie arte') a!
tres pobles, Remese que aquests
no preten g uin ardiera' al nostre
un reemeditat pla de ennquesda.
Va tender de redunde de lea
iteren i. finalment. V/1 ungir
nro g rama del parle reforme a le
Omitid religiosa, die s'inerenträ
en les mes sanes normea de Ilihertat.
El tri t ine va anehar a doe
mi mes de dotee, cense ene ileonreguee cap incident digne de
mentid.
leautorifet snevernatIva leerla
N'es ntolte, s prerstietons que, r-o turahnent, rrstil l aren tau ititi tils
com,

injustilieadas,
_
.
.

altea del senyor A. Sta.
rI atany
El senyor Alexandre Maristany, amb
una perseverança admirable, va ncdrint
cada temporada al teatre catalit amb les
seres aportacions. La cosa discutible 'tu
si les aportacions dels senyor Marie.
tany duen gaire alitnent i fan gaire peo-

fit al tutee catete.. La meva modesta opi-,
nite és que al trama català no li lea
altre profit que el que li tara in caldet

dlerbes. I no pas herpes de la riostra
muntanya, amb olor i sabor ben catalanes, sitió aquestes herbes seques que vtnen els fabricaras de sopes, amb tema
marca que tau pot éaser suissa com piamantesa, cc= argentina. Les comédiee
del scnyor Maristany poden entresenir,
no ho nene, a un públic que no sàpiga
el que és el teatre ni la [lengua catalana, i s'aeontenti amb la gracia na:ural del senyor Aymerich, cstraient la
poca solta d'un LIOU ric. Ara tales les
persones que estimin una mica les coses
de Catalunya i desitgin una aportació
viva del nostre reatar., se n'adonaran,
atuse dubte, que el senyor Martistany
perd una mica el teraps. La sea intenció pot ésser bonissima, el seu talent
cte aimediógraf és rnolt possible que
taisteixi; en les seres obres hi batirá
moments apreciables, escenes ixn compostes, situacions enanques. Peró, sil
Al castat d'aLaG hi veiem una Inanes
absoluta de novetat i d'interès; les Cose/
epie diuen els a,ersonatgra d'En Maristaey sin d'una banalitat esgiaiadora.
el mis trist de tot és que en aquestes comè dies s'hi parla el catali del senyor
Maristany, que em permetrs que Ii digad

que no és el catete de debó ni cosa que
assembli.
El senyor Waristany escrin
una
llengua iniectada i corrompuda d .espanyoliatuts, sense tediar mai i paraula vivent
ni la frase incisiva.
En Mariztany pot dir-nos que ell esaria el cataLi. que parla la societat que
ell pinta en les seves comidies. Poner
tingui latí. A mi em sembla que aixe, del
catada que ara es parla, en temps d'En

Pitarra podia anee; peró arel dia teta

cls escriptors catalans tenen el (lame de
preocupar-se per l'ennobliment de la no,tra llengua. Ennobliment i catalanització,
fer una l'exigua viva, un estil viu i interessant. El senyor Maristany pot sentir
un gran amor a Catalunya, que jo em
guardarla prou de discutir. Pera aqueas
amor no trastlueix en la seva prosa.
Sembla que les seves comèdies són escrites en cataba' perque si, perquè hi ha
una companyia catalana que tes representa, i que al senyor Maristany i a ningil no li coeaaria el mis petit esforç de
dir totes aquelles coses en castellà, i
potser en castelli no ferien tanta pena,
passarien mis desapercebudes. Sobre tot
a resaliera no tris interessarien gens,
ni les aniden: a veme; pers el fet d'isser escrites, diguern-ne, en catea; el fet
d'intervenir el senyor Maristany en *el
castre teatro, fa que nosaltres, apasitonats per Catalunya i pel son teatre,
per migrat i per malalt que estigui, ena,
endug-uem, cada vegada que el senyor Ma *
ristany estrena una obra, aquelt disgust
de veure tractada la nostra llengua, amb
una manca de respecte que cris sembla
senzillament intollerable.
La comedia estrenada el die de la Tertina caralosista, que du per Utol La
Quesa de Sinidnides, no ve a dir res de
nou, que el manyar Maristany tio he hagués dit en abres comedies. Es potser
una mica, un tros mes ensopida que La
pluja d'or • El carantent de la cesa. Sen
tim hacer de dir aquestes coses al senyor
Mariatany, que és amic particular nostre, peró la sinceritat que ha presidit
sempre la nostra crítica i l'amor a Catalunya i al seu teatre, ens obliguen a
escriure unes paraules ans mica aspres
sobre la comedia del »enyor Maristany,
al qua) Ii desitgem d'atrita banda tnnIts
éxito i una mica més de severitat
lógica amb la seva

Mangares:ad de la Sala

Empordanesa
Aten a les quatre de la tarda, s'inauguré la Sala Empordanesa, espectacle
per a infante amb linchen, nlarienenet
pallassos, exeintrics, ilittsionistea, etc. El
local eslava pie de n,en a gum.
Es representa, pels titelles, la imarovització El aenyor Ltagoata i la humorada, de R. Lairth, amb músiaa de J.
Maria Torrente, El arall-dindi tal

Els pallassos Pupy and rey, artisies
de bella irnuia, vareta deaciamar al públic entre ka dues abres de putainel.lia.
Finalitzà l'espectacle 'El ball del Turuna, d'una gran originalitat.
El 3 Melles són malt ben presentat%
i el senyor Jaume Angles i els qui el
secunden saben el que són aquesta m iras
d'espectacles, que han de divertir ai., petito i als grana.
La Sala uta decorada mol un gust
exquisit. l,a música va a earrec d'En
Francesc Baell.
Cal felicitar al senyor Josep López
per l'encert amb que dirigida I'vspecta-

E STA AGOTANT
el Illbre

VINT CANÇONS
PER TOMAS °ARCES

Preus 3 pessetea
De venda a LA PLTLICL,
TAT, a la Llibreria Neciotia' Catalana (Coets, 413)
a lee llibreries nlee ilneere
tanta
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LA CONFERENCIA DE LAUSANA

LA SITUACIO A LA RUHR

S'ha arribat a un acord entre eis ierroviaris
alemanys i les autoritats aliades
Les tropes aliades es 'retiren de les estacions . 6 . La represa deis serveis
Continuen els sabotatEl tancament de la Ruhr produeix el seu efecte
Els industrials anglesos
L'exprés d'Orient
ges
"El Govern frenes ha esta2.-Sra produit
Essen, 2.-E1 president del executar el programa de les reReichstag, senyor Lnebe, es tras- paracions, sense sofrir restrie- descarrilament d'un tren d'Inge- mat compre que la Societat de les
Nacions no compliria plenantent
cita.
¡Cada a Essen per estudiar sobre cions excessives ni reduccions a
Sagnoren les causes que mo- el seu objecte sind a condiciú
iI terreny la situada i posar-se la sera producció, com els hi he
ocorregut ale aliene, especial- tivaren l'accident.
d'arribar a Asee universal i, per
en atentacte atril les autoritas, el
mant a Anglaterre.
No ele de doble° cap deegrà- aonsegiient de comprendre Ale'eaps socialistes i la poiefacfd.
manya; perb aquesta, cera a
Despees de comunicar als pro- cia
• La darrera orare del ministre
membre no fundador do la Sepietaris 1 arrendataris da les
• ele Tranepeilserelatiern a l'actitud
SABOTATGE
EVITAT
den:a
fde
, dels ferrovieris eletudesys ha es- mines que seran pagats els ron,Duisburg', s2.-Un sentinella de ta mateixa i seseas el pacte,
n lat fiailaän a totes les ed atiena i tinstibles que Illuren als
belga
feri
a:hir
un
elemany
que
donar garanties efectives de la
Ida objecte de negociaclen entre la epissia procedf a la requisa,
l ias associeefens'ele ferroviaris i tractant d'evitar eventuals re- intenta desarmar-lo per a pe- seVa intenció ele complir ces seus
netran
a
un
dipòsit
de
maquines.
presalias
per
part
del
Govern
del
compromisos internacionals.
' el FeTe rnader he D'usseldorf. Reich.
Austria, Bulgaria i Hongria,
' Aquel. eortf elite cap a Berlin
l per diimeir coi:date alere resultats
Tantbé inform6. als Sindicats obren
que es trobaven amb respecte a
unia
carca
QUE
SE'N
VA
que no experimentarien cap variació
la Secietat en la ~ella situalele les-tegoelaelone.
D'ESSEN
yo (rae es refereix a l'organització del
da que Aternanya, compliren
: Tea/ye ea trefeetven aquests
Londres, 2.-El "Daily Extales a l'a sen el ministre alemane- treball, esset aixi mateix respectats els eres" diu que un dels mes im- aqueste condicione I van ésser
adrneses.
Walimmitlach5,teber, el qual ar- drets dels obren.
El Gpvern del Reich correspongué a portante establinients bancaris
Abananya. en canal, no ha fet
M arel E fs repealsentants sle f er d'Essen
resolgué
ahir
de trasllatots aqd4sts esforços, pi-dhibint el ll a
fine ara la petinid exigida i no
i a r l , havent tanta te rnat
dar
la
sera
residencia
social
a
rament
de
combustible
als
aliats
i
traeha cessat de nranifestar ama) els
r
Ber a
tant de suspendre els serveis público, Hamburg.-Havas.
seus actas la &era y ola:din de
' lal eeadena del etndicet de
de
Correas
i
Telegrafs.
així
com
als
re
tesis rEssen es t'isba a
ES raunlEri EL TREBaLL A LES eustreure's als compromisos que
premissió
coneix
per:eetament
les
La
va
subseriure en un tractae al
53erlin; realgrat tetes aernieetes sions realitzades pel overn, per tal
.LINEE2 FERHOSHARIES
qual este incorporal el pacte ele
seis itbre els fetrortalas, es
Dusseldorf. 2.-Aquest mati
la Societat de les Nacions. Ne
enneloure ahlr a Dus.leadorf de provocar la vaga general deis
reprès el beban a les 1111LiS pot. dones, tender-se per ara,
aeent entre aqueste m'ateneos Jiadors de la canea de la Ruhr, per6 te salta
ferroviäries i alguna Otees ser- de la seva admissió, perb Eraneerrovititris 1 les autorftats fran- l'esperança que, per efecte de les me- Vete.
ea es felicitarla d'un canvi d'acpeses, reprenentese el trelrall a sures rae adoptaren els aliats, els indue•
Ttlitibe s'assenyala trna sen g ttina] , que perradas a Alernanya
Ills estadons de Dusseldorf i im- trials es sotmetin a les decisions
ble
minora
en
el
trafic
de
trens.
Comissió interaliada i acceptin la celdafigurar a la Soeietat de les NaOnediates.-Radita
Al Nord i Sud deis territoris cions al costal de les potendee
horaein,
per
al
complímont
d'aer-,-es
, E1 corresponsal
, bordees, 2.-ueupats,
la situada es normal.mesures.-Havas.
que respecten ells seas comprogel' 2em'rs" a I5usseldorf diu
hayas.
misos.-Radlo.
Eavet arripát a un acord Les LA VAGA FEREEIVIARIA P COCONSOLAT rnerieds APEDNE- EL CONSELL DE LA SOCIETAT
lkIatoritaf.e feamceees i alemar.yes,
rirenT.E3 .DE CZEZD
LORP:a
i, re
a les sis del mata tornarä
GAT
FRANCA
DE LES NACiONs :-: EL GOnoralitzer-se el servei de
Berlín, 2.-Tetsg,rafien des de
Lis tli>tricteb gua elepe•
VERN DEL BARRE
Colania
r
Les
trepes
frens de la Ruhr.
nen do la Direcció de ferrocarrils de Koenigsberg, e.1 "Tageblatt" que
Parte. 2.-Ei Consell de la So. ucases que ocupaven figs ara
Colónia la vaga és general menys a la durant la manifestada d'ahir fe- calat- de Nacions ha renorat per
seran retirades, zona ;Inglesa.
, s
:en trencats tots els s'idees del
un any els seeüents membres del
leic.arregant elle els alernanys
La clec:Itaca; deis trens d'atastiment Consolat de França.
Govern del Sarre el mandat que
rassegurar fa regularitat deis de las tropes d'ocupada és satisfaciória.
afegeixen aquestes informa- renten exereint, i que expirara
lerveis.-Havae.
A Essen els alte funcionaris de fer- cions que a les deu de la nit es dintre pece die.
. París, 2.-Segons noticies de rocarejls han estat invita:o a designar feren alguna dispara d'armes de
Conde de Lambed, belga;
: Vagancia, sembla que s ana aeonun delegas por a servir d'inteemeliari (oc -llaves.
Monee Witte-id, danas; Waage,
jegult arribar a un acord entre entre clic i les autorizats francesa,
canadenc, i Rault, francas, qu'etes autoritats militare franceses
La Rttia Paris-CeZeinia funciona nos- A FRANCFORT UN CRUP DE
sident del dit Govern.
1 alemanyes en virtud del qual ha
la IMia Coblenea-París. MANIFESTANTS PPETE A8SS4Lcorn
malment,
Així mateix Ita acordat dirigir
lYbaver-se reprès aquest mala el
ce. ate f rna- TA N L'HOTEL ON EE.3IDEIX LA ame) aqu esta otasi6 una talan-,
Is trens
servei normal ferroviari.
conussio DE L'ENTESA
cesos.
tecla a Pesimentat Govern
Segons aquestes informacions,
Derlfn, 2. - Telegrafien de Sarre.-Havas.
sortiren d'Aquisgran
les autoritats franceses han conFraneort que aquest mati es fortrens de carbó a França.-nadi0.
EL CULPARLE D'UN PARORenta a limitar a una vigilancia
ma una imponent manifestada,
TATGE
discreta Ilur intervener6 en far- EL EXIRF-CTON DELS 17ERRO- que es congrega davant l'Hotel
Coblenza, 2. -- El Cap de l'es'encanale, obtenint, en canea ee- CARRILS D'ESSEN PERSISTEIX en resideix la Comissió de l'Ente:-&retats sobre la bona marea
tada d'Ingelheim, reconegut com
Dusseldorf, 2.-EI diree. or dels lee- ro, permaneixent alif alguna es'deis serveis.-Havas.
a eulpable del descarrilament
rocarrils d'Essen, eepusat deis territ,- tcna en actitud amenneadora.
oeorregut en les iramediacions
eis ocapats per les autoritats franceses,
Quan els mas exaltats preteEL SERVEI ESTA Rs.-sTABLERT in traslladat la sera residencia prod'aquella estada, compareixer à
nien Resaltar l'esmenlet hotel, es
Dusecidorf 2.-La tranewil.11- visionalment a liarae,m, des de on cen- pie-sentaren (orces de policia que
clavara d'un Consell de guerra
tul es complete, a aquesta cantee tinua assumint lt dirccei6 deis serveis.- aconseguiren impedir el propò- frances• - Hacas.
El gener,a1 Payet, encarregat
Hayas.
DESPEE3 DEL MAL LES ESsit deis manifestants.-Havas.
reorganitzár el mornnent redesGUSES
ELS SABOTATGES : NO E3 DESEARRILAMENT DE L'EXviera ha declarat que acreseeet
Berna,
2-Un
atl funcionad
PERDONEN
LES
MALIFETLa
PRES DE BERL:N
Drael del ministeri d'Afers estrangers
lava ja restabferL-Rad16.
París, situad6 no ha solea MORTS I UN CENTENAR Dr. FETWpara ES PORTA A CAP EE
ha estat a l'Ambaixada de Erancap variació per que es refereix als ferEITS
CAMErT DE LA RUHR
ea per formular i expressar
rocarrils de Magúncia.
Breslau,
2.-U:rieres
de
Bersentiment del Govern del Reich
t Paras, 2. - El 'nnemps" publiLes negociacions entaulades pels ferA,ta despatx de Dusseldorf re- roviaria alemanys han fracassat. Derna- lin ha descarrilat prep de les- pele incidente que es produiren
lució de Gassen, bevent resultat a Koenisberg davant el Consolat
tina al tancament de la Rular.
naven que no es fessin efectives les se-o' Lsoneire ton trarneea despees de cien, disposades contra ells, pede el co- a eonseqüenria del sinistre dos tic França i durant ele guate fofe.rits.
ren trencats els vidres de Pesmen
faailtja nit per les estrefetes a les mandament francés els manifestà que no moras i un centenar
Fine ara s'ignoren les causes
tat Consolat.-Havas.
litutoridate tocals miiitars airear- podien éser ateses tals peticions per rae/
del desearrilament. _}lasas.
:regodee d'executar-la
dels actes de sabotatge que encara s'esLA CONSOLIDACIO DEL DEUTE
‘Ixecutar.
Urr EMPRESTIT ALEMANY PER 133ITAN/0 I LA DELS ALTRES
tan realitzaut.
Per port.arele a cap s'havien
GOSEIR LE3 &ES P ESES DE L'OEn efecte, incIns aquesta mateixa
DEUTES ALIATS
leunit nombriasoa duaners,
CUPACIO
han -estas arrebassats els cargols de la
Washington, 2.-Coneguda la
fleaders i controlndors tle duanes via en una bona extensió, a les immedia&rifa, 2.-Et Reichstag ha autoritant
resolució britànica aprovant el
dis-poso-is a entrar immediata- cions de Worms.
l'ewissió d'un emnrietit pt . r enbr:r
projecte de consolidada del deusuena pn funcious.
despeneu de Vrieuputiö de la ltuhr.-liate angles. ha estat convocada la
' A les detze de Sa nit Lots els NOMBROSES E r.TZ1,1V9NG I vas.
comissid americana perquè reTRANQUILLIarene carbonera aula desti a les EXPULSIONS
S'AS tr/DUSTRIALS ANGLESOS dacti l'informe conveniente per
TAT A reAcurucia
regions no ocupades d'Alemanya
loen/ deturats a lee estacione,
Peden, 2.-A Aquisgran han estas dc- LUIR PREMO CL GOVERN PER sotmetre l'esrnentada qüestió a
¡linee que el pereenal conductor tinguts i expulsase 25 estudiants que TAL QUE FROHIESFIX1 L'EX- l'aprovació del Cenares.
El president Harding considevaren prenda/ part en una manifestaci.i POETAC10 Dr: cAnza A ALE"posea cap resistencia.
ra que As molt de desitjar que
MANYA
Solament • Werhaalp, estada organithzada en honor del governador
l'adopei6
del projecto no trobi el
tomen" 2.-Els j actase- jala arteleao,
taca important, pel ttafie de la d'Aquisgran, que loe detingut.
davant l'enorme atlas de demandes de mes petit obstacle a raprovacian
regia, han estat deturats, dee
Tambo han estat detinguti eis alcald'aquest mata i5 trene.-Ilavas. des de eleves, Mune i Verdingen. Nom- earlió prnettleuh; ale l'estranger, fan pro- per la Cambra popular-Hacas.
Washington, 2.-Informacions
hool. 1 -1 Govern per tal que prohibeibrocas funcionaria han estat expulsats.
ELS EFECTES DE L'OPERACIO Tumbé ha estat detiugut el secretad de xi les exporta/Ames de earb,1 a Alemanya. de caräc,ter oficial disten el següent:
BerlIn, 2. - lila telegramas de les Associacions sindieals, Klein, el qual
Sembla que les estuentadestrestions lian
Al departament del Tresor dela conca de la Ruhr que publi- impedí la marxa d'un comboi de fundotingut exit i que aviat en prohibirá l'ex,eauen els diaris, es limiten a fer naris alemanys.
purtaelO de earbú per u Aletnanya.-Ita• claren considerar rase la solució
donada a la qüestió del deute
laseervar que el bloqueig carboA Magancia la . situada és tranqtal- Sto.
britànic obre cansí per a la 50Ilffer sera causa que hagin de la, pera continuen en els países rhcnans
EciDEIX
PER
MUSSOLINI
ES
la
lució dels anees deutes.
lancar-se algunes ZstBelünS, en- la resistencia dels fencionaris, haventL'ABre'TENCIO
tre elles i en prinfer taran fes de se decretat noves expulsions per l'alfa
Es clar que l'arranjament de
nena,
2.-al
cateen
cede
ministres
Yerhalle i Lumen.
Cornissió interaliada.-Radio.
cada un dels deutes ha-de fer-se
el
president,
Mtneeolini,
pee'
lebrat
thir
La "Gazeta General d'Aleen diferents condicions, per?, dpiEL BERvEl sEOUEix PRES-.
eisä que lelha riman estraaya les me. nen que aquestes condicione no
manya" estima que si les autoriTANT-SE
adoptadas a la coima de la Ruin, han d'ésser mes rigoroses que
tate d'ocupada •ereisleixen en
Magancia, 2.-Malgrat la vaga afeelnt que el Oovern es traba naiolt a les imposades pele deutes bellal'aplicada de le k mesures re1A22-ves al tiloqueig, el tràfic ¿pie - parcial dele ferroviaris, s'ha orientar-se ea pa una pelltica de pau nies.-Ilavas.
darà forçosament sospes durant aconseguit un serrci regular en g.meral.
Els ministres apremien les manifes.
totes dtreccions.
alguns dies.-Havas,
A IRLANDA
Les grane empreses no pres- tarima del president per unanimitat.
EL PROGRAMA EXECUTAT PER ten Hur servei normal, pena els
Mussolini manifestà lambe que nema
CAP3 REDELS PRESONERS
1-JS COMISSIO INTERALIADA
trena de proveiment subvenen a dissoltes tetes les erganitzacions militara
UN ULTIMATUM
das partits feizIsta, nacionalista 1 1EParte, 2. - Des de la seva ar - totes les necessitas i compleixen
Duielln, 2. - S'han efeetuat
1)er:d.-natas.
ribada a la Ruhr, la missió ¡atar- les ordres de l'alt cemirdament.
nombroses delencions; entre els
aliada va tenir especial interès -Ha yas. ,
L'EVENTUAL ENTRADA D'ALE- detinguts figuren ulguns deis
de conciliar l'execue16 del seu
MANYA
A
LA
SOCIETAT
DE
NAL'EXPRES
D'ORIENT
PASSARA
principals caps rebelo. El Govern
programa amb la neoessitat que
CIONS
PER SUISSA
;4f2 l'Estat Lliure d'Irlanda ha
no fossin pertorbades les regions
Paris, 2. --Sha anunciat all pe- DECLARACIONS DE poiNCARE donat un termini de 48 hores als
akupacre.s pa la normalitat de la
París, 2.-Havent circulat el rebele per tal que donguin llino que Pearpres d'Orient que
lleva vida eeonbmica.
Les quantitats que Alernanya continua assegurant les rela- rumor que Fr anca era hostil a bertat al senador Bagvell, direcea de Murar als aliats represen., cione entre Parle, Viena, Buda- Padmissite d'Alemanya a la So- tor de la Companyla ferroviaria
"Great Nort-hern", amenaeant,
pest I Bucarest, ja no pasea per doten de les Nacions i que es reZen un vint per cent de les disAlemanya, sind que temporal- tiraria si Alemanya fos admesa, en ces centrad, aneb screres re nonibillitats de cuba 1 un tronta
ment s ennamínet per la linfa M. PoinCare ha fet les sogileiets presidies liebre ola preseueree;de les de cok.
Radies
deelaradOnal
atol perfactement de buissko- lladlu.
' Alemanya
_
ClIC

2.-En

PStaCiOU

Es considera impossible tota repre

d'hostilitats
rebut Ismet autorització per signar? :; LeA
contraproposicions turques :: El punt difici és
Móssul : Transigencies aliades :: Dentar,
els turcs un nou termini? Mustatä Kemal es ESe
Lnusana, 2. - De Constantinoble, de Londres n de Paris arriben despeines que confinasen la
impressió favorable. No expressen una satisfacció general perb
almenys neventualiiat d'una represa de tes hostilitats sembla
impossible.-Radio.
Lausana, 2. - Al centres oficials de, la Conferencia es considera com impossible lla represa
de les hostilitats entre grees i
turcs.-Havas.
ISMET PAIXA I LORD CURZON
HAN CeeNFERENCanT MES CE
TREs
Lausana, 2. - Els senyors . 1smet-paixa i lord Curzon han permanescut reunas mes de tres hores. En acabar la ia conferencia
han estat interrugats pels pedodistesb pedo sisan negat a fon
declaraciens.-Radio.
ANGORA AUTORITZA A ISMETPAiXA LA GIGNaartartA DEL
TRACTAT DE PAU
Lausana, 2. - Sombla que Isrnet-paixa ha rebut ja d'Angora
l'autorització per signar el traetat de pau.-Radio.
Londres, 2. - Diferente pedadice publiquen despeines oficiosos de Lausana segon els quals
Ismet-paixa ha remt d'Angora
autoritzaciú per signar el n'actea
amb la instrucció de procurar ob
tenir conoessions.-Radio.
LA DELECACIO TURCA NEGA
HAVER REBUT CAP ORDRE PER
SIGNAR EL TRACTAT
Lausana, 2. - La delegada
turca ha desmentit aquesta tarda
els rumore optimistes que han
circullat amb insistencia sobre la
signatura del Tractat. Els delegats 'aires manifestan que no han
robot cap instrucció d'Angora a
aquest sentit i que no" hi ha cap
raa per modificar la impressió
d'aquests dorrers dies.-Radio.
FERID CE( A 1..AusArzA
Lausana, 2.-hass arribat el
representant d'Angora, Ferid
Bei, el qual celebrarä una extensa conferencia amb Ismotapaixa.
-Floras.
LES DARF:ERES DrivirsDicaCIONS TURQUES
Lausana, 2. - Lord Curzon i
els repressnlants de França i
d'Italia han c-onferenciat altea
regada amb Ismet Paixà, el qual,
atenent els desigs dels delegats
aliats, lliurà a aquests un document en el que expressa les reivindica:done que en darrer tenue
exigeix Turquia.
Es molt possible que si les responsabilitais de pau segeuixen
subsistint, lord Curzon allargui
la seva estada a Lausana. - Hateas.
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LES CONTRAPROPOSICIONS
DELS TURCS
Lausana, 2.

-

Les contrapreposicions

dels turcs comprenen a punts, dele
quals sha arribat a un acord sobre al,
quedant pendents de resolució els punta
de Mossul, manteniment d'una guarnici3
turca a la pulinsula de Gallipoli i a
LA CONFERENCIA INTERALIADA HA ESTUDIAT ELS POCOMENTS LLIURATS PER ISISET-

PAIXA
Lausana, 2.-La Conferencia interaliada co reuní aquest mati per a estudiaseis documents que Ilinrä el cap de la
Delegació otomana, In/id-u:día.
La Conferencia redactará aquesta tarda la contesta, que es qiurarä demà al
mati als turcs.
La representaciebritanica es mostee
rä favorable a un acord, pesó maté
la sera decisió de sotmetre a l'arbitratge de la Societat de Nacions la Mienta
da Mesad.
També declari l'esmentada Delegaeiú
que Anglaterra estä disposada a associar-se amb les mesures de conciliació
de les Delegacions aliades mes interessades i especialment amb els turcs.-Hava.

ELS ALIATS TrIANziGIRAN EN
L'AUGMENT DE LA GUARNICIO
TURCA A TRACIA
Lausana, 2.-Es crea saber que els
aliats estan disposats a transigir ei/ lange/uní de la guarniel/3 turca de Tricia,
per() no en l'establiment d'una guarnici-3
Gallipoll-Radio.
ISMET-PAIXA CONTINUA MAR-

TENINT ELS SEUS PRINCIPIS

Lausana, a-Ismet- paixà continua traer
tenint els principis exposats sobre les

qüestions de Messas!, Oallipoli i Tricia.
S'opola igualtnent al ridln de capi•
tulacions, tan en la forma „actual coles en
la motiliicacie.-Radies.

ES CEEU QUE ELS Tunric De.
MANARAN UN NUU TEieeel
esLoninods rt reas v,.2.-alEun,steals ctaelles
misme sobre les negociacions de
na.
S'apala (lee els turcs demaaa
nou termini.--Padio

)1.1

MUSTAFA-KEMAL S'HA CASA?
COSSISLIIItinOble,

Kftj

ha contret avui matrimoni a Esmirna,
Radia.
•
NOUS LLOCHS eSILITa AS
ALIATS A LA RIBERA ES Da

AIARITzA

Atenes, 2.-E1 getier 1 Hanieges
de les torees británityts en el Pm,'

Orient, i el ministre de Franea a Ata
res anunciaren ahir per carta al rae,
líssim grec Pangalos que dintre de )
s'establirien TIOUS 110C3 militan a e e
hera Est del Maritza.
El general Pangalos no ha fet
ohjecció a aqiesta mesura, que
dentmcnt per objecte evitar xods ale
les torees gregues i les turgue.5-1,12:51

CESUER Al;GLF.,S J.t.
GRIENT
Malta, 2.-El creuer aseae
"Cardiff* ha fondeiat en aloa/

port, d'on sortirà tnelh ne
amb direcciú al Pròxim CiAdi
Hav

LA REFORMA DE L'E) lvi
DUANER A FRAfetatl
Paris, 2.-Per 42• t yute contra set
Cambra de Diputats ha aprrsvau el
jede de llei de reforma sir Est

duaner.-Havas.

UNA EXPLOSIO :: 'TRES EDgil
I NOMBRO:30S FERITS
Sprinanieid (Ilassachussets), 2.-S1
produat una gran explosió en un
Ire.
L'aceident ha ocasional tres sea
1-

notr.brosos ferits.-Havas.

L'ESPIONATGE A Ce-ea

QUARANTA DETS
Riga, 2-Es reben ttlegrauses de
sia arianciant Imvzr estat dese-05(tt
Odessa una organització d'espiara/grc
té relacions amb els generals Nr41
i Pelara.
Han estat practicades 4o det=datt
7.avas.
COalBAT ENTRE FEIXISTES

NACIORAUSTES

Napole, 2-Els (ajustes
assaltat el local ocupat per
soeietat nacionalista de Bern
S'entasela un veritable
reennant die mnrts i vit P
-Radio.
ur.
-alee:En EN Luiste*
PROVISIONAL
Paris, 2-E1 jutge ins
ha signa un manament pe
gui posat en llibertat sola
de cine cents mil franca
nistrador de la Societat d
dors que es trobava detin
Petate, abas de confiare
feneció de les Ileis rafe
societats.-Havas.
ELS PROBLEMES DE L' ;set
SEPTENTRIONAL FRANCESA
Algar, 2.-El gu-vernadrfC
rol d'Algeria I els resideats
Marrakesii i Tünie es reanifa
aquesta capital el dia 6 del e
resat per tal d'estudiar d ten
qiiestions, entre elles, les vis,:
retada entre les tres poste
la seguretat i foment dc es r
munieacions en el Sahara i a lt
diversos probleuses de cal*
smic, maritim i duanC.
H
ecart
LA CAMPEA APFAVA A'
sursRsTAADA
VE12010 CaateC
t4

Paris, 2. - La Cambra ede
un projecte aprorant la Grey'
cid concertada arab Sunalt
gulant les relacione de comerf
entra
einat
i.Alu
s e blles
es d
oei, el
neu ve
Gex i els cantone suisso's 1
trofs.-Havas.

CONVENI CCSRE L'EXPORT
C;0 ENTRE ritreD-AnERIC
ANGLATERRA
Ce,
Washiagton, 2. cid nord-amerieana, da la a
solidada del deute andes a t
baixadue de lä Gran 11 re
han sostingut una llarga
vista en la qual ele trae Ist'
possible conveni sobre Ir
taetó.-Ra di o.
LA REPRESENTACIO DE
La
d
Nai un6ni.Ed-Se e:E:1 (s7pvi-VI
r: Iernm
blint per primera segada
perno tnnse ó deh zl eusr anni dn co rei e s
ique
g e a la capital i Departana5
La mesura as molt. Ad'
pele principals partas d'o
cid Iliberals 1 radicaba-

LA

PUBLICITAT

DIssable S do febrer de len

1
ate al iseenduer * Llenas 1 Literatura castellanes de la Univeraitat de Maneeste_r, aLr. Aliasen Petra.
• La transeripció va precedida d'una inirodutició, en la qual refereix la seva
vida, lambiera en que es trobava i les
eghtions a que ha donat ¡Inc la seva
obra.. Posa fi a l'obra una extensa hlbliografia, a la qual han contribuit l'oficial de la Biblioteca-Museu Balaguer
aEa Ferran Gonzalez, nostre amic el
pintor Alexandre de Cabanycs.
— Ha sortit cap a Paras cl conegut xilógrai N'Enric C. Picare
— El proppassat diumenge tingub
Hm la inarguraci6 del camp de futbol
de l'Associació d'Alumnes Obren. Es
;fuga un partit en el primer i el segon de
l'ementada Associació, amb l'objecte
(entrenar el primer, que per falta de
ca:np si:aura hagut de suspendre. Tantdeba aconseguis el petit lloc que en
tire tecops hacia obligat el Vilateva
F. C. dina del rutwineent atbolistic cataMATERO
La fira de mostras. — Novas

diverses
ttelebra noeament reunió el (emite
' local de ta latea de Mostees de ParceloCA, traer:me diferente amainares, que
afecten a l'orennittacia de la propagaisda
d.. tan extraortlinari certamen en :sacieste tantea mimas se'lls din, ea dedirse
mis sera molt important !a partacipee:b
a, la nostra ciutat en tal manifestada
Industrias i (umereial.
— Es troba, d'atta anean( dies enea,
e le acetre duma el germa Fleary,
rector proviageal deis germans Maaa_des,
feutme l'oficial visit,s ala Caliegas Malistes de la leenlitat.
— A la capella de Nostra Dona alele
adora de Santa Merla se celebra el matriment del distingit jos-e del *amere i entusiasta eapartman en Car1211 Eradera
Gercla tunli l'elegant i formase senyoreMottserrat Soler i Meren. Foren padri ng el ItatIle, N'Enrie Amad. Radon, i
Es, Josep 3loreu, del comerç de Pareetoca. Mil fellettats.
— Proaseguiren amb èxit g ran a lea
enoif tata Iris 1 Esbarjo Ateneu el dissubte i diutnenga a s'arree, respectivaraerla de la Rauda municipal i °muestra Quirretas, de Cana de Mar, els
carar.valee,, havent dost arub la seca
preptncia la nota mes brillant un creacut cumbre de forraosme I elegante daialsealm a teta doce societats.
— Les cenferancies que tenen lloc ele
diumenges de Quareama al salb d'actea
del Perneta Matar-mí al armad any han
estet coutiades al duele i cruda religias
imputad reverend pare Antoai Maria, de
Barcelona.
, — Per la Brigada municipal s'Uta
comaKat els treballs d'urbanització dele
terrera» que han de eonstituir la futura
arriada d'Alfons
Havent estat enderrocat el barri que
Id baria a l'horta eoneguda per la Quintana, queda tperiloarat el carrer de la
Unib hasta una de les travessies del cara
aren de Cuba.
— Es traben exposades ale bajaos de
VAjuntamerat lee 'listes d e is joven que
/munid any entren en quinta, en nombre
de 220.
— Ila causat sentiment la mort del
del diputat provincial per nqueat
ariete En Jaume Estepa i Pagara que
compita amb gran sombre d'aratatats, havent-se41 adreesat gran nombre de telegrames i Iletrea particulars associant-se
al que experimenta el senyor Estepa i
benvolguda corona i demés,. Ems associem
a les mandestaeions de condal que ha
Salat objecte.
— Al cama de joc de I'lluro S. Cl, I
amistint-hi un ale extraordinarl, tingué
efecte l'eueontre reserva del BarcelonaDuro S. C., primer equip. Tot el partit
fou seguit amb latera« manifest, adral/tantea jugades rneetres, que entusiasmasen a l'afieib. L'equip local tingua una
de les aoves mes afeen/nades tache, do;nrinant utolt mes (taue els tomas, que
no desmeresqueren en la fama 'ven justa
gue ele prora-deis a lea seres formases
tugadea rapides i ter:Jaiques.
Corremongue el trionst als meseras, que
van apuntar-se al neu favor des gola, per
un els del Reserva. Va desbordar-se l'entusiatone dele noetres.
Els nOrdpa van presentar-se en la forma següent;
Erie-h, Caneado, Encinas, Sabaté, Llobeta Co!!, afees-ene, Maritnez-Saaj, Argemi, Berra i Ferrando. Els nestres fosen
alinees dc la mgü ent Florenza,
Puta Conexa Verdier, Lleonart, Pons,
Oste, l'ajo], Iluestea Cenet i Felgart. Arbitra En Vela, del Col.legi, que lo féu
e pleret de tothom. Resulta una de les
maudeatarien g ...j'odisea que usa, adeptes sumen al futbol i que mas eutusiaamen.
— Al Fornent Mataron! s'Id celebra,
sota la dirmaab dl reverend Purgas,
matra de espelta lit. Santa Maria, el
aunare Infiel prepsrat per l'Acadèmia
Musical Mariana, ,ment-ne força aplaudios muusts prengueren pare can Ball
les secciono eternal I In gtrumeutal de la
dita Acederilla i lea formases i elegante
senior. tea Marran i Furt-je, que foren
clamad,-a.
La concurreuda cid molt eatiefeta
la feota.
"ORROELLA DE NIONTORI

incendl

Desg racia :: Carnaval

Divendrcs al vespre un incendi de:trui a l'era d'En Costa set o vuit panee3.

La gentada que tot seguit fou cap al
lloc del sinistre pegué evitar que el to:
fuertes raajcas proporciona. Lcs pèrdues
es calculen en 2.000 pesseles.
— Un nen d'En Serenó, corrent darrera d'una pilota, tea atropellat per un
auto.

sort volgué que quedes entrenug
de ira rodee sense mós conseqüendes
Que el natural esglai i un petit cop.
La sorpresa dels que ho veieren ton
gran quan tu. seguit s'aixecà en busca
'de la pilota.
— Etigaany, organitzat per una sonsbreas empresa, prontat fer-iis a TaITOCIla un boa Carnaig

GIRONA
ConeePt Toldrà :: Per la macla
d'un illusou d'alee& :: La nava
Junta dol Casal Catalanista
L'alcalde de R. O. ha pres poseessid del carnee :: Un anee aloalde
de R. O. a Sant FeLlu de Guinde
Un altre fortuita èxit per a l'Asaudació
de idtbsica d'eones:te dotas fou al omseert eelebrat el Milano al teatro Principal.
En l'aldea, que ja hallan aplaudtt al
cap viel notabillseim Quartet
mena de tau arate momarta, soase piesentsve, per primera eegada, sota el docaire de coneertiela I emnpositor. 1:1e
mes enteeiaatau t inentents aPlaudIment,
atibratilaren l'axil franc de l'artiata en
tate das 4/almetes.
lientoas de cameneada l'execuel6 de
la Sonata ntliatem 3, de Seethesen, sd pablie--nembrae i seleete, ea= es de *mesetas a Isei vedlades de 1%18nm-inda-se sean atret per l'apasidonada i eiegant
execució d'En Toldra, exempt d'afectaelb, tot distineió i shiceritat. I a Luid.,
<lee anä desgranant-se el concert Pene!'
d'ame:des belles gualltats, s'apoderava
dais sitiaba inantenlntee en la más alte
ara en loa o e012.1, i terrera para.
De leg obre» d'agucen' darrera, dites totes de la talad mas acabada, bague de repetir "La Preciora", de Couperia, trincara el programa el uonegut "Pmlusli i
Allegro", de ruanani, que tinaue la virtut de fer vibrar intensament al pabilo,
clama! amaga ele me* sorallessos aplauda
menta a l'artista. Agucen, gcntilmest, esealta. fora de programa, el hell "Andante", de Tartini.
Lea qualitats caracterattigues d'F:a
Toldra violiruieta, patesia, elegancia 1 :in cerner, lea salaran Lambe en En Toldrà
connawitor en el transcrita de In segona
part formada pela "Sis Soneta", que
coustItuieat El "clon" del contera.
Aquesta obra—prerniada alaeoncura
"Patxot i Llagostera" i que sola :abada
tosut segada a Bareelona—es una
Humiuosa, ciara, diatana, aznarada de la
mas intensa ratalanitat, tasinposta mamas
els corrents tr.:a moderas de la meiga:.
Pagsada ja l'epoca de la masica penolagica o ',bitong a-amera dsseriptiva, els
compositora es Ilinraren al noble antiel
de la interpretada pura de l'euwei6 estanca- Colpit per la belleza, l'artista creava música sois pel goig de ter vinre Iss
seres impresa:1(ms; uns els procedamenta
que usase eren tertarata i torturadora, tal
volta influenciate per l'emsea anterior.
Sorte-:amena aaaerenats ja (ls esperita,
els compositors giren els alta vera el elássien, enteras/ton la senzillesa i la dar tat, bo I servant els nous recluyes de la
teenice f'utillatge, coneervaut la mtva
perfeccia, se eimplifica e un nos avene
s'inicia a la udolen.
Aix1 són eompostos ele "Sis Soneto":
Gnamogut En Toldrà per lea sis poesies,
sincerament deis fruir lee seres impresaloma, sola per la joia de eautar-les. No
crelere nosaltres que la diafaLitat, la el ratat d'aquesta obra alga' produete d'un
pretnnlitat desig del compositor d'apeopar-se als li011s corrents.
Le fonda catalanitat de la Leasica d'En
Toldra ens fa creare que san la Rum, la
claree, la puresa de la mar i del oel de la
seva patria les que mesaren l'inapirada
de l'artista i a les (piala aquest s'abolla
I hett's aquí coro ron volee serrar Iraperit de la terna, l'obra del compositor,
Iluny de resultar restringida o esquifida,
s'incorpora als corren:a universal'.
De los sis obretes, la q qe mes ens eslava fou l'Oració al maig", tota ¿nimia andesto i temerosas. San tanate formoses,
i ben encertedes "Les birbadoree", que
bague de repetir, i "Sonett de la rosada", arrodonint les altres el bell conjunt.
A la sardormia ovada tunb que el pablie
premia l'autor, aquest correapongue repetint el darrer aonet "La font".
Amb tsquesta obra En Toldra es confirma com un dela compositora de mes volada dels de la nova generada.
Col.labora a l'est del eoneart En (largantua, el meritlesim pianista, que ja una
era conegut.
— La Junta Directiva de l'Ata:teta de
(ruana va visitar el bisbe, doctor Liosapart, pe rtal de sol.lisitar la creació d'un
blusa' diooesa en aguesia ci u tat, ox In
plegament de les nombrases riqueses arLUtiques, aval dieperses per les eitgLesiee i
capelles del bisbat seria un poderte fugar de cultura emeticie, una vivent escota educadora per la joventut i Una LA"motu tacuara d'amor i respecte a les
cosas que taren. El senyor biaba va escoltar arab gran eotuplaenaa ala visitante
Es mostea molt amic de les coses d'art
i va oferir de fer. per la seta part, tot
ei que li tos poaeible, amb l'ajut del Caeltol Catedral i de totes lea persones
bona voluntat, perque poguessin tenle
eficada els degitjog de l'Ateneu.
— 1 .0 Junta Directiva del Centre Catalanista de Circos ha quedat constituida aun segueix: President, N'Agustf ¡her0 1 Pan; vice-president, En Salvador
Ciapert-Sauch; tresorer, N'Alfona Teixidor; comptador, N'Aguad Galloatra; bibliouteari, En Jaume ;
Frunce. Coll i Turbina i N'Altiert de
Quintana i Berra; secretar', En Ramos
Xifra; alee-me-retara En llaman Salabola.
— ha Junta municipal d'aguada sha.
tat ha ratificat, arab el rot en costra
d p la minoria d'U. M. N., record de
l'Ajuntament acollint -se al corlean obert
per la Mancousuaitat de Cutalunya per a
la coneessia de Biblionemes Popularg.
— Da pies pos:temió del earrec da! salde de Reial ordre (Engatada cautas En
b'rederie Bassols. La Prenota censura daratneat aqueet nomenament, contrari a la
sobirania popular. Ilom eral que tupa st
nos/ aloe a les madres Imdltucions demorratiquel afamara el sentit nacionalista 1 que l'obra eivilitandora començada
pele nacionalistes i ele republicana a re.
juntament 00 s'estimaran.
— IIa a at a Sant Palia de Gafad,
un delegar del governador civil a ter a
mana del senyor Tell el nomenament d'alealde de Retal ordre. La indignada contra aquest reunenament iß MAL gran en
aquella ciutat, on des del 1905 cap Goveta tehavla atrerit a &apunada ¡'sidoeilst Desatan&

CRONICA DE Crónica Social
CULTURA
El Colasen &taima de la Cor-

Expu1stó

Conferancia
L'Institut Medieo-farmaceutie
oelebearatt seasió científica oralnäria el dia 5 d'uquest mes, a lea
deu de la nit, en la qual el dcsctor
J. Sentirla continuara desenrotilant el tema "Traetement de l'otitis maja supurada".
Ele estudlantas jaurnIns
El dilluns vinent a l'Ateneu
13arcelones (Calturta, 6) l'ex-president de l'Agrupació Escolar
Tradationalista i jove doctor en
Medicina. Eti Josep Baró, dissertara sobre el tema "Paralelismos
entre els moviments culturala i
polítics".
En aquesta conferencia s'exposare. el ariteri dele estudiante
tradicionalistes davant ele eraMomea do Catalunya.
Assoolaeló P rotectora de
l'Ensenyança Catalana
En el Consell General de l'A Z sociaciá Protectora de l'Eneanyanea Catalana, a proposta de la
presidencia es va acordar que,
cona asada cuy, s'envie als catalana IPAmerica un missatge
salutaaló, .agraint-los la seva
continuada oonneració, aixf corn
la concessió d'un vot de gräcies
ala que han finit el seu comba,
als socia que tan ardidament treballen per a augmentar -el número d'assoeiats de la Protectora, a la premisa per la seva entusiasta i extensa propag.anda i
a les eorporacions Obligues que
l'ajtiden moral i materialment.
Tanabd es van ratificar la
consl ilució Os les Comissions delegados d'Horta i Vilanova i Geltrú, les guata han quedat C0/13Lituffles niat:
Borla . — President, Pere Mai Artes; tresorer, Joaquirn
Llettas; voe.als, Antoni Rovira i
Virgili, /laman Noguer i Comer,.
Rossend Nialet i Joan Palli; setreten, Joaquim Delclas i D019•
Vilanova i Geitria— Presideat,
Gusfau Galceran; tresorer, Anloni Es p eta; vocals. Antoni Borlionas i Josep Soler i Raid; secretlJosep Carboneil.
L'Aeadarnta Catasencla
A la sessió que l'Academia Catasar/eje celebrara avui, dissabte,
a les set de la Nadita, es posara a
discussió la conferencia donada
per N'Ahtoni 11 ütelles sobre el torna "La consta aa'' l e la materia".
La "Gaseta Municipal"
El segon número de la revista
de la vida municipal, publica el
següent suraarl:
La Casa de la Ciutat de Cervera. — Problemes de dret ?tibiara
Garantia del funeionari en el
(-arree, per Josep Glaveria—Autoritat a 'aquel (tullen éster prosentats els recursos d'alçada,
per Juan Pardo Werhle . — Ela
Ajuntaments i el Pressupost de
la (tarima, per Mane! Reventas.—
Sanara Municipal: Lindura contra la verolaa per Jaume Grao—
Servia (le Legisla-ció, per Josep MPi i Meta — La nostra revista.
Serveis tecnics municipals:
Es p olee. per Adolf Florensa- —
Consultes. — Deures que le legislarla imposa: Mes de febrer;
serveis a carree dele secretaria,
per F. Sans i Pulgas . — Jutjat
Municipal, per Josep M . Gich . —
Notes lingüfstinues, per Pompeu
Fabra — Opinions, noticies dels
secretaris. — Notes diverses.
Arxlu d'Etnografia 1 Folklore de Catalunya
Avui, dissabte, a les sis de la
larda. romenearä a l'Arxiu d'Etnografia i Folklore de Catalunya
(Facultat de Filosofia i Lletres
d'aquesta Universitat) una serie
de duce, conferencies sobre el segilent tema: "Resultats d'una excursió lin gilfstien-etnografica al
noble cabila d'Alguer (Illa
Sardenya) "• Aquesta primera
conferencia atara a eärrec del
doctor Mn Antoni Griera, membre de l'Institut d'Estudis CatalanaP oden assistir-hi , a més dels
2,01.1aboradors de l'Ama', totes
les persones interessades en l'assurapte.
Escota municipal de
sorde-muts de Vliajoana
Sil-Infles resultaren els actea
amb que l'Escala municipal de
sord-muts de Vilajoana va celebrar la festa del seu patró Sant
Francos° do Sales. Oficià a la
parròquia el ll ynd- J. Trena assistit deis Pares. J. Comas i A.
Griera. El celebrant pronuncia
una bella platica abans de la Comunió, en la qual varen prendre
part els mestres i altunnes.
Asistiren, entre altres invitats,
el regidor senyor J. M. Nadal i
els senyore Gassol Bosch, doctor
Mies ,del negociat de Cultura, la
Junta en pie del "Centro familiar
de Sordomudos", el senyor Manen, en nom de les instaucions
benèfiques de la Calan de Pensions i Estalvi per la 'Polleras i el
senyor J. Tortosa, en representada de l'Institut Catalä de Sordamuta de Barcelona. El chor
Patronat Domenech va cantar
una misas gregoriana sota la direceló del Rvd, R. Batlle. SPSSia
de cinema 1 teetre) de "Melles";
era edueante pasearen molt clavara-la al 44

portead general de Traballidars,
Unió de Sindicala Llair e s, va
acordar, en la seva darrera seasid, expulsar d'aquella entitat
de te siresidencia del pintlical
Idiure do les Arte Carig iquea, a
l'ex-company Joan Garata Cabro,
par no haver pogut juslificar
certa irregularltat económica en
l'administració del Sindicat que
presida'.
Telegrama
La Societat d'Ernpleats d'Eapeetae,les pública de Barealona
ha trames un telaaraina al ministre de Gracia i Justicia d'Espanya, dernanant l'indult de Joan
j'Aplasta Atxer, en., "El Poeta", i
una amnistia per als presos so-cials.
Cl Sindleat lliure de lee
Arta Textil I Febril
Aquest Sindical ha elegit, la se
s'Oeste directiva per a l'any 1923:
Preeidenta Artur Esteve; vice-president, Antoni Isla; secretara Amadeu Buch; vice-seeretari, Antoni Pla; tresorer, Andreu Sol; conratador, Francesc
Sima; vocals, Antoni Ramon;
A.gustI Viladorns, Tomas Bergua.

Mitin a Calella
Denla, diumenae, a dos quarts
de deu del mata, se celebrarà un
rnfting d'afirmas id sindicalista
SI Cinema Ancora, de Galena.
Parlaran els senyors Seguí,
Peinó, n'unes, Clara, Eaglesies
i Arrió.
InitIng de rebassalres
Demä, diumenge, amrb ¡notita
d'inaugurar-se el Sindicat Agilcola d'Arenys de alunt, landre
lloc un gran miling a l'espaitaa
SalO del Segle, acte al quall
assistirä el directori de la Unia
de Rabassaires de Catalunya,
am.b el diputats Companys i
vocat aeses p or del Sindical En
Pere Ealaitals Eras.
Noves juntes
A l'Aasentalea de l'Associació
de Dependents d'Agente de Duana, Consignataria, Armadora i
Similars que, com anunciarern,
va tenir laso el dia 27 de gener
proppasaat, fou elegida la seGalera directiva:
1 Presidenta En Jo-an Pämies;
vice-president primer, En Erancese Piiquer; vice-president segon, N'Is.dre Romero; aceretari,
Benvingut Teixidor; vice-secretari primer, En Josep Prous; viee-seeretari segon, N'Esteve
Barca; tresorer, En Josep Timoner; vocal (Duanes), En Josep
Macla Pérez; vocal (Consignataria), En Frederic Vélez; vocal
(Transportitea), N'ama/Pu Penez; vocal (Exportadora), En
Francese Famas.
També el Cunee]] directa' de
l'Associació de Catire, Bars i Simallara, Iper a 1923, ha quedat
constituit do la següent forma:
President, En Raimond Sayol
Pinosa; vice-president, En Beldomar Canbd Llonch; tresorer,
En Francesa Ferrer Enric; comp
tador, En Francesc Sabater Pelit; secretara En Frances Gibert
Grau; alee-secretara N'Emili Pa
.g es; bibliotecari, N'Agustí Bol
Balada; o-ovale, En Ramon Saa
bedel( Oliva, N'isidre Guita-rt
Campderrós; En Llorenç Carpe!!
Casals; En Joan Pujdl Munne,
En Josep Roca Tudó, N'Antoni
Retenes Buxens, En Ramon Capellades Moragae i En Josep Mir
Lloret.
Baralla
Per qüestió del treball, Angel
Trulla Sana, de vint-i-quatre
anys, es va barallar amb un individu al Bar Alti:tac. El Trulla
fou guarit a la casa de Socorsos
del carrer de Barbará, on se di
aprecia una tenida Ilota a l'oreIla esquerra 1 erosions a la cara. L'altre el nom del
qua/ s'ignora, fugi.
El SIndicat do ferroviarls
El Sindicat Dliure de ferroviaria espanyols a elegit, en la sea
va darrera Assemblea general, la
següent junta directiva per a
l'any actual;
President, Joan Moreos; aleepresident, Viialenti Pineda; secretara Ramon Penyaaroya; vice-secretan, Andreu Duran;
comptador, Josep Bund; vicecomptador, Franeese Dones; treso p en, Esteva Ruiz; vice-tresorer, Víctor Belmonte; voceas,
Ieandre Esquerda, Joan Riudoma, Joaquim Cobo, Pere Prades, Lluís Garriga, Toser Reses,
Giril Radrigälvarez.
•••nnn

GOVERN CIVIL
Diu cl governador
El senyor Ravantós al rebre
ahir al migclia als periodistas,
els va dir que era el primer dia
de testa, des d'ell era a Marcelona que, no tel,iltt gaire fuina, beata pogut sortir a passejar aprofitant la bonanea que fia. He
assistit —digue — a la festa organitzada per la soeietat Foment
de la Cria del Canari i despres
he estat al Patlau de la Fira
Mostres, ou s'hi celebren els
Camplonats del alón da Tennis.
Totes aquestes visites tes feu el
aenyor governador a peu.
Desaires, parlant de la tranquil.litat que regna a Barcelona,
jutjant pede comunicats de -la
7,1,efalurä n .
11.4 ilogi 441

ladera; da Barcelona i de Catalunya en general, fent remarcar
la sean estranyesa que en una
ciutat tan gran cona Barcelona hi
hagi tan poca successos i erinas.
Va dir-nos deispria que encara no hacia estat detingut l'agreasor del orlm Ocorregut abanos
d'ahir, a la tarda, en un pou drai
Me lance i tä.
Detona:e del C8 I xer de ti tole dcl Sano de Barcelona
Ahir, ati verapre, al rebre ale
p eriodiates el senyor Reventas va
manifestar que havia stat deungut a Sagunto per un inspector de policia i doe agenita el caixer de -la sucia de talada elsal Mane.
de Barcelona, Manuel Ferrados,
contra el qual feu presentada
una dantincia fa poca dies, per
haver fuga, ami) una iruportant
quarditat.

Visita
Ahir va visitar al governaaor
civil senyor Raventda, el marques de Comillas,

El lector diu • • •
DE RE,HIGIENICA
Sr. Director:
Jo cree que els vejas deis carrera que
us anomenaré, que paguern ataree regatejar, era sembla que teniin perfecte
dret de queixar-nos contra la total deixadesa que tenen les autoricats o els
dependents de lea mateixes en permetre
que "nosabres" maleixos tirem galieda
damunt de gallada las escombreries a
tras indrets i costas de la majoria dels
carrera del case antic de la noatra datat, eis noms dels vals cm guardaran
de mentir, referent a la incoa. apreciaciaa
Mencionaré un quants cern a mostra
Arc dels Jueus, Freixures, Cordnes,
Babe de Sane Pere, La Caraasa, Mirar-Liben, Cotoners, Fonallar, Fiassaders, Basses 'de Sant Pene, liare de Data Arc
de Sant CristófoL
Rocabert
Sr. Director:
En el nostre arbrat especiaimeat en
el de la plaça de. Catalunya i en el d'altres places de la dutat, en les quals 'ni
ha parterres, s'Id troaa a faltar cls arbres del Ilustre pais. LeS alzines els roures i els pino han estat completament
obialats; podrien alternar amb els ja
exi-stents, com eón les palmeres, que han
estat usades anth massa profusió, i aixi
combinats Els arbres produirien tm excatear dense, trencant en pare la ni-onotonia d'alguns Pues.
Tambe es podrien usar alguna arbres
fruiters, eum mitjà de decoració urbana.
Donarien una no:a de color al conjura
i ens recordarien la frescor dels camas.
Caldria, dones, reformar i coordinar
un xic l'ordinació de l'arbrat urbä.
C. E.
REVISTES D'ESPORT EN
CA TALA
Sr. Director:
Malgrat del renaixement nacionalista,
malgrat del patriotisme deis nostres depaulares, nu sudan tota revista informativa d'esports, redactada en catalä. ¡Per
que desapareixen les qte, com Cetaaenya Esportiva i La Roca, honorasen/ cl
nosare verb? ¿Per que, en cansa, prosperen les redactades en espanyol, i alba
que és mas lamentable, a l'espanyola ?
Lo marea de recelan, llueix dament
el front dala deportistes catalana. La
culpa, al capdavall, la d'ella, és fiesta,
és (le tres plegats.
Joan Ferrer
PER LA DEPURACIO
LES SARDANES
Sr. Director:
Cal, com ha escrit en aquesta secta') el senyor Mainar, escloure deis uostres programes de sardanes les capearaladeo. Cal, pera, no barrejar en aquest
oler, ele partidismes, que acabe,: actuare en discórdies.
La sardana as, fet i fea dansa de ge, manen
LI. albert I Nolg
A BARCELONA COM A
BERLIN
Sr. Director:
A la secció "Väria" es resseryava el
trafec berlinas, no fa pas gaires dios.
Dones be: alié on deia Berlín poseu-hi
Barcelona, i ulla cii deis estaciona de
suburbi i revela tomas, poseu-hi estada> de Sarria i Provenea, Gracia, Sant
Gervasi, etc., i Ei descripció valdrä.
Copa de pany entre berlittsos; cops
de puny entre barcelonins. Ojee per i es
plataformes alemanyes, afee a les d'ad.
Servei deficient a Berlín, servei dericread a Barcelona.
Una diferencia, peró: cia alernanys
empren tusa bicicleta i, cep de pedal
ve, cop dc pedal va, arriben a la meta.
Nosaltres, pacients, ens avenir:, a esser
masegats o a esperar-nos, da-li que da-li,
sota el fred i el vent
Frederic Recasene I Vidal
TEDERACIO NACIONAL
D'ESTUDIANTS DE CATALUNYA
Sr. Director;
Atorgo el tneu vot a la propo:iriG de
l'estudiant Coromines demanant la celebració d'un Congres catalä d'estudiants
i la consegüent Federada nacional.
Cree que tots els estudiants de Catalunya hauricn d'estar inscrito a una de
les associacions existents o a les qut
eventualment es poguessin crear. 1, per
damunt d'aquestes ass ociacions, la gran
Federada nacional d'estudian:a de Catalunya, que les con/arengues toses.
tudiant que en remangues lora hauria
de sentir, a cap de poc, chi incanve•
nients del seu isolament.
Per la catalanització de Pestudiaat I
de l'ensenyament aquesta Federatita pos
drin estar molt eficaz.
Joan Ribera Pujolar

SARDANES, Furnot
- BRAUS

ap
ctelsrslecaZ
a etwi
reei
: iira
t diÓes dd'e actue
tiac
a attli
le3 staanziwt
de la
Jo crec que la causa as la matep,a d!
la. desciutadanitzaeib del futbol. Es d24,
rós respectacle que bella pan ao
blic dóna en eis 'lastres canas de
bol. Crida, gesticula, vomita ;asirla ca„.
Ira els jugadora, ere: Doncs be: aeaa4
nussa ene concórre al ftnbol,4
té res que retire amb els veritablea4
donara d'aquest eapart nobilissim
els entice concurrents a les carridra
reeos espanydes, que ?han clespl5151,1
han caraba ilastimosament el cama di>
ports. civil, amb la pasea de bratly,
panyola...
El mateix pasa sieb les sardaces.
partidaria de les sardanes decadmo
no talen que veme arel, els veritaaa
sardanistes, ni arel) eta nobles milpeo
toca. Són els antics concuerdas a
Bollan:U i a l'Iris, que han cerdea a
rastra danea honesta i civil arel el rs,
eiment simiesc del ball exelie.
¡Salucita? Cmptincer de grat
forza a una part dels flamants Isabela.
tes que llur 'be no és entre els Vlii•
Mes amants de l'eaport cartee:e i a tip.
part deis flamants sa
itrdaprisfteusi qiueoz,11:
lloc no és entre el bon
asma,
de les sardaaes.

POLS, RAMATS 1 TRIPLIOr
Sr. Director:
Pols al mati i a toses hores, esta>
d'aletas de e:asta i criades, resma
llarg de les andanes, bicicletas, carretea
i carros que sc Os varan a sobre 2 c.,,Ss
.
moment.
Caldria distribuir millo: els tabas
o augmentar-ne el nombre. Aetualmat
horra pot rezó:ter una extensa pan ar
Sant Gervasi i dv l'Eixampla sease tris
hr-ne un.
Un ekttele
QUATRE MOTS SOBRE4.1
CORRUPCIO DE LA S0l1
DANA
Sr. Director:
Al que diu el lector senyor J. Li.
uar i Pons (PUELICITAT ar de gs.
:ter) hi calda alega que el boa gra
no es patrimoni deis més, i P er L 'II 82
cal fer-se iLlusions que la dignificacid
de la sardana per ara na es vea tale
Per abra part, els que l'estimen ases
dansa nacional, i lambe cera a raig
ca, potser no In fern tot el que deudos
per a impota(r p -o c a pee liar sea-ación
tc,.s els ordres. Iii ha esaerits vehemena
que tracten de fer-ho anya estriare:
batzegades, sense donar-se cualac est
bi fan mita mal que be. Així sacra
fa poe en una. important entitat de Is cae
tra ciutat, de la qual arald
efectes oposats. Cal convenir que asa
aquest el millor proct.diment per a ¡vulgar el bon grast de nostra danos;
la serenitat i l'amigable perauacia
den influir decididarnad en la diarig
cosió de la sardana, Per6 cal ama*
dre aquesta tasca de soguida, pereues
tardan potser ne hi arriban a ter*
Per ara, ja es fan audicions de hit.
clanes entre mides de cate a rail de es.
baret les quals desgraciadamont
scuen molt concorregudes, i per alta
part, es diu que una empresa vol
plotar nostra gentil damas a faisó de bd
d'entrada.
Lluis Vila
DISBAUXES I... CIT.:111a
1111A ESCLAVA
Sr. Director:
Havent vist, a hores d'ara, tres pa*
grames de balls de dizfresses que se Ida
braran a determinades cantata "est v
nalistes", de barriada. Hom hi parta
luxe, de grans despeses, de gatzara cc"
tinua. Cap d'aquestes entitats no asad
eacoles catalanes... ¡Inconsciencia? Pea
ser d. Pera) ahumes, ¿no arlo relti
aconsellar que durant Hura dialatexten
riessin la bandera?
J. Cereal
"FU LLES
Sr. Director:

Fa dura setmanes tramotérem, data'
sobres, nombre de les tulles vaina
d'Aceita Catalana. Cinc en els una i dat
en els altres, eta franquejàrem rtIll
impresos. Dones bé: haeent adreeat trls
o quatre sobres a cada un del, >NO
de la centrada, els interessats de Tof
roja, Porreta, Poboleda, Vilera alla
Vacila Balaca, Gratallops, etc., als ese
anaven franquejata, no han rebut
Dad estala cas permetem de crdar
l'atenció del senyor administrador dc
Central de Correus perquè esbrini i cae
regeixi la causa d'aeuesta ton siagald
irregularitat
Miguel Cien«

UrMUSICA
—
La nava Junta de l'Orld
Catalä
El passat llions es va celebrar
ciada junta general de Wried
la.

Després de la lectura dc l'acta i
Paprosació de l'estat general de 0.4"
tes, el seeretari, senyar Pasqual
da, llegi la Mamaria deis cura batel,'
Acte segnit es procedi a l'e:e:a:id dali
inchvidus que tenias d'ocupar els fifa
tices vacants de la Directiva, la e5^1
feu per aclamada, quedaat cazase:tiara
en la forma segarla:
President, Joaquiro Combata eire-Pie
sident Vicenta de Morases; seco('
primer, Pasqual Basada; secretan i éSea
jaume Marti /dand i.; tresoree
Millet Estapi; comptador, Mari le
*
tany; conservador, Manuel Veas Mata,
bibliatecari primer, Franeese Pu/ald:r,
bliotacali segara Joan Schal: vo3".
Pere Luandra, TCMi5 Jama. An
Campmaja,
Ralla* .Crrearba
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SI:DORTS
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mundials

de

Lawn —Tennis
(Segon dia)

ara un ple gairebé complete
ere tot a la tarda, van tenir
partite d'ahir, oferint el
Ilea elede la Inchistria un maga
'pían
per la seva vistou sa a;p0C le
Sense duhte, el nustre gran
aafie va tapiait la ineportaimia
r, uns Campionats anuncie tene
d ais (per cert, els primera que
tenen liso a la nostra ciutat) i
tiza va fer que es veiés tan conarregut el magnific
r primer partit jugat va constituir una espländida victòria per
js nostr es jnaadors. En canta,
s a tarda. vam tenir una forta
autrarietat en veure que Cantir campió de Catalunya sucumba davant del camió de EranIa- Francesc Sindreu, en guaEn
arar com ho fan al dan.as Peanea fa reviure les nostres esperanc es. puiz ha demostrat ect
gite pot produir amb un acurat
entranament, i ell mateix haurä
sist que per guanyar cal atacar
an5iad/1unit i canviar de th.ca mida que el contrincant
¡enmont a al seu joc.
D 'En Flaquee, hem de ereure
ve no es:a prou entrenat per
jaar en pistes de fusta, puja
h sera actuada va Asser molt
jrreruiar i també, cal dir-ho, va
Mar basad! desarortunaL
venedor. jet tcontrari, va
ziestrar-se fort i segun', deanes
erstgar moltassim la pilota,
fent molt difieil el tornar-la.
En Ceceen, l'actual cameeó del
sea. va fer una exhibició força
deficient contra el danés Izareen,
agua! mionsegni per a ell quasi
Iota els aplataairn-ents, puta va
lar un partit brillantíssern.
L'angiés Oreig guanya amb
penes i treballe al danès Ttavsina,
kan: tras dos per espai dc tres
Ices inacabables.
En Nebtom va defensar-se,
tem és costura .l'ell, de tes esa:ara:a del danés Limistrom,
ti be no va poder gnanvar, va
atonseguir, però, un bota: resulte.
neiinuaeld registrern els rea
Subir, deis partits juaats stur:
F. aindreu guanya a Pelerson,
ar 6-7, 2-6, 7-5. 0-6, 6-3.
Linditrorn a Noblom, per 6-3,
Pa. 6-1.
:. ^4 a, a Il evsirg, a er 6-3, 8-6,
14 7-9; 6-2.
frellet a Larsen, per 7-5, 3-6,
batesnerais a W. Sizweda, per
el in 6-2.
1121:Co a 11. Diaz del Corral,
per 5-0. 6_0, 6-2.
E Teaner a J. E. d'Olana, per
!. 7-5.
Saisazeuilh a E. Fiaquer,
Pe a?. 6-4,
iiiitter a F. Colomer, per
al. ea. e_a,
1. B. Gibert a J. M. Liencres,
Pe 7-5, 7-3, 6-1.
Ma s. E. Brehm a M. L. Marte. per SV. O.
kias Baussard a Mme. Saatter. per 5_1, 6 - 1.
Mes. P.,anioh a 111me„ V. Ryichle. ser 5.n. 6- 0.
.0 aane a Cranley, per
Mí

E! pregranra p e r rs aval
Lassaa da ablert per als piara 7v0 1, s e4 següent:
Pista oentral
A;
N. Mishú (Tia —
T. R. I... Ji snerais (F.)
A
I 1 • 1s, \V. C. Crawley
I..alstrom (D.)
A 1 ,-'s
,. .1, Coniteas (F.)—
J':an:

,C.)

al. Alonso (Ha,Fa)
Mme. Billout (F.)
--Mas alc ladre (A.)
,

• _

s.

A

A les 4't5, Comte de Gomar
(E.)---K. Maree (P.)
Pista nernero 1
A les 10, Sta. Si. Torras (C.)—
lime. J. Zochowska (P.)
A les 11, Si. Morales et.)—ea.
B. Gilbert (A.)
A des 12, Mme. Le Besnerais
(F.)—Mme. Gobierne., (F.)
A la 1, Sta. A. Fonrodona (C.)
—Mme. Monis (8.)
A les 2, Sta. J. Funrodona (C.)
—Mme. Kaeler (D.)
A les 3, T. M. Sagnier-J. E.
Otano (C.)—G. A. Sautter-G. Mar
Un (S.)

maroRtswiE
La gran prova de regularitat
Barcelona, Saragossa i retorn
(Primera etapa)
Afalanadoe per la nostra primera entitat motorieta ha estat
Innet d'origanitzatiti d'aquesta
nava gran prova, la qual conejateja en anar a Sarragosea i retornar diumenue, coneervant cada clesse de tuequines inscritos
la regularitat eorresponent.
A dos quarta de cine del
ti es dona la sertida als concursante per rastel-vais d'un minut
essent 36 en total. L'animació
era gran. malgrat l'hora matinera; el nostre bon amic En Canto Arroyo, en renrentacie de
la Premsa, s'ajuntä a la carsa
de la qua! .hem rebut les següents informacions por telegraf
Al quilametre llançat., a la
magnífica recta on es traba l'Are
d'En Bare, ti van preadre part
31 corredora.
A Mara d'Ebre, nao do descaos, i sobre les horas convine
pides, hi arribaren 28 cotaes,
mes tard, cinc mes.
A Saragossa els esperava una
gran sentada, bavent arribat
quasi tole els corredors pi tee de
les sis. El recarregut (347 euilemetreel s'ha fet en bones con-dirlons; donada l'indote de /a
cursa no peden saber-se els resultats fins que s‘hagin reunit
els controls i

Eis grans pariits internocionals de futbol
L'U. T. E. de Butfanest bat
a l'Europa per 7 a 1
L'eselatant victòria del fumas
equ i p /long:tres palesa per si sola
yo que és el seu joc i indiscutiblement el_ col.locra entre un
dels Minora estrangers que ens
Iran visitat de tres anys enea.
L'estil de l'Ujpesti es mazadfic; la seva fagositat enorme i
la rapidesa dels davanters en el
remat, tallaba. Si científicament
el seu jec no és tan depurat com
en el M. T. K., resulta, pera, n'ira
mes vistas, precisament a causa
de la fogositat que en ells es
atuidora i desconcertant. Sol
usar-se la pararla fogas, en alganes ocasions, per disfressar
el concepte de duresa; en aquest
cas no ds atad, puta que en tot l'en
centre sols recordem haver-se
tocat tres faltes contra els estransen La fogositat d'aquests
es netament científica; la del homo anant sempre darrera de la
bala i que sap desmarcar-se
constantment del contrari.
Tot el conjunt demostra una
gran avinença; es un futbol meridional, pera serle i científic qual
ante ebjecte és sempre la pilota;
fina donant una importancia sea
cundäria als gols, l'U. T. E. de/nostra lot seguit que es un
eq.iip formidable, 1 no es dones
d'estimar qua hagi abatut els
idas que eren en el seu país, els
"Manare" i els "Ferencverossi".
Volean esperar a recrear-nos
en aquest segon match de demä
per completar el jui que ens mereixen tan bona jugadora; pera

- _ Falletia de LA PlaisniCID.AD
term 'J014 s
eada de
Cfr Ye g. en VOS'...

mi, Dios mío, si no

, --a.rarninemoe ante todo este rege-.
S siaaeramonos que no contiene
da de a ap
echoso... Con estos ama.
laka hay qiie desconfiar siempre Y
tea
Ser Loare! le. peligros.
Ihe nt ras hablaba , con la punta del
ksl an iba escarbando las flores, una
Nte 4 lIS cuales se deshojaron so-.
"re la alfombra.
'a-N o—dijo El—. Nada tenéis que :Ce
lier res pecta a las flores.
--l ()ab vais a hacer?
--l'a datan no be tomado mi ah:aislara
reta no quiero perder un instante pas
l
a obrar. Sobre todo no diga una parabet si/ tia_
---iPierda usted cuidado! Pobre tia,
t'II.' Ya de masiado asustada. No faltara rías qtre
supiese que las ameneeet3
Va9 ein eidas
contra ella...
t'entras hablaban se hablan acercadte am
bas a la ventana, ante la rual, soa6
i ha Pedestal de madura esculpida,
r llaba un j arrón, lleno de ramas y
laa exóticas recogidas P or Elerra en
Pradera a laueos (Lea antes.
-"i
ssaee aqu í donde esperan nuestros
j
ver las rosas blancas u las
ii‘3 enearnedae que ban de deeignae
jg joyel],
elae

r

Los

no volem pes delatar resmentar
la formidable )(da davantera que
ahir ens presentaren i en la qual
sebresurten dos individus d'un
joc verament sensacional: l'interior esquerra, Schaller, i el
centre, Pribós.
Tot quant pugui dir-se de les
fantasies que fa el primer, es
penal davant la realitat; tot el
seu art en desmarcruese, en nitar, corred, la Unia... toles les
virtuositats que poden demanarse en un sol honre, troben
encarnades. l'en una revelació
enorme; feu lentes i tantee coses, totes elles belles de debe), que
hom pot afirmar que el peblio
en restà embadalit. En quant a
l'avant-centre, es ran oportunts-e
sino xutador; del millor que aque
s'Ira vist; el "score", per la seva
màgica intervenció, apunte quite
tre gols. Tota la Unia d'atac da
de primer ordre i requereix per
ésser contrarrestada uns "backs"
potentiesime, dele guate avui
manca el nostre Europa.
Repetim que l'equip hongrires
es del millor que aquí s'ha vist;
celebrariem que el pelare sä i esportiu de veres correspongues
als asíamos d'aquest Club modest pera dignissim que es l'Europa, el qual tan malament es
veu ajudat fina ara. Denles, tenim la certesii que tot el qui sentí
verament el fallid restara satisfet de veure el joc d'aquests
gareSOS.
No es cregui que l'Europa tinpies una d'aquestes tardes grises i desconeertants, de "tant se
me'n dóna" que a collas sol venre's en ell. Pel contraer, els seus
davanters tingeeren una de Dure
millors tardes, dominant bastant
1 que en certs moments el gol
semblava inevitable. No obstant,
multa defensa deis germana
Vcgl i una mica de deegräcia en
els nostres terca un tant desnivellat el resultat, que en bona
lògiea hauria d'haver estat de 7
a 3.
Als primers quinze minuts de
la segona part l'Europa ens feu
assistir a un segun d'emocions,
tan fort va esser si seu domini i
tan gran el brae amb que jugaren; pero la sosit no els aeuripanyä gens.
La finja de majos, en canvi,
result à mea desnivellada, cestant-los fadiga i treball habttasar -se al jaro räpld i variat deis
hongaresos. Els elerenses, totalraent eclipsats i en bona part
contrihuiren a la desmoralitzaCIÓ d'En Bordoy, el qual, vers al
final, donava visibles mostres da
aracandiment.
Ea resum, pol afirmar-se .aue
la part defensiva europeista no
coreespongue a Insfore de ratee; pene cal convenir que eis
halls:treses san Lambe nna, pera
eisteaLs en ratee que a la defene
siota.
El partit quasi sempre fou
mantingut anob viu helares i sols
vers al final verde quelcom, car
els nostres jugadora donaeen
signes d'esgotament.
L'espai ens manca per detallar
les multes coses belles que s'hi
veieren; ens limitaren' solament
als gols. La primera part, amb
tot i haver corneneat amb una fogosa ernpenta europeista, arabio
essent de dormid netament heng-ares, els quals marcaren (metro gols per un de l'Europa.
El primer als cinc minuts, d'ua
xut bombejat din Schaller, diflcilment parable; el segun, d'un
preciós angle d'En Pi-ibón rematant un fürt atar. El tercer, als
13 minuts, d'un brutal angle d'En
Pribós. El quart fou el millor do
tote; Schaller, malgrat estar
marcat per tots cantiens, liarme
un zut d'esquitllada, deixant a
Bordoy veient visions.
A conseqüencia d'un centre de
Pellicer, que rematà amb oportunitat l'Olivella, s'aconsegui
reune de l'Europa, molt vistós,
per cert.
A la segona part comença l'Europa amb un "gas" descomunal
que ens feto creure que el parta.

Xisterlos

de Nueva York
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--No se preocupe usted per esto—
respondió Olgrel—. Pero no cometa tus -.
ted ninguna imprudencia y no vacile en
telefonearme salare ctrsslquier incidente
que ocurra, aun aquel que le parezca ce
importancia mas insignificante.
Hablan abandonado su puesto de olas
servación, volviendo hacia el despacho.
Elena tocó el timbre llamando a Mae
Ha, a la cual encargó de recoger las
flores esparcidas per el suelo, saliendo
luego ella de la habitación con su pro.,
metido.
Mientras la camarera ejecutaba sus
órdenes, tfe, Betty entró en la biblidee
ea para recoger on libro que ella habla
olvidado.
—¿Qué hacéis agrete—preguntó
Marte.
—La sennrita Me ha dado orden de
recoger estas flores y Ilenteernelae.
—Toma, pues, es extrae°. Sin duda
ha querido decir que las colocase usted
en un jarro. Espere, yo voy a ocupare
•;
me de elo.
Tomó el jarrón que se hallaba enele
ma del pedestal colocado junto a la
• Pajel
ventana.
—Estas flores están nrarchitae—prne
siguió ta anciana sefiora--. Tenga usted
bspndasi 4g rekrarlas... ¡Voy i poner

acabada ben altramont; mes Loel propòsit en revestir partits columna de raranzel o troquel% quals A
tes les ocasione li fallaren. No- internacionals de presentar juvises tinguin una depreciaeid en la park
tàrem allavors un joc positiu deis gadors joves i les facultats deis
tat monetaria amb la pesseta Igual a ari.
defenses i perticularment del guata han de provar-se encara en perior al 70 per 100, secan lee .ertic'Y',•
raig-esquerra, element terrible. aquesta mena d'encontres.
Alemanya, 0078; PortUgal.
Els hongaresos, aconseguint
Pere el palie no semblä en- tris, 0'009; Txeco-eslor:.
per un moment desfer el domini
tendre-ao d'aquesta aranera, preBread, 26'362.
oontrari, arrenquen i altea volta nent una actitud tan desagraés raeant-centre que tira una ca- dable i anti-esportivu de ben
nonada des de distancia; en mig principi envere determinat jugade la sorpresa general la bala dor, que els dircetors del Club DE L'ESTRANGEER
entra per cinquena cegada.
han decidit canviar totalment
Novament ataca l'Europa, el Hurs propòsits, al qual objecte LA RECOMSTITUCIO FINANCIE..
qual obté un penal, per cert do requip que jugarä diumenge
RA D'AUSTRIA
falta ruta heu; el tira En Pelad, contra el Rapid l'integraran:
2. —Durant la setestei
pero el portar detura superbaPascual, Planas, Surroca, Tortenles:: amtt pel Conse lide la Societat
ment. Arrancada de l'Ujperti i ralba, Blanco, Prime "Vinyals, Nations el preeident dci Coruite d'Aue
nova canonada d'En Pribós es el Pdadinez, Gräcia, Celia 1 1 Sagi. tria pronuncia an discute, en el ricial in.
sise gol. Quan poe mancava per
siotf sobre els progresos realitzats, atd
terminar és encara l'esmentat
con: sobre l'importancia deis resultes
avant-centre que aconsegueix el
obtineuts pel que fa referancia a In re
seta, aquesta vegada xutant per
cnntituciö financiera de l'Austria.
l'angle, pula una altea de les caEls representauts francas, Halla i be-te
racterfstiques d'aquests davantan:e parlaren de les eacellents intente r s la la facilitat amb que es
cions encaminadas a concertar el mes
DE MADRID
passen d'un lloc a l'altre, pera
a‘iat possible un traetat de comerq emití
conservant sempre la conoceaquell país.
d() de la tirria.
El eaneeller austrlae pronuncia un cibal
EN CAI41130 I EN Ca nela
Eren els equipe:
cuni, expressant la oonfianga que Austrii
PRIETO
U. T. E.: Klein, Vogl IT i III;
te posada en la Societat de Nacions.
Aquest mut riel senyor Cambei ha viKiraly, Baubach,
Per finito, el comifflari general de 1s
Blution, Kosa, Pribós, Schaller i
sitat el cap del Gotera al sea desoatx Parietal de Nado= a Vente laräena.d
oficial.
Sz idon.
Societat de Nacions a Viena declara ser
En rabee &tape& els periodistes el
enmlea del aovara austrlec 1 la
Europa: Bordee., Ortf, Serra,
marquas d'Ailaucenme els ha manifestat
Xavier, Pelad, Aleteas, Pellicer,
bona roluntat dels Go:eras estranger
que rha-aa viaitat per Cenar-li el condol sön condiciona estancials per la reconsti.
.Julià, Chas, Olivella i eeMezer.
per la mort de la sera mate política.
Lucid financiera del palo.
Arbitrio En Peris; el públic no
—Al mateix temps--ba -manifestat el
El Censen aprova clespn1s Macean;
tan nombrós cono era d'esperar.
President--bem purlat d'as.umptes de
presenint pi. r In Cornisain Consultiva se
Ei "Raold", da Inerte, guaCatalunya.
Irre el tràfec que es resultan arel) l'opi;
nya al e Bareolona" par
nitres nareeries.—Flaras.
4a0
EI.. RECARREC DUARiE.R
EL CONFLICTE POLONESFon una verdadera decepció
La "Gaceta' publica una Reial ordre
pels atinente del futbol entalle la
LITUa
de Finances diaposant que el reeärrec que
tarda (rabie L'equip del BarcePara, 2.—E Consell de la Societat de
ha de eobrar-ae per les Duanes a les lilona, el campió, ea tenir una acIre Nacions cia ornrptit, a la eleva dItima
quidacions dels drets corresponents a les
tuació deficient en extrem, a la
raercaderies importades i exportadas per -reunió, del eonfliele polonas-litna,
qual cosa va contribuir-bi la forles mateixes darunt el present mes de
dant ajornar tota deliberueiö sobre el re
mació de l'equip en el qual hi fipartimcnt de la zona neutral i portar dafebrer, quzi paganant ha crefectaar-se
guraven elements de categoria
moneda d'argent espanyola o en bitllets vant de la Societat de les Nacions ree.
inferior en substitucie de l'Alsumpte referent a la proteeciö dele de
del Baile d'EJpanya, en lloc de fer-ho en
tentara, Samitier i Picea, els
mente no poloneses residents a -Vana.
moneda d'or, sera el de 23'3.1) per 100.
guate, com no ignoraran els nosTandsi s'ocupa de la qa5eti6 del Sarre
Tatattö publica una Reial ordre d:spotres llegidors, són a Beigica anob sant Que 1,1,5 Wtit74611113 que han de ser- acordant lachten aquest Corean a adopmotiu del match Belgica-Espa- vir de base durant el mes de febrer ac- tar lotes les mesures que cregal cuneenya, que ha de jugar-se demä.
tual per Ilquidar el tanf per mut de re- nimia per augmentar les forres de poll.
Serien aproximadament les
carree a que han d'eatar sabjecte3 les
amb l'objecte de garantir l'ordre )
tres de la tarda quan van erren- inereaderies, prodr.etes i proeedanca de la tranquil.litat publica en aquella
glerar-se els equipe sota les or- acciona a I,s quals s'aplica la primera marca.—lInvas.
dres del senyor Marine, que actuava d'ettitre.
El "Rapid" era compost de la
Es la reina de les algües ce taula
Per llegar
manera que havia estat ja anunLocas a premisa P er a
ciada i el Barcelona va preeende Sent Denle/
pelas obradora O tallen, la de la
Depositara eite3V.F FaCIANS,Portent, 211
lar l'onza següent: Pascual, Pla, Ilse quid t tranqull.
Parees
na, 2. Sarria.
nas, Surroca, Torralba, Blanco,
erenteare.neeniereeentee
si. Joan, 15, ile g on, serena.
Pinyol, Vinyals, V. Martínez, Grecia. Liobet i Sag i Barba.
Des de boa comeneareent el
Clínica yes
joc va fer-sin pesat i enutjós. El
Barcelona, en conjunt, va jugar
=Urinaries
poluciones nocturnas, espermatorrea (perdifred i apene, d'una manera que
del Dr. GlinIsd, Establa
das seminales), rensentio mentol, perdida de
no adostuma a jugar el nostre
Pla Blermerat 8, 1,er
memoria, dolor de cabeza, redigas, fatiga
campió. Aixa vol dir que sense
(entre liospltal 1 Sant
corporal, histerismo y trastornos nerviosos
Paul
esforear-s'hi gaire els vienesos
de las mujeres y todas las manifestaciones de
aEMERI, IMPOTENCIA,
dominaren en mollee ocasione, i
la Xearasienia o agotamiento nervioso, por
s!FILIS
a no éseer per la defensa Plamaracas
y rebeldes que sean., se curan pronto y
Esçaclals tructainents per
radicalmente con las
nas, Surroca, llameen obtingut
al guartenmat rSplI de /ea
un millor resultat a la primera
MALALTIES
Grageas potenciales del Dr. Soivró
part. En acribar aquesta, els vieMATntii, PELL, BUFEIndicadas especialmente alas agstadcs ea la
nesos s'havien apuntat un gol
TA, PRCSTATA
juventud por toda clase de excesos (viejos sin
d'un magnífis ant d'angle Mima,
Consulta: Co 9 a 12 1 do
anos), y para conservar hasta la estrena vejez,
3 a e econdmIca per
sin violentar el organismo, el vigor sexual, pronoble de l'extrem esquerra.
empleats
1
obrero.
pio de la edad.
Lau
quelcom
La segona part
Venta, S atad. fraseo: legal), Rambla de las
mito moguda, sobretot cap als
Flores. 14: F1, ,I Watt. Princesa. 7 y
darrers moments, en que el Barfarmacias de Esiaiia, Portur,a1 y Asomas.
Venia o arrendarnent
celona eemblava reaccionar, dedos mtner coure, araed, lae9:121W
gut a que En Planas va pasear bora, 16 lart_ Soria carretera
2
estac.16
linbledo Chuela, As
a la Unja d'atac i En Llobet a
En NECESSITA
es aspo--real
la de defensa; atad feu perd que
sa y a m'alar-no cuan va
a
y
Jo
a
on
16 a i8 ryt
el Rapid s'apuntes altres tres disminuir negocis. N. Perper e encanes, t torrtin..e,
gols. El segon d'un bonic 'tia el nändez. Mista correas, tiaPasseig
de
Orada. 95. —
tercer d'un pes de l'extrem dre- Cric!, Se:« ecirredors.
9 a la.
ta completament "off-a-ido", a el
WASECTICIDÍ'
quart d'un penalty, per 'rever toPera Cf.MERÇ,TAcat En Surroca la pilota amb les
Sei, neeessiten ama rasiduti
12281119.
iP
/12 pröpla sistema "Carne
M—MECA, i
El melare va demostrar en dily". per reina raen a ter
Alrainuto.tajal?
ferentes ocasione la seva discon.MAS, atan, s mor
pagana. Dirigir-se a fauna-,
Asallo . 28 Farmatia
formitat amb la composició de
Tresserra, Mendea
senyoreta, a !a
lo, prsi., segare. Ostral.
l'equip i nitres vegades amb el
joc deis austríacs, que paraven
continuarnent la pilota amb les
ependent
EgU
Recent aeabat el sevei mi- Tepisse3 pintals
mans.
litar
que
estigui o liara es- La casa 1M's importalt
L'àrbitre, senyor Marine, va
lat sempre en casa do detall ill'keipan3 a. es, ,clalItat en tacariz Ares, 10
jutjar amb mes voluntat que ende panero ce punt o alerce- pissos religtosos. Exposield
que el mistral laZi, te Pe rmanent de quadroa al oll,
cert.
relajan 5041-A , cero*,
neeessitn. Es Inútil solilet- gravan', oieorratleß, ele. PaSe'ns assegura quo la Comissi no reuneix arinafr tricacIO de mares 1 moillula mis importara da tar-la
sió Esportiva de.1 F. C. Barcelotes condicions 1 no .ddna res. No compren arree visitar
laque:uta cosa,
na, aprofitaut rabeancia deis
Ilion borres reterinetes.
Esranya
IIIC•terilaLCOU
Escriure a LA mamaseus valuosos elements que han
Botera, 4, anal Portaterrissa.
TAT, nana. 254n.
hagut de marxar a Bélgica, tenia
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Cilio de la familia Dodge, llamando set
atención el jarro de rosas encarnadas.
Entonces, como si no esperase niä5
que esta sedal, movió la cabeza con aire
de satisfacción y, tan aprisa como 30
lo permitía su enfermedad, se del id
paso a través de los viandantes, Loe
mando la dirección del barrio chino.
A esta misma hora, Veu- Fang halda
convocado en el nuevo domicilio donde
el habla fijado su guarida, a su fiel colaborador Long-Sin. real como a vanos
de sus cómplices.
Sentado delante de una mesa alredria
u dor de la cual se /rallaban agrupados
todos ellos, estaba explicendolles el me..
carlismo de un aparto contenido en una
larga caja de roble, abierta delante de
ellos.
En el Interior de la misma se halla.,
ban dos bobinas de alambres recalen+
tos de seda. a cada lado de los cuales!,
entre agujas y diversos instrumentos
bastante complicados, se bailaba una
bateen eléctrica.
. Sobre da mesa se hallaban una docee
na de aparatos de cristal que Untan una
gran semejanza a los quo llevan los em
pleados de teléfonos para recibir las
llamadas.

—Gracias a erste m'adrede—di j o Va.

7an , setialando son di109 n g a d l
g

e

r

g

La.

tea "tetemos

Se

taize.va lante

1,065

e —Creo que son flores para usted, see
aceita la carea:ara enrede
gändoselo...
La joeen dibuje una F.o/irisa. Ella
Cambien reconocía la caja, ten necesre
dad de fijar su mirada en el nombre
del florista que estaba inscrito en una
ue los lados.
Elena deshizo las cintas y levantó la
tapa con la alegria que •experintentaba
erempre que recebia flores; y' 'Astas eran
todavia nais de su agrado, pues ella
adivinaba fácilmente quien era el 411.14)
se las enviaba.
Apartó con precaució el papel de se,
da que las caria y profirió un grito
de admiración.
La caja estaba completamente llena
de rosas encarnadas y blancote, rabo-bando vida y frescura; las mete hernio.
eis, sin duda, que habla recibido la joe
ven en su vida. Elena acercó su rostro
con dedieia a las ¡perfumadas flores,
respirando voluptuosamente el perfume
violento y delicado a la vez que de ellas
Be. desprendía,
En este momento, apercibió una mla
siva disimulada entre las flores.
—Qué me dirä?—se preguntó ella,
Bin abrir el sobre que tenia entre sea
dauco, deduje—, ¡Sera, acasm fu _tetas
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— TEAT RES —

Gran Teatre Espanyol

Companyla de vodevil I grane
espectaclea
PEP SANTPLIZE
ASSUMPCIO MAUI
Aval, dlosalte, 3 tebrer. Tarda, a
a
dos guatas de cine, Formidable
• vermut popular. Entrada 1 butaca.
• una pesarla. Corneta I condadoIfy rata Nit, a ten te, estrena Apre• ta... Currutaco! — Deml,
ge, tarda, La primera, Aprata...
- Currutaco! I Don Joan de Serra- 111
1.11
, !larga.Aprata... Currutaco!
•
•
••
•

'futre cate Romea
Telefon, 3,500 A.

Demà, diumenge, tarda, a

rinnumsservisionswina
3
a▪ Teatre Novetats
"

PRINCEP DLANC

F. C. NURENBERG

Teatre Vicibria

Les meravelles

A dos emana de sis:
QUAN ELLES VOLEN...1

Les earabasser. de N:antro:9
Raja La riquesa de Gimonides i Les caabassas do
blentrolg

GRAN TEATRE DEL LICEU

Avui, 46 de propietat i abonaTeatre Na
o
ment, g les ncu. Comiat de l'aplaudida sopran Carme Bau Bo- Espectacles Empresa Fraga S. A,
Gorapanyia arcientIna
naplata. Ultima representacia de
FAtIMG-ALIPPI
l'opera en tres artes Madama
Avui, dissabte, tarda, a les
Buttertiy, prenent-hi part els
aplaudits artistas senyora Lucci, cinc. Gran moda, i nit, a les deu,
aeny.ors Pintucci, Ohirardini.— Pompas de jalca, La bcrracheDenla, tarda, Manen, pel catabre ea del tango, Fiesta araantina.
tenor Carlo llanca — Dimarts,
debut del tenor Karl Hoffinan, ure.EsuurznriraNazzeeletriZrei
alb l'apera Tristan e Isolda, • SI
Teatre Còmic
la
prepont-hi part els calebrea ar- 1 a;
tistes sanyores Haffgren i Ober i
Gran cornpanyia drama:lea
senyors Marowsky, liode, Heuke.
castellana
Mestre Schillings.
ROJAS-C..1'11RO

a

I

ai

ELDORADO

•

1

Gollseu de varietats
Arel, dissabte. Tarda, a les cinc. •
•
riii, a les deu. Grans sessfons,
•

CA
•

▪

PILAR ALON30

g
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Demä, claimen e, ta r da, scssion5
a clos quarts de quatre, I a Ics sis.
Sil, a les deu. Grandiosos progra-

TVOLI

Espaciado trila - PALMER

; iBPR/116:2626azle22.2=111,3111)

Avui, dissabte, tarda, a les

3

'

. ._
I ‘iran retre Espanyol
Molt avist, estrena del vodevil
en 3 artes, de Ilennerplia, Veber I
Balarbd te/s tres ases del vodevil)
LA SF.GONA NIT an NUVIS
500 representacions a Perfs
Exclusila de l'Empresa par Espanya
— Elegancia. — Distine16.
— Chic. — Luxases toilettes. —
Prezontr id csmerada. — Decora;
nou.

cinc, preus populars. Nit, a
e
a

•
•

les data selecta fundió en
honor i benefici de la reina
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GitAr.z TEATRE DEL LICEU
Temporada de Quaresrin. Q u a-

tre grars concerts poi genial pia-

nista Emil Sauce. Dies 22. nit;
25, tarda i 28 nil de l'Arar i 3
de mara, nao Queda:ibert febonament. Als senyors abonats a
presant temparaaa d'apara
seas sarvciran la ,-as laealitata fins a &era,
", de febrer.
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Terlre Tívoli
I ibiiques funcions, 7, par l'eminent artista
Comm. ERMETE ZAOGONI

'del 5 a l'II de febrer de 1923.
Pramis acortan-ates. Butaca, pea.setas 6'30.—Dilluns, nit, Amicto.
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Companyla do comitila
in
GUELL - TUDELA - AS- El
ta
e
QUERINO - CORTES
(Teli2fon 4134 A)
ra
in Avui, dissabte, tarda, a les Le
a
cinc, popular:
3
pi
in
flt CON:PUJE:ID 1.7.1..
El
LAIIIRON
E Nil, estrena a Espanya de la
comèdia en tres actas i en
▪ prosa, dala senyors Josep A. in
ra i Ferran Fernande.z Portero,

e

LA MORAL DEL AMOR

in

TEATRE NOVETATS
Vuit elegants balls do disfres.
ses, Aurigeinma - Cañadó.—Ayui,
dissabte, 3 de febrer.
BALL BLAU
El dia 8 de febrer, a dos quarts
de Crin!Ce 0 la larda: Gran Cae.
tarnen Infantil de Vestits
Localitats: Daza Aurigemma,
Fernando, 63, i a la taquilla del
teatro

•
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Salú Catalunya

AJEU

a Barcelona
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Menumer,tai -Padra-Walkyria Ill
•
n
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Sport - Palace Ball

Aval, dissabte, Ele cOries de l'a-

a
a mcr In Jornada). Del viu al piea tat, per Douglas Fairbanks . La 81
e venjanea de l'home bIanc, por An •

,

ton! alurono. L'heme delant. Els
empleas d'En Peret Frescura. An tualitats Catturnont. — Neta: Al Cl- .111
nema Padró, en lloe de Els parles I:
de l'amor, es proreetara L'enigma la
d'un preces célebre. — DemS,
menge, sessld matinal. Tanta I nit,
ami, estrenes.

Rda. S. Antoni, 62, i 64, i Tigre, 27
Avui, dia 3, cinquè ball de

2
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gemeacEeEecezrzameeee
L.
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r42 KuRSh\A
•

•

dissabte, estrena:
LA TEMPESTA

MUSIC-HALLS

• Actualitat, Viatga del Rol a
Alacant
a
Pl

es despatxain ran butaques llamaradas
per a la sessió especial de
les sis de domà diumenge

EDEN CONCERT
Acallo, 12.—Exil, Cita lbafiez,
Olivares, Troupo Rolando i ultras importants números. Tots 2
els dies, aperitif, dancing i gran
lateara) amerieä. Grans bolis do L.1..
màscares.

41/.441.121P`

A

liigènie amb SOLA DE GOMA marca FORD, roxcalf, tall anglis, doble sola de cuico

a Po sis a vuit

3

in
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r -se

e 4,50
ke

Ptes. parell

VENDES AL DETALL
Carrer ANSELM

CLAVE,

9 (Fin

eoRTI
D
o
I

A

a cesa 130N.
...
DE TE11..
TEATPS. Restaurant especial.
nEtres 1 Mariscos. ninnur,a, 7.

ammassem!

sess

Iree

Principal Palace
Avui, dissabta, :arda, a un
quart de cinc. Dos intensaants
;milita de pilota. Nit, a un quart
d'onze. Eatraordinari parla de
pilota a cistella. Eadio!a i Pirrarte contra Quintana 1 1 Aguirre.
— Despres se l la jugara un altre a
cistella.

I

••...~.

In.teressan.t:
Les existe,ncies de

caçat de la fabrica

s g mor4 i c.-

ESPORTS--

Frontó

las Rambl as)
va••n

RESTAURANTS

wereaMirow,wiaririneena.

3

Carrer del Pi, número fi
Espectacles per a Infanta
TITELLES I PALLASSOS
Den;ä, diurnenge, a les quatre
la tarda
El xarop de bastó, per litelleS
Entrada cómica pels pallassoi
PUPY and ZEPY
la humorada d'En S. Rusifiol
música de la senyora Danis
EL TITELLA PRODID
Finalitzaré respectado mil
ball del Tururut. A les Sis: Se
sió selecta, amb el , maleta pro.
grama:
Preus: Butaca amb entrada. 2 pa
setas. Entrada amb seient. 1 pasota. A la sessió de les sis, proa
especials.

•-•

a uf:lenes:: eneeesureemia

a

EMPORDANESA

es vendrem al DETALL i als baixo:T,

preus amb qu'e tan. estat valorades
en fer l'inventari
Ni abans

e

la guerra havia venid mai ninzi.±
a tan baixos pre:Js

LLULL, 21

(Darrcra re/ Pat.c)
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Lbs Misterios de Nueve Yolt
1

ano pensamiento de ayer el que me di-,
rige a su primero .de hoy?
Vena abrió el scibre lentamente ce.?
ano un goloso que se dispone a sabe-s
rear una golosina.
Pero, apenas limbo pasado su vista
por encima del billete, se escapó de sus
latos un grito de terror.
La vez de) tivrno mansaje de palabras
cariñosas y , arrulladoras gue ella aspe-.
raba, las Hilarla sobra las- cuales ella
acallaba de fijar su mir ada, eontenfan
la: ras eapantosa y terrible amenaza;
o/ anuncio d e la más terrible magua,
nación que Luideee inventado nunca el
feroz enemigo que ce habla erigido cona
tra ella...
e conaidero vencida —decía el
billete--y mi odio ha designado dos via-.
timas: la parienta bajo cuya tutela esa
táis o irania Varal— Os permito alee
air libremente entre las dos...
Si sacrificáis a vuestro prometida,
pondrais en la ventana las rosas ena
carnadas y las blancas si se trata da
vuestra tia."
Elearl, aterrorizada, no podía &apea
l rr s,s5 ojos del papel en el que • se,
e aialarfa aquel' abominabledilema.
- En arte momento se levantó el t'ore
ainaja y apareció Justin Clarea,.
,--13u3r93 dfaa---adijo 61 aargrementN

s

y,

DARRER DiA

e

N

N'atables quintet Jord1 I tercet
tift
• Torrents. Aval dissable, últim din
▪ del grandids er:it de Douglas Faire banirsi L'ozcantrlo. Soeces retamal •
u del Programa Aluna: Enamorada
dat seu notar, par Ethel Clayten,
n una t'entabl e preciositat. Wats.> del N
at Planee!, do Gales 10 t natal). —
1115 Doma, diumenge, nit, estrena trenEif
• no, per la formosa Mary Miles,
Dilluns, gran exclusiva. lalanchetts, u
• per Leen alathot. Preus corrents.

essescasafflueismoialimeieffle

tenle

SALA

Diumange. de febrer

TstrataM17.MiCiatilialetgatiamiza

...72.1h1715,

LA CHARLOTTE

PISTA CENTRAL
A lotes les representacions tot el programa
complet

sisstigteristricaniiimarEsinian

CINEMES---

a

del pati

a
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GINENIslisanaliVafirarafil ' I

a

e
e

GRAN PISCINA
cantereint 50,005 incas
d'aigua, instal.lada expressanaent a la

i

BALDEO
La genial artista, fd01 del ptllate,

e
•

pel; 30 ossos nadadora

diSsable. tarda 1 alt. L'e- N
meclone.nt film Silenci sagrat,
pacto, de la malea Metra. La cona:411a Harold, comediant, pel Celebre artista EL de li!s ullereS. Secena jumada de la colOSSal
aleroanya de sirrie, de 13 casa
F. A.
L'HOME SENSE NOM
titulada L'exprés de Venecia.
dumonge. sessiOns d'once a
una, de tres quarts de quatre a sis
I de sis a t'un, taida, 1 a lea dea
de la ni!.

sa

Rosselló, Hl. Davant del Freai
Comtal
DIreeele Julia PI
▪ Demä, diumenge, eta 4, de les rae
a un quart de set
Gran esdevenlment teatral
•
La batalla del. Castillejo,
in
BALL-URBANO-DIMON1
ti
1 Ball dele platereta
Per aquest ball donnern uns ah.
terets als Infanta concurren:3 II
e
Entrada 1 solea; numeral.
Preu ante, 1 re4seni

Gran
ESCENA AQUATICA
Original TOBOGAN

IMEINENNIZÜNEMEEZEZZZINE

Palace Cine

5

Marqués del Duero

tearimmtuhunalnzarfunitZ

•

•
l

eienemrsramERaeuileiwa3111•21
•
•

•
▪
II

Trajeren', de notables pelileutes. •
Soledat IltIralle,, bailarina.
•
Els 5 Junetro's, equIlibristes.
• Kenni Lula Tr:o, canta 1 danses de
les II/es llawatl. Debut del gran

13

Avul, clIssable, ni:, a dos citarlo N
de (leo. Con:irisa' programa. Estrena U
▪ en aqueSt teatre cle l'aplaudidISSIM
drama ea set artes 1 diferenis Cuata
51 Oros, Wad:diana la mujer adóitara.
• tna:rnalca presantaeló, decorat ere pedal deis soasen': Brunei I Pous
la 1 Gacela. — PeroS, diumenge, tara da 1 rati Mesdalena, la moler adúl•
ri tara.

u
e
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•

ereemeeeemasseeemeene
1 PutxineLtis "MIRLA"

G IRe gemai
uricPA LISSE

Aval dissabte ta r da 1 tia. Pro- 111
granes extraordinaria la Mierrasant peLlieula Mantee Nova York
ronca, la cómica Sri-Sri, la comedia Un pacto, Silenci sagrat, la di- ir
vertida Casament de Billy, 1 terCera I última jornada dri celebrat
litiO ZISKA. — flema, dlumenze,
sessió matinal (Tatue a una, catrena de Roger La Honte I a la na.,
estrena cle Val' florida. per Charles I
RaY
•

L

IN

Preus barailssims
GENERAL, 1 pesseta
p F4RENCIA, 2 Ptas.
SE ,Nra, de piste, 3 Ptes.
Gada dia
Matinée a dos quarts de 5
Nit, a les deu

anmEneeeneemnieerecreetn
Gran 'I catre Comtal i
Gran Cinema Bohemia
▪
•
•
▪

PiLAR ALONSO

NOU

ros.

del ski

3

CINEMA

Aval, dissabte, 5, Els päries de
l'amor, 2; Ziska, Disraell, La
revenja de l'horno blanc, No es
pot esser guapa i Mary 1 els mo-

Interessant joc de futbol

itisraresaraimunrograni
a
Avui, dissabte, 3 de febrer 1923
Tarda, a les cine; nit, a les 10
Estrena en aquest teatro:: do
Posdeveniment espectacular
L'opereta ainematograf ica en
cinc actes
MISS VENUS
La qual partitura, de moda actualment a Daresiona, conté la
música rival de la de Viuda alegre, Princesa del do:lar, etcètera, etetera. Adaptació espanyola, cantada per notables artistas i altor general. Nodrida orquestra, dirigida per Hans Allbout, autor de la més bella partitura d'opareta.

I

PENA NEGRA

F. C. BARCELOrkA

DARRERS DIES

Teatres Triomf i Marina

Projeccions deportivas

17

les tres, anima de

Avui, 3, Ziska, 81Ienol sagrat,
El pacte, Del Orl, Centres ronca
Nova York, Casament de Bill.

Demà, diumenge, 4, tarda i
nit:

•

rnäscares. Sala artisticatnera
lurninada i tan ricament aura
nida, que resultara una imita.
ció del famas saló del T'ion de.
;larda, reputat com el mao mit
fastuós del mana Abonamanta
preus Inereibles. Obsequis en k,ts
els balls a les maseareles i pre.
sent de
6 FORM0808 PREMIS, g
per un jurat competent, a
mäscares que mas ea distinga,
xin.—Demà, dia 4, ball tarde
nit.

DIVERSOS ---

Dinna-Argentina-Excelsior

107a

de que Elena o Merla volviesen
colocarlas en otro jarro.
•
—¿Pera loas rosas blancas, dónde eŠ-4
tán?—se preguntó al.
Instintivament volvió la cabeza liaa
ola la ventana.
Un grito de terror se escapó de su
garganta, al ver el jarro adornado con
su virginal emblema, resplandecer tal
aquel lugar espiado por las miradas del
exterior.
De un salto se lanzó hacia la ventana y lo cogió.
Luego, arrancando precipitadamente)
las flores, toma el jarro de rosas ena
cama y lo puse en lugar del otro.
Luego, voiviandosa hacia la antecaa
mara, salid.
Una vez en la callo, velvia la 'flirtea
da hacia el lado de la ventana y no pudoresistirse a admirar el precioso ramo
de rosas encarnadas que aparada dea
In'as de los cristales,
Un mendigo, enfermo ty andrajosa,
acababa de aparecer en la acera de epa
frente marchando con gran dificulta,
apoyado en un par de muletas y dirlt
giendo a gil allradedoe m1radas $05re*
Ot O sag.

Despuas de haberse aaeauradó falA
ningún policia rondaba por aquellos lu
gareg, 1, (gl'jf3 su mirada ha ata el de_rdl

1
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en su lugar estas rosas blancas que
producirán un bonito efecto.
La camarera obodeoid, llevándose las
ramas y la flores marchitas que tia
Betty reemplazó por las rosas t1aneas
que María acababa de recoger.
Cuando hubo terminado, dirigid una
mirada de sattsfaceión sobre su obra
y volvió a colocar e4 jarro frente a In
ventana.
Sin ealargo, :Elena habla llagado al
vestalatilo, acompailada de Clarea
Se disponía a despedirse de al, cuando Francisco entró para prevenirle que
una trabajadora cite ella habla pedido
la esperaba en su habitación.
—zafe permitie('ls_ que os abandone? \
—dijo ella a su azor:latido.
—Ialley a pecar nulo— Pero se trata
de 'vuestra toilette y no me siento can
fuerzas sufivientas para oponerme a
vuestra cocilleterla.
Apenas hubo ella desaparecido, ruana
do Justin, en vez de marchar, deja so,
b7 el raspado de una silla el gabán
que lenta ya en su brazo y deapuas
asen:airarse que nadie podía verla, ene
trÓ répIdamente en la bibliotrea.
Tía Balay no cataba rs alli.
' Dirigid Una mirada a su alrededor
aepercibió lag rosas enearnadaa que ha-.
hin Qsedado kiti, en espeni, ein

y

Los 'dilatarlos ce Nueva Nora
Pero se detuvo al instante, al d;
.mieuta die la expresión de terror
contraía el rostro pálido de
Contrariado; sin comprenderlo,
tartana:
—Qué ocurre? aA qua es debida('
La expresión de terror en vuestro 52
biante, querida mía?
Blena se hallaba impoaplitada
pronunciar una sola palabra, tan
era la emoción que la embargaba
Por toda respuesta, la joven can
a Clara] el mensaje que leyó ias
rapidamante.
—austros advarsarios no te
Por venoidosIdijo Ciare:, e.Sio:-;.
se en dibujar una sonrisa.
—Amigo mío, nc. intentais izara
zar Ini ánimo... 1Comarenclals Fu'
mente y compartía ml deaegrerild
--Traminelizaos---alijo al—. M'id
que estos bandidos lleven a la psaa
una II otra de sus amenazas, la
mos el tiempo suficiente para Po
fuera de combate.
—,Sera esto posible'!
'no os he darlo sie
verdad!
—Si, sf...—murmart ella,
Sobre al sus bellos ojee. en los
brdlaba un rayo de e spar anza--%
go mucha confianza! lea erecta,'

