' 71-.-Tre7"--7
1
• 411, Y

.x.LY'

'al ee Gin J OFIGINESBARCELONA,
va°, - .T 1.11( tIll L.
OEA
ningrie,

1

E

oi-roni AL
noilkes

El Pleataent de la' "Unió letaaaa . , a g Nacional" 'de Catalunya, el :eitol de la sitial hauria d'esaer "Unió Anticatalana", es
, de Sentmenat. No el cote jen/1. Ens han.dit que és un
elmarchle")
enyor trlieto t, i inaigrificaat. 1.'ciii a porta un nom il.lustre en
In halar :a tr oe Catalina, a. I :taita ene ha .f,e ,, pensar en la conveniénda O'or.'ait..,..,, a Ja
1 tiesti•a ter: a Un aura d'histaria per als noXO Is' ' e's nobles ceceats, ous, Lela; ara des de la "Gaceta de
Madrid.. ' ,.; s ets nobles d'eeautt heritYi; encara fresc de la pintura CO - , .i. cap neceseitat a e -. '•ber el paz...set do la nostra patria.. cala ., ',Ia gran alejarla d'c,;.
no els it t ria res. Valerrareferirs
mal liala; - 1. ais davallants atita-- -- • •'s d'a. lies nobles coses cata.s Isla- ms, l'espasa i la sang,
lanes llfla Juntaren liare t ilde
•,stra sació.
taceta históris e di
te.a, asá '.
:latees'', la histaria de CataSi ti ,se :leales cate:atea,
i sabessin ei P41"
ii tieguaren Ilurs antepassats,
lunya,
Ciblicarnent com a enemics de
no Roa ' t •
atmi a preen
.emblaraul que dels vells perga'- , lbeatat eatalana.
i ven, aun els recriminen i els
familials
ralas ;T'a • a'
sr ten a
aVer
ele acusen t •
a. se la história de Cata'a ltsatia - Ja aentmenat.. a •
n .2 :ea: en alguns tete cabdals
!a .terianció den
, e ereuu u . que no. Perquè, si ho
gloriós' da
del ,103 - 1'. ;
ran funesta corn grosabfOLdLC presidir rosa,'
tara la voluntat del nostre
centra Vais. I
.nen.•
aulas.
ii e a vos en els banes d'una
As entice, as"
;a de Catalunya. Vos,
:secateu Ira 111',
au la ;ra
••n .*
a, el relat de la interSi'
escoltes
u la guerra dels Segaveack
Nr..1..
de Senta a••
mcia contra l'agressió
dass.
atea •
,s qui os
de la Generalitat de
antati.
..drid, i '•
Cata'
ineesos a fi de poder
s
aa rar
terra maquinaven a
.ul que e
Maarid.
Qn
la histarla de Catansbles
antics, i allí troba'Is vell
va, ¿k.r.
en llengua catalana,
del.' a:.
ion, barrejat de vegade a. f
• 11'
es i els oblits deploaai salga.

• . ,bles e4
le la
. , o1 nobit: .

nultiseeular no sentís
demanaríem almenys
"iS que ,e1 traduís al
la.
sia per als nebles de
•-•ta-375195.11

trses, timogiques

.1 .113111,!1*;
T'en;
1: hi i, res'•zoltur a tothom.
tea 11 44,
bel braç 1 rt
coi . .;•; 1 a •
1i1 ha • n a
ncstre gre.1-

-2t

corn,reih,,t
le

les etCOITItt•

e, les del fisc, 1 de
la Magil:batura, les
mulziurl
tia troto 1 1 13 110 1
l co? No, co...S1 el
ehjectivament des.
prejudicis de Jas. bNin, nu i abs'rac:re? itba . en del vos.enc
• nte r . r No
- propietaria aiab un
:sn gels. No. Som bu' hon.. IM preadur s.
• mi velen r creme—
dors d'aartsta epoca
sea:R. a cora va in
r,spensab/cs de sol
O tener, res que veure
Ira •me2gat 1!:
z3:52113: d propiciani han
, calla empanar nirgú
pas,,tt? la passat que t.
Nova llei ha sortitun son
cd c: eent vig...ks raes in.
-131 INC:'111111/3 JO,

-er p:t:u cl desea:Le que
e
m relloga. jo,
in tin des. Cadaun
ei

lo
•
tes

a cinc pesarles per tal pis
.• a/ darrera, aigua abue
.etbres settse comptar-hi
quan en trenca. e'
Lent setanta cinc pcssete. G
:,nt srtanta cinc pessetes
provat de desallotjar eta teto

debades. No és tilla cosa
'una justicia aquesta? No vejen
,me hi ha al món genteta Inés
.
propietaria?
• hi ha multa Ilogaters que
• t n e propietat tenen nna
, patari—vaig respundre amb
laugia, lperçt.e. una vegatla
ç°113V3 COM 13 malignitat ¡usa a
;1tiet ., les hiela cii jutgez i les n:uiti an amit et propietari; ab:altores
tse -e de liegaters apeofiten l'avi.., ser cacear les males arta deis
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tn si en la seva vida cm.
nidiana, En Pep Ventura
11'411.
sors ine.vhatiribles de senle.
•
..racia."
tat paragrai, exemple d'un
• ireqüentissim en el catom es pregunta per que
anteposat al verb (reco llis)
a adverbial en la seca vida
• qualidiana, casa que I' em' i r aqueas complement mit-ti hi. No endevinant cap
111,11
c que justifiqui l'autici73C,
• )1,21mnd adverbial, hom no
la pan d'un bon escriplo ha redacta/ el dit par
-Sembla com si En Pep
en la seva vida cm53
tresors inexhaurian 1 de gricai",
•
ida llengua an ordre gra. , tresideix la suCCSSió deis
proposició. Q 1.12.11 l'oree
...,, •
ieudeixen les idees no ceaqucst
ordr2 gramatical,
e.
1
• nodifica, de tal manera,
uy el subjecte d una pro, .--•
, I .n r.:: , . tiva, enclra tiLIC pOISCC
.,,, n • .1nt 1.1 n darrer a acudir a la rata .., a p. os, re . i ler aix6 denla d'apareizer
al cap de 1, proposició, das -ast el seu
ver!
t.- ,tar que ens Es per,m'ts d'alterar
. ..,•' -e gramatical deis Ea its; tal rnentL ,lie l'ordre gramatical exigeie. da, :a el verb, pot antepasar-ah:, pecó
:.(6 es sola ese:Meta de fer-lio miau amb
5 inversió C3 cerca de produir un deerminat efecte estilistic. Avui, a Catalunya, aquesta inversió perilla csdevenir una construcció . normal, el comidement adverbial santeposa 1113131 303111t
• al verb sense cap raó d'ordre estilíttic,
i abrí perdrin un mitjà preció; d'etnia• s'.:,a7-1o. com is la su y a anteposició exi ecNional.
I Es dc dollre realment de trobar tan
sovii. , co el català d'avui, proposi....boi
començades •.n , cormilt. mAts adveri.ials,
els quals so. , allí, a l començament de
I la proposiciú, no imencionadament, comv • menta que l'autor no ha preti.s, evi,' ntment, enfasitzar. I després, coca-. L, eh nostres cscriptors selen repetir
el complement per mitjà d'algun dels
adverbio ¡si o en. .
Qui, trobant dislocat un complement adverbial i encara després expres• atuna segona vegada, no creuri que ha
•stat la intemció de l'autor d'emfasitzarI ••o? Pcrque si aquesta hagués 1:./t4 mal-
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Diuen—admenys ho diu

Aquest tlolc paí,' -de Catalunya
Twain—que de tot Id ha col.
cionistes, i deu esser , és un dels pelsos Mes eixuts en
qüestiú
de tirismes aaixa semejaperquè Mas jo que soc l'home
ra un diebarat a primer cop d'ull,
Sei desordre, he fet una eol.leecid d'anuncis i prospectes dis fre- I pera si ens ho mirem una 'Mea,
cuereo que l'afirmada no va gaicate.
Vull dir d'anuncis que. linguin re Iluny d'esques. Es cert que
U'espeelalitat, de posar en ricricul el nostre desvetllatnent nacional
al Neu autor per haver-se em- es va ter ara]) ei lirisme de maja
penyat en'posar en espanyot, el dotzena mal comulada. Potser
ele couienarnen;s d'aquest des que havia d'escritive en calma.
Es una col.lecció reconianabl.r vetllantent les canronetcs dicara
als alicionats quc vilIgnin pos- (den un con efecte. Quan va son ir el del Llobregat' deseir-ne una, ainb poc esforr, p•rque eg ls exemplars abunden com ategnfida vingueren una alta de
ganen; i• trobadors i timbalers i
bolets.
en/hotelera i rossinyols i paseaAra mateix, fa uni s'cuit
Mes que a la porta d un magat- talle, de tole els rius i riuets i torteras
de CatatInnya. Despres hl
zem del (=ver de Chirle hi ha un
llagué un gran pateta lides que
tinte/TI, que val un impar',
seis va einpasmar a tots i que
diu: "Faltan aprenentes".
Al carrer de !la Llana hi ha un va lograr enfondr les sesees canall -e rètoh tot historial qíte diu eons fine a . r.entratora del poble.
aixi: "Barquyllos", fent un re- Aquest peda, com podeu supoclam de no saber de quä va a ser, fou Mwssert Canto. Després de
l'autor i al venednr, qIte a mol- Moseen CiutD, en Maragall, pero
possible que hatirin quedat mi- ande en Maragall ja fosen ligues
Ore paaer. Maligrat que en
llor anunciat senzillament que
ala la Costa Brava els mariners
venien mutes, que tots ja sabem
santin aaaella gran sardana qüe
què són.
diu l'Ernporda, hi ha molla i
Hi ha uns magatzems, uns ..s
:naba senyora de Barcelona que
grane macatzerns, també d'Un ca- tenen
boliga parad.1 i raén social
rrer de l'interior, que des de fa
no sobrad o no han llegit ni una
temps, baten ell record d'aquesta gota
de
la 'M'ice d'Ea Maragaa.
mena d'rxhibieions. •Anunemil
flassades tarades, pecó com mis Deepres d'En Maragall no en paran-a s ea> que Un' versos si-un qua- .
encara e:menten astil_ seple XIX.
t re desgradate, i' qui diu quatre
ho fan en espanyol, posant-hi tu,
un centenar (e.erque n'hi ha
diu
dcartell
as“. que diu: "Maulas ta r a'las que un roe, no en cremarial.
Segons la magna mili-mita( de que no t•eaem ;ti tantea' eulloc.
Penint uns quants amics i uns
ha Ity al Academia Espanyola, en
espanyol, 'la cosa tarada és co- quanta milete de bona fe que ene
sa pesada i cosa que no,pesa tant fan la gata gana i pron. I es que,
corn hauria de pesar. 1-» manera: senyors, la poosia a Catalana:a la
que el cuarteta el que anuncia, és majoriat deis casos da una cosa
un article diferent del' que vol tau troa•ada, tan poi) mengivola,
fal,a de cap a peus, que ele
anuneiär, i ile paste ada, (111 P Art I
paree de remata i la gent que va
aquella casa prefarrixen fer
oeu seu nagoe,i i loa de peus a ter
coses mal Tetes i en espany.
que ben -tetes i en caleta. 1 aixA ea fan aloa ben (el de no volcr-hi
,aber- res. Fas rasos más traeresque futidadors, gerente. devri•itits 1»' ''Ir Sött eia mes foe.imdanta i cliente són catalans.
[la mitre boti?lt er na fa gsr-. y-•!.,•ils) i.ets itl.5 a propatat per, le lagerst que satettints i que no
dies Ofnid al pfiblie la cera igesta per., broce eis tractin a fum
noranea repartint un prospecte de sabatots,
com es diu, parlant
en el qual es Ilegia:
pn plata.
die, nadie, puedl . hacer la enniJo he tiugut «asid, fent tic
tencia en esta casa porque tiene
at de Jocs Florals i anant pelee
103 precios debajo de los fijos".
pones segun( aquestes nobles
.1 una casa mol séria, tan ebria que es dedica a eórrer esque- festes de poesia, de reune la quan
les mortuóricos i recordaloris. en litat enorme de retales curtes que
una tarja 'tole equaninie i ben s'escrita:Fi a la nostra terra; senyors que fan versne i fan poearreglada, fa saber al palie qn••
oble "Gran rebaja a lodos los pe- l ies, n'hi ha per dar i per venriódicos". ES un .reelain ospeitial, dre i perquè tottiont quedi conperquä garanteix que les esque- t ent. Aixe sf, de pallarofa
dernaneu, miar' trobsu una
les que se li cantan sarliran en
saca de ara us fa un salt el cor.
copailyol peró
sintaxi.
in comerciaut del carrer del
Arnb poesia, passa com anih to_
Garme, no fa gaire, comunieava te s les rus o s. la gent cada dia va
en gratis earIdlls el segada:
mes veninia.'Proben 'tiente de 'int
X (aquí eh nom del botiguer) anys que ' 'is ensenyen uns versos,
agradecido da su distinguida i en aquells versos hi es tot menys
clientela regalara desde el día..."
vint anys de la percona. Volt
En un carrer de Grada hi ha un dir que si hi haguessin ele vint
"Llonguets calientes", que tren- anvs, hi hauria alguna cosa viva
ca el cor.
de deba. Perú molla canalla ei
Mes si anava exhibiel la roa- posa a escriure com si ja fossin
1stei6 pea-isla tril st >"I.I mera; una'inómia i per medi d'un apaun rato hi ha, perla que, per l'ac- ren la ala de la maulla enes enfitualitat d'aquests dies nadalencs, lan un Mi de DiM de retórica ranmereix unes reines expresses que cia sens' una goteta de sang per
és de fslicitaitions i deeirnes
auimar-la.
si Deu ho vol, els el dedicaré un
Per ajad quan un es troba amb
altre dia,
quatre VerSOS ciare i nets, que
Els efectes bilineitismie san s'entenen i que sin vius i que
tala esclatans que nomas en canten a l'orella i canten al cor,
aquest ram de l'anunci Matarte!z
peu a unas conversas filolágiques un diu: Santa paraulal Gramos a
nies Ilargues que les d'En lam- Déu que encara hl ha algú que
té sentiments naturals, i veu les
pen Fabra.
J0.1N 13.1ST E coses amb els ulls de da cara, i
3ap parlar clar català, que, fet
i fet, es la manera de parlar mili
1t3EATORIS A MARSELLA
I tot aquest peämbul, lite fet
per revelar als meus lectora una
Marsella, 1.—En se rt a. u ioN,
bar de la placa de da Borsa un gran aova, i aquesta nova ó que
comerciant, se Ii aproparen dos un poeta jure acaba de publicar el
Sal primer labre, i que•aquest
individuG, que se li oferiren
hre el podeu Ilegir ann tota conparlar-lo en automeibil.
Duran el pasada, el varen ator fiança. Es diu "Vint cançons " i
els meus Pectore poden estar sesoltar a cope i el varen robar.
que l'autor no els enreda, ni
Un dele agreseurs ha estat de- gurs
ocupant-se-li els joiells el tftol és cap enganyifa, perqué,
efectivament, a dinire hl ha vial
voltees al cumereiant,
l'ambe salan registrat datan canoas de deba, no wisst bestiala darrera inatinada dos atraca- sea, com sol pasear en molla dele
ments 1.113: un d'ells contra tsea easos. Vint eaneons que no samariners que passejaven en autia_ brfem ben be quina triar, parque
indina de qual velacle els varen lotee e-stan escritos amb el sonfon baixar tres hornee armats amb timen, d'una manera Munid, senganivets terna a un dele ma- se voler falsejar la veritat de la
joventut que -porteu. I com que
rinera, de nacionalital sueca.
Un dels agressors liii estat de- ele sentiments d'una persona gairebé sempre »laten ser ele matei1 ingut.
Els agressora, que eren dos jo- xos, en aquestes vint caneen' hi
yas, fugiren sense haver-los pisa lau vint eseuta setaimentals germano l'un de l'alise, vestita amb
gut prendre el diner.—Radio ,
vint robes que, si eón diferente,
edeimeaaaxammeaudawammeimessza. san totes de la n'aldea teta 1 cosides per des mateixes mame.
ment la intenció de l'autor ¿quina altra
Obriu aquest Ilibret de los Vint
cosa bauria pogut fer?
samsons d'En Tomas Gamas a la
Prohibida la reproducció sense citar pagina que volgueu, 1 llegiu el
la procedencia.
y ero quo voeueu, i en el Vera ".
P. FABRA
en la pägina hi haurà siempre
Prohibida la reproducció scn.sc citar
aquestes CQS.S. Un plany d'amor
ls pressal4ad3,
qua &Calar* p.rsda las DACA ila
m

l'artyorantent, i fa coas ei cant de
la cogullada. EI cant de da engallada es aspre i suau alhora , té un pura de tendresa, 1 si
hi apunta l'alegria sempre va velat per unes notes de tristor. Ademad d'aquest amor que apunta.
barrejat amb les 'angúnies i els
enaoranents, hi ha. a cada veis
una comprensió purfesima i intel.ligent del paisatge. gense aban
donar-se mai a d'entusiasme ni a
la gran coniemplació, el paisatge ea cota t'ola que amoroseix i
Higa ele sentiments. sempre atan
una nota, com una pinzelladela
do color, és un paienge de deinllet s que evoquen tot tun gran es-.
pul, i qne acompanya sempre els
carains, ara doloes, ara arnrgants,
de l'anima iensible. 1 en alza el
vers d'aquest e s cantons tetaba
fa com el can t du la cogullada. No
iii ha dubte que el rossinyol i la
merla i la busqueta, tenen u/I
cantar mes ric que la cossullada:
pera el cant d'aquells ande., oeelts
sembla que es dealligui de lee coses per obeir a una torta passió
o a una gran inspiració própia,
és un cant mes subjectiu. En-canvi la cogullada senibla que canta desintereeadament, per cubrasllar sempre, per contentar la verdor das blats tendres o la tristesa dels rostolls, i si sentiu el
cant de la cogullada i aelequeu
els ulls, aquella mena de nulsiea insistent i monótona, us anirà
dient teta els detalle-tus del paisat• ge. Aixf passa -en els versos d'En
Tomas Ganes, els sena motMs
de color i de turma, 1 ,. 'Sherbes, els
arbres, les cuques de Ilum, la
mica del maree, el cuicul. enyora dis san times que es van repetint, entre sospir i sospir, i, sanee que voseares us en adoneti.
1/5 porten de cop i volla dintrc
del mere d'un d'aquests paisatges de Catalunya, que san els paisalges biés bonics del alón.
I ara mireu; En Gatees, pea.
aquestas Manera "ondea i humida
de manifestar . els sous sentiments, tria sempre un paisatge
que sigui a la vora de la mar, i
vegades el seu lirisnie agafa un
to tan fresc i tan . alat, que no en
té prou amb la tersa que toca a
l'aigua, sind que u-u:salta entrar
mar endins, i mirar la vela inflada pel vena i sent t r el, batee del
cor de la barca i ola saltirons de
l a proa dintre la blavor de l'aigua, i quan °13 mar endins l'amor
es torna enyorament de la tersa.
• Quart aumfa aquest to de cosa
marinera ee quan En Garcés Si
mes ell, i quan ta seva poesia es
va tornant !Menta i preciosa', o si
no llesiu aquella "Balada del marine'', que comenta.- "Asseguda en un bancal—hi ha una
dota que m'espera—. Un dia la
vaig deixar-a-perqué em cridaven
les vols --i la mau blanes i la mar
—encesa com una verge."
La cosa sorprenent d'aquest
de cançons, es que l'anima la
manera de sentir i de veure el
mún és d'una tendresa i d'una joventut de primera volada com pagues vegades n'itera vist de sidnihiena i en canal, la forma, la manera de ser fet .el vers, i la gràcia
de cada paraula, són coses perfectament madures, d'una saviasa i una condecid de gran mestre.
I el que es emocionan d'aquesta correcció, d'aquesta part d'os
fiei i d'artista, es que el vers queda sempre de caneó popular, sembla fet Enrede, com si ets sentiments ja ii donessin la forma
precisa, i el poeta llagada anat
amb un consiste eitraordinari per
no matar la verdor ni el panteig
de les- paraules vives, deixant-ni
tota la gran ingenuilat d'una rana del poble dintre la mesura d'una cosa arbitrada fitte al cap d'amunt. Jo penso que si En Ma yal /al' fos viu i Regís aquestes vint
cantons es tornarla boig d'alegria.
Creieu-me que en u n Pafs com
Catalunya, que tus l'estanem tant
i tarta i que v'oldriem que tot eatés bd i tot ands a l'hora, 1 tenim
els limeis a punt d'alabar sigui, el
que sigui mentre e'ho mereixi una
mica, d4 goig immens el que
poguem parear d'un 'libre de vers
sos que es de primera. Que es dar
que de viu i que de poesia d'o!'
perlas feta per emocionar 1 per fet
sentir a tothom. Creieu-me que da
una (sosa que no te preu el poder
llegir i tornar a Ilegir, vint cana
Q01.1.8 do deba quan la majoria de
des cangons que Ilegim san de
carquinyoli, i encara si fosan de
carquinyolil El carquinyell, al cap
i a la fi, és dol, moltes vagades
les canoas i les poesidd que *le
fan per aquests mona de Deu san
de Ilauna, i alió id quo no hi ha
manera do sosegar-Izo.
¿QEP aLallLa DE OstaliaRRA

Una mica d'anècdota si us plau
Amas nostres han insista darrerament en 'le necessitat
pliar la bibliografia catalana
amb 'l'encoratjament de 'libres die
merneries, vialges i epistolaria.
Alguns han donat l'exemple; d'altias es limitin al recull p eriodiatic fragrnentari i gisvers del ele mente que !aran possibles .mé:t
coordinades empresas.
Aquest desig Taitys carera,
com tole els desigs que han fet •
prúspara l'abundor del modem
renaixementcaleta ceta a punk
de trobar una realització normal
Sembla, dones, oporha entre el
lirisme cridador dels projeetes
la gravetat gairend ¡litúrgica de,
primeacers de la cultura atub qué
servia' les obres de la cultura
posar una mica cre Ileugeresa detuanaai bimba la atinad que calgui per encoratjar la publicada
d'anecdotari, descongestionadora de la alisara sericaltal, cami de ia superflua maree de Feapera que eullaminia el titubea
Goethe i que ja abause havia anels (taus..
Arreu dcl usen san copiomila
SimIas O catalegs de ¡libres qua
eeciten la curiositat 1 al n'Ad:temías socialitzen Ferudicie i fan
amable la perpAuitat del recaen
deis homes. Des de la soluania.
entonada amb que Michelel retreia l'episodt de Maria d'Henbert en la vida de Kant, fins a la
densitat expr2ssiva de Guiri
Moore o la 11m/1/cresa
i fina de la princesa Paulina de
Metternieh, mes parisenca que la
"rue de Richelia” (per no esmen.
tar sind les novetats
ma hora a les Ilibrertee, tots els
estile, tots els temperaments, totes les vocacions I totes ;es mi mides de la intriga i de la bans
litat taut com els secrets de la
passió i els sileattis de l'herois
me han troinit el comentari entre distret i cordial de [l'aliandota que assegura ala hornee de to.
temps la companyia deis alises
hornee; aleó que si no de ben
la immortalitat s'acosta una mica a esser cual una tardor de Fobia, daurada. neta i cuino
Mida per la Ilunyania i adule/lazada per la caducatat.
Aclimate qui a casa nostra
tingut amistat ami) born e s coa
En Pica i Canipamar o En Pin
Soler i han Iligat camaradseria ama
En Carnea l'Ors o Gaziel mio dei
xaran de comprendre el pas enorme que feria la t'ostra chalas
eacia cli dia que incorporeasirn
lla nostra pa:Muceta literaria l'a needotari ndal nostre reaaieemete.
Tant, que fine i tot, potaer valdria la pena que per miljä del guna fundada de caraeter per
manent fos assegurada la porto
dicitat de publicado/te d'aquesu
aire.
Diuen que l'exacerbada del
santit del ridieol endureix boa
ele la vida deis pobles medite
manis. Diuen lambe que els po
bles del Nord pateixen massa
Urania deis felitrismes bentimet.
Entre la por del ridieul i l'es
pectaela del sentiment seria certament una bona empresa gua
nyar el somriure.
Un surnriure de qualitat, que
portes als nustre. s costums sodais de convivencia oiutadana
gentilesa de l'anècdota que tro
beta en una !letra de Flaubert r.
G.eorge Sand:
"Un journal de Romeu, Le No
velliste a relate voltee visita dans
Romeu, si bien que samedi, asees
vous avoir quittee, j'ai recontrs
plusieurs bourgeois indignes con
tre mol paree que je na von
avala pes exhibee. Le plus bea
mot m'a .eta dit per un ande t
sous-préfet: "Ahh si mous
su quelle alai' la... nous lui am
nona— nous dui noticias.....;
Lampe de oinq minutos il alar °liad de mot; "nous lui aurions..
emita".
Creiam que si arribem
gräcia polida d'aqueet soinriur
serien invendhles. Ja el liarte
no seria l'anean° del Continental
ni el Basa' d'objectes d'e.scripto,
ti l'enemio de las Ilibreries. I segurament ens plauria de asure
una estona al ,silló d'En Manuel
Milh i Fontanal% a Can Verdea,
guter de la Rambla mes que dules
tat de si adquirirem una ealaalt1.
de papen d'escriure o una ploma
bot a qualsevol d'aquestes botie
geles, protegides per una inserips
.
da que ens adverteix:
El tenipla ee or, aigueu breas

1

Mi WEZ
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SESSIO DE BORSA
del 30 desembre de 1922
BORSA DE W1ADR1D
Dio 30 resellan,.
Interior amagar, 7100.
Amortinable, 4 per 100, 8815.
Ideal 3 per 100, 9610.
Exterior, 8660.
llano d'Er p anTa. 59500.
Idem Riu de la Plata, 240'00.
lana lOPPan o Amerira, 20000.
Su g ieres preterent s , ;073.
Idea l ordinativa, 3475.
Frailes, 4560.
Lames, 2931.
ARIS 1 ARCA

Dla 30 desruibre.
Cambie eobre Lonlres, 63313.
Ided Melca, 9190.
Mera Espanya, 216'75.
Stern Holanda, 543.
Ideal Ralla, 6970.
Idea/ Nora 1 0r 8, 31703.
Idean Pueda, 812150.
Ideal Salase. 259.
Idean NoruegL 260'25.
'‘Idem D'amarra. 98350.
Idem Beran. 820.
Mera Viena, 0000
França, 9103.
..a.;:anOER -

TeNC:C.

1, , P . , nosembre.
Nova 'York. 462e9.
.Ficanya. 0900.
STilsea, 24413.
lineada. 117.12.
Ite113, orte.
Suecia, 171'55.
Portugal, 131.
Argentina, 4450.
Montevideo. 4423.
0 r -115. 535090,

FE000CARMLE1 M. 8. A.
Del 1 al 10 de desecaba . ° anuden conapanyla ha Ongui ern aument en sa recatadedil dr 943.0.6208 peseetes sobre la recalo:lacte que es va Per en les rnetetxmi
dates de Pan 1091.
Del 1 de cecee al 10 de dese-MI:me 131 In
un aummt 00 ca recaudaran de pssenes
8.952.336'6i veis les Matenes dates de

•

PRODUCTOS OZ. L'EXPLOTACIO DE LA
RED DEL SUD D'ESPArEVA
Linlaa Cairrcria 1 Cranac:a

De 111 al 20 de desealre de 1922 hl
!mala tul ati olliont en ea reraudarn de
i8.900 . 3 ° pese:eles vista la recritidaelb de

l'any 1921.
D1 1 0 per 0 1 10 le de.eernbre 1902, hl
. • agut Ita augnient en la recaudeen
.12.374,83, vers la rre.audand de l'utv
1921.

tOLER 1 TORRA C11;7~',9
tarnucre
SITLLETS.
Pralicesoo, 4625 per 100.
M'alear», 2940 peißela.
Itabans, 3204 per 100.
Dele" 1230 per 100. .
Suissaii, 12050 pa: 100.
Pon/mame, 022 eese,eies.

Mercit d'olis
OMS

D'OLITA

Corrent bo. a 182'00.
n 'era stterior, a 186'0.3.
Clame fina, a 21730.
1.1em extra, a 25217.
Prens per asesores rls 100 quilo&
S alleixe n els pedas enntinsute,
se escaso opernclone amb
endeble.
OLIS DE PINYOLA
De enlor vera primera, de 80'95 31'30.
Odem ídem groc primera, de 10030

OLIO DE 1..1.1NOSA
a 170.
Cuit, a 174.
Ineoler, a 200.
Pro no per pesseres els 100 quilos. 13.
Cric,

fan posees operations.
En calces, peemetrs mea per 100 redloe.

OLIS D-17 CACIADUFT
Corrent, a 18.1 pc.e•te-e • le
lon.

Itercst estacional.
Acribarles de 13 prreert •
a-riel:ten del Morrot:

011 del pele, 48 ecgor.s.

Queden a
gong.

resnaentada

Preus

•,• na a

Colonias

S ECRES
e nealMad r4, loo

opraelons, e9
et tleOM
d'on,rs almoics facilite per a facililta
no be.irnorrinela.
transnerions d'alcen:a
heut variat ele prenv re -1 sonseen%
in -han ,o-

Quelcom fluires ele lwens en e,..4 mercare retranerrs i en el O'lOi' EI Consorri de receptors de F . crina lo Poo i.a
polo t alsnits etaims per audo.
rupor cor-ru
S'espera properarmut
"Catalana", proCedeut ne Pornande Pon,
e.s
,i•
que porta ute , 23.den
c relheiv.

Aile.rcat- de Vich
((ce, du 321 a :1'50 la d ,rzena.

(Mainel, de 1 &e 23 parell.
Pelleterr e -, , do 15 a 20 paren.
Couills, de 0 a 12 paren.
Anees, de 10 a 20 parell.
Main c lIon s, d• 49 a 53 un.
a 2000
Nedriços, de

Xeixs a 7' 2 ei quintà da 55 qu:tce.
Formcnt, a 20'50 Ideal.
Civada, a 35 ehe 100 quilos.
°Mi. a :43 . 543 fil,' ‘n ídem.
Per portal> 11 n 0 entrat 1010 sol niutges.

Mercats
dltnI pt d'Preell primera, a 2750.
25.
Ideal Ideal desona,
1225.
Palla d'Urgen i del peto.
Idean curta d'Arad, a 12155.
11.
Idvni per a enibalatxr,
Ideal klem renté de mäderues, 11.
Tor per pesselcs ele 100 quilua eetaciA
de linreelorin.

SOLER i

Els ieuz germana, canyats, d niarets 1 aitres pdrents, en acsabantar abs arnioz i C3nal",uts de

dolorosa pardua, ola proluen la merca d'un record pietós pet rnort i Pass S tieocia a la
casa mortudria, Casp, sa, pür
l'entarrament, que noria avui, dirnarls, a tes tren de 13 tarda.

62 r

2910,0
58 1 09

•
corrent
3 agans arribalS: Yord, 17.
Macant, a.

GAS -ETA LOCAL

CEREAL&

71,178 .,

VS'io

ES. UD. fone

Pavee Pes%
P'
vaN,ncte •
Pavono MarrorS,
"
Jeans Mil
Vetee
de Sevilla
Vers
•

311.0
95
94
48

45

7502; 7 104.

nynrela Planas.
Foil, CII actr, el celebrar diurnrnge, dcl
que gis:Harem grat record loto cls Tac
lingaiérmn la sort essent-re
• mett felicitats eIs senyers Pacarret,
'
24.
Direeel6 del vent, NE.; NOV.;
Velocitat del real en aie:rrs per segun,
i

68
19

Total menee proa* &in per 109 huila
1 per m o readeria mine cerro.
94
Carera negra [tova 1 ven
Melaren'
•
"
Portngal
• ROM
93
•
liza
26 1/2
Macaren tuve,
"
21
23
20
19
R,4/3

114 • •

Bomba rimel.
•
rulos, te.
•
1 IV,

10 5

53

renllorh 0.
Selec t e,

Laxt, 01,

17.1

130
110

1,

"
"
•

V,

8.

III
49

ralees

A,

neqtrully,e.

11101-:Gi.TEZ

como,

ao v • oves,
101311oree,

suascnepcia

73
73 1/1

4901 noetra Gorreaaomal)
.11n-illa, a 2311.

Mon•;ctes blauques, a OS.
Feanle, a 72.
Garrotea novas, a 1.3 50.
Figura pas deeehrdlsbrillushrdlushrdl
Flanes de destil.leria, 2750.
Preeis per pcssetes eld 100 quilos.
Pipote de cantina, a 4 pessetes la raiga de 10 quilos.
Ideal bordissot, a O idem
Ordi, a 30.
Girada, a 37.
Cigronc, a 31.
Moreno, a 31.
l'reus per pend e cla 100 quilos.
olpa albereor, a 20 ~seres la mine,
moll de Palma.
l'ores, de 21 a 22 ídem la roca.
Safr).., a 380 l'un ça .

per

r,•gidurs
La in0eripci 5 augra: . 01 lr
aneb it e: -. , 7p(2 raci5 de 12-

;

Negociem teta ale canon* redeolment
1 gene, 0.1. sume .,,Ø 8113 .1 cenegut Import liquld.

garabla del Centre, ridrnero
TalMons 1230-1231 A

S i lltIliOi

',Mascan

.

11 (ro[)
---R.t3TAUnART

eada dia le dansant de 5 a .2/ 4 i te
8 i diaar 1 i'americatia de 9 a 11.
Al cace e de la Trasess • g. * lec trubet
un borne a tern, 1 portal al dispensari
de 1 .:(3..in tuvri als pece le,.tneuts, de Mort

(tecant a la Plaga thmunaone)
netIS

uu b,n
fe:fea:zis.

CA DBURY

AZA

BANQUER£.3

RAU! A DEIS ESTUD1S, 13, i 13ONSUCCES,

1, CA fi ous

Orsigatnituteerießst

VALORS - CUPONS • GIRS - CANVI

Negociem tots eis cupons venciment 1 gener pròxim

ayune liaste-Li

BASTONS

I

19, Forhfarrissl, 19
1n13•11•n

1

RE1S

LLOpENELRIGA irsaDIF:efiA
A la Giaavia Una: Dual topnr,11 int
tomOvil i un Una de Sarrik,
da doe schielen averied Lit puco lamen:km

VANOS

e

Jena-

FiCV.38!S-Ceil1S c.13 taTIIIIa
, 1 • 1'
Guyäa, Portal ch1

EI

assortit da capes impermeables de lotes elasses
lin:netts

ja

nens

Pilotos de Foot-ball
do Cellulalds

dee;riu les peiseanna.

.10ES %/RAMO A U12,6
Alab mullo dliaver aturgat la Socieket
Ecun6mica d'itauic.G dU Poto no premi
l'ardor íUiil a la Anyeredit Je.aquiena
trzarri.gada doli talli.ra da: la
•
casa l'acaruu SeriDà i Valls, tingué
diumengc, a la tarea. ni Lo Luso

¡PITO,

OP

i g t dimlidd 112

hhEll e ERIE

e

hia

[alg

fntanstia,_2. 1-Te!. 3475 A.

febles

t0ran2 regals a 101s ets euuipradors ami) rtatiu de im

REIS

ON1BREL.LES

'ZIGIr-:10==rlretleZITia=.1Es.

Presenta-Ja I fituiiiie, nonnifestä nne
e9 dcia ltirart Girola, de 47 aupi, casnt.

combons : »Mala : Ceeau

NAFALGAR, Mi.

RI S
PARA1GÜES

:3

11P1L111 '

natural.

Apootet de Correos, 801

Direcció Tolegräfica
CATALONIA ANkt

elegants, setnpre

pa-manes
del Zranil. Les trabaren
1 anib mantures d'oe da Ilei a !a
Cai'ql Ce s la ltliga

LA REFORMACORA
elients i
1.0 10 , eurutl

Pr
re, 7

Plava Sta. Anna, 9

Saló da l'a

J11

f.J9

g e ei

BARCELON. e, .4

Lingidu n , les Soles

qual tracizr1

tul s

g

Ronda

AsarAt... Ara gA, 239

_

a

ij ‘m
9 f!.,vw

i doren

Abir ol mea s'inaugura el uou beliodir dci cd.rrer d'.1ragi5 , euercutwacut ansia
el de Claria, 1,34111L4 la sortna de
viatgers, per conmeninr
del del Pascig de t.:elida.

.Jcit.j a

; 11

FtlIti8; p er a FAHtsi63-

eNcursi6 a la Intr.a anglesa', iir,Pctant-

,

„•

11

1

Iiodrj lloc al 1c.
I.a priniera
Cal social do l'Alemu (Mercad:Je, 33
ccerent
a ks
Ir
del
i el dia
olcu de la vetlla, a Arree (id rlelC,r Ea

Nagociom rota o i l cundas rendirme{ 1 gener ponina,

p. r 310

i:e-SOC131

la SeceV, de Propagarala i Exe,rsilms de l'Arencti (");rer del districte
5,27.041, d.,:cord amb la Seeci•S d'InstrocciS del mateix centre, tenen organitzad.t pe! present curo tia dde d..1 cante-

NAVES 1 HI6BE9T S. 811

1

E R 3113 A ELES p

ü.,

up veritadd s d . se-

.

BARCELONA
CENTRAL: Rambla dala Estudia, 4
AGENCIES: remero 1. Creu Cohen&
246.
Andreu,
San;
ifilmero
»mero 3. Se/meren, 111.

.41

CAPES

SUPERIGRS

12 I.

ni es p.

adip.

1.11'111.111.ii 182.FILINg

ni! 0 3 Te
t4
I 4.
&;+
r 312
:

:eda, a II

0 :2 ene

Cc itere AFMO A 1414C2iSTarlY

fixes.

Nisn VíV3, Rea. Sant

3011y . n'3

"T" i_)-) A 0

se un Miel nombre de Lies
L'acte ser pallic.

Portaforriese, 14

I.a cavalcada que per a retire a SS.
Cls Rds cl . Orieot senil. .org,r,:siternit a 1 . .1"cncu Obrer del diuTicie 5egoa d'aquista ciutat promet, cum cn
anys an.eriuu, ésser e!t1.:.:t,1"1, a jiuj qr per clo preparatiits ano os 2.-01 re
resmcni,de entitat
z 1 ,nee.;-5 jel.;
ainh
silnen

Ii rosament l'atcnci5
la federada senyarela Mc'rcè Mo/m, de
punt de Venicia, Bruges i Irlanda. L'entrada, que es complotannitit 'hure, j e da
(L ..1 a ed3tze irb cinc a rano, di l'e5rat•'
ge sedal, carrer Xl,a .'.01
re, r3, principal.
---------

NarCIS Fuster,

ere,
per al w.-stit o irk. r
visilCil ; 3. aanv r.21

"

4.

LLIBRERIA StiEVIRANA

RE 13

F.a l'exposic n.5 tle1e treballi feo; danint el curs fintit en les CSCOten pro-

Vi blan.., Ii 03

A tCa E S de comprar el FA

j

pcsiietcs cada
Cal 5101,-) a, Espanya i Por-•
Ires menús;
111gal, i'50
els
un any.
Unió P081,4: 73 pf'.36i • leS tres
mesas; 050 elä sis; 90 un any.

C.::

0 0027, 118

par a
A rbrl da Nos'
I
per 7CAViEllt 19000E8

drttiines per sls Rti3
Palr:011 'leca Ma:ar6
tt:ef12, 2151-Tel, ?1)-iV. A

fßkrotleina; 0573

ds ex,

Macan, 12 Go
lOa'ja
ierc:
▪
•

unt,1 1TAT

r.01ens surtit

Ferreteria, Batetia de culaa

fe,,sionals que gratuitznieut se•siel la Feel,raci6 Sridico,l dObreres eritleu

59

8 do Mat.

p

PREUS

All 5015

Vareas arriban:

Credit
Cober,s: 2, 375, 4'50 i 5 pcssetes.
Oran RestaUrant

Entat del cel, mer¡.; sea; erre.
mulas; adnue-stratue.
Ter r4rxt- • can - ntecinee 5 Paree:e
Al/afina, 145.
6 . 6. •
lOinima lacran de :eran, lit).
Temperatura neirja, 105
Precipitael6 aclamen, les dolos 7 bolr'g'
del 'litt anterior a les l•orre r1.1 die d.1
• lela, 00 Iniiintrlr4,.
Itecorregut del oral en igual t.mips, 2151

LA

Nennt.f 7
161/2
Seco/Jet
115
Seta,
Veguits arriban: ¡dimane,
•
Neri], 1 de beses.

Nord,

rin

••• ^•• nn en-

Ff-inns stimero. 4
Seennrs
Ter,:eres
Quartes
tvuos per seis dv GO danos.

Fayans Calatä

1; 5.

1,01,,e Ile navois,

Comarca

urnrst.

participar-bi o rri .g da le, d..:715,Ytal.% pertanyervt a !a [Alga (7!
cietats Exeursimtistes, 101 ."-' 445
ta, a la (mal 'esta es va aseociar tot el que tingue'ssin, 0,4 tearriitati 5 l'inprsonal d e ln cesa, oferi2it lacte en n•sen gri' 8 a aquella. .S'uEvixi 31
de la matpixa el senyen Pararen, estimu-• nota de resposia a. lats
1.-snt tots a seguir Vcxemple de la St- ; que ells pr...igarm aquesta ref harb-

ga rec,ntenrnt inaugurada pelo dits se.
r.yors 11 CarTri de Belenes, r.(nnern 13,
=a ícela bornenatge a la dita menyore-

LA

Terandmelre seo, 78: 130; 12'0.
Terießruetre burra TI- WO:
Iturnitat (reil¿ssimre de eatorattib), 72;
60; 45.
4;

41
45
41

Exceloia StIllOs
01
garree ger
Merte
Iltne

ni

t • retVERsITAT ot, sre.cmtnet*
•
Dia 1 de cenen te 111=.
Morsa croserraelt: 7, 11, 23
Ilar,b-netre a cero i 31 nite/1 ‚lt la rtlar,

(Mallorca)

8AtIC DE CATALIJNYA

mita.

Affleiteees=9,-

OUSERVATORI AST00027LCO1

63

l'A, Orinen do
Marralzem is tels de vine de 13a
•
Pened¡s idanc, a Da
u 1.1.1,
Idein
Carn de Tarragona blatte, 1 75.
Idea ídem nre,Te, 1'75.
Conca de Barbará Mane, 150.
Idem ídem negte, 150.
Pelona ncgre, 2.
Vilancea 1 aeltra /le g re, 175.
Igualada ame, 1 55.
Martorell blanc, 2.
Mansa blanc, 2.
Alarent arree, 2.2-1.
Mistela blanca, 275.
Ideen negra, 2'75.
Moscatel!, 4.
tendCncis del mercal 44c terma.

elffig£108650a17M011014,11/39.12.021~~2r2EXWASIZMAMMI101

e.19
4,11#1;21,

14

Blanca ele{
Corren*.
Superfina superior

Mercat regulador d'inca

100

ent , rebui e 1 3 Santo ,r,,ugrement3

Sant

PARIMOS

Frene per gran i hretoli're 1 recread,ria djinsitadu en el rAler I milliter,

formiers,e1 iteda 1 . e r

haV

(A. C. S.)

Oran Pega

Mcrcat de v;t1

2 2 9 per -100.

crtler ho mort

Lea nenputlen remes, igual que les Ilegurns 1 eta mensos, en particular acatesas

02

Onces, 12050 per 100.
4 1 0 duros, 155 '05 per 100.
1 Miro, 1 2 200 0 per 1 92.
/sabe), 12550 per 100.
Frenes, 19010 per 100.
1.1 g ures, 3100 pessezei,
Dillars, 650 pendes
Can!, 6'48 pessetes.
:Aceite nou, 19710 per 100.
Venezuela, 12410 l'er 100.
Mares. 950 per 100.

Ramon Revenfós 1 Borday

DE;IpulLea

eritie1.7, :3 va-

BÉ,

DE

els preus.

Oval

Mereat animat.

PREGUEU PEL

lata.
Els beits, segons nema quo CO lenes en
plaga, rn nItnen do pe estan mol l'erras al
Pilot tl origen, 9145 'CO el nnetro moren no
es cone.s, olor lib ha mil. pee ~val.
ig ua l Passa mil 1., ruines, cite ',aten
e 5 ana... 1- .5 role en in imanes mine : lora Ele biela de Mero, sequito. la %enciende
per ensalives preconitzdele, uf-natal:1mi puJunt; el discutirse, a Aloma tiora, fa ven
remonta- ne, lilO dIvertirte fa t., e"ver le,
aleo re p ara. puig per la venda al detall
eß doma:mane a 32 ineirl.re els un quites.
Lee dioses d'aquel:a atea la les bern
memanes diferentes v(44114101, /Tia ara poden 8111adir de doo armen rereal ha tiag ut• Dn a alee en !ni nene melle en ele rnatallen laereant d'origen, I atad fa creure
de que a obliga% a pujar mes räptclament

de In nrn (rata ron)
•
° wat 3125
citada Ex trellad g ra.
r
l00I

mer,ate de lt
unneste
'la maleigra, per guma
xos preua que Le ne n , t1t119 anteri•Jr.
EAC 1.175

OR

i

mamola

re'

OMS DE 00470
Mane ere envjas, e 1(0.
Cocida,
160.
Ineolne, a 100.

fert

Sudi.la. 151 pereetcs.
Norue g a. 1 00 rerssetes.
lionnoesos, 0- 42 Destetes.
Dinamarca, 118 Pessetca
Tolmera, 315 per 105.
Estala Unir!, M30 amera.
Cznade, G . 05 pessetes
Arg. atins, 035 posseleS..
trummis, 310 pessetes.
Braunars, le 0 peasetem.
Bebvians, 1'35 pozsr:es.
Perneas, 3 000 pessete.3.
Paras-m.2os, 010 pomelos.
Chilens, 062 pesas/es
laponesos, 280 pes2eles.
Argelics. 4525 per 100.
Exilie, :2 . 20 .pessetes.
Filipines. 975 Pr1eles•

tmereast6 de le

L'eluda 'diente del any 110 e dat 1/16'
any tund i a oc inoUrs nitres deteriore, trelin • lanz-se bastaut nien 1 ' en mes proal,
es-elil tia bou Matrona 011a' M NI alg a millo('
l'any 11123 que el que tineix, el miel semhla ano da balemos honran emat quocosa fruteon. 1 tem vote perque'l'any
inteul Osa e nib any do negoei 1 prosperl-

Complete Tornee

Cap varia e i6

Alemsays, 011 per 110.
Austriaca, 0 • 015 per 100.

aPtates, e

Patalee bolado de %m'in, a 30.
larm klem del pula, a 21.
' Ideal bufet de Vieh, a 20.
'Alunietos de Mallorca, a 10.
Sebes de l'.krnpurdä„ a 13'75.
Prima per pemetes p is 100 quilos.
Alls (ene-pares), a 3.
Idrm primera, e. 2.
111001 seroa,
n a 1.
Freno per pessetes el Ocre.
Perca d'Arar6, de 80 a 120 pessetee
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l'orne o de 71) a 100 Llem 1•Irm,
I'l¡tace
Canä'ries, de 1 . 20 • 1 50
pessetes la dotzerta.
Melena de València. de 12 a 18 idcm.
Taronges, de 30 a 35 aves:eres el mil.
Mandarines, de 30 a 45 idrna lame.
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LA PUIPL/CM1Af
l etaa dd amaba? Dirien que no és
un poble !hure d'Espatiya Binó un
l poble on s'hi aplica la fiel de ferro de l'opresora*
asara cop sentina la dignitat
catalana. La culpa fou de: nostre provincianiame, del qual n'as
l'estigma mas palas el usar la
Rangua del dominador a la primera indicada,
Podara parlar - hi per deferencia amb da gent que fa poe lampa
que viu a Catalunya, amb els &tres, no.
Quan partem de les relaciona
entre Castella i Catalunya ens
pilanyem deis agravia passats i
quan sembla que corn a ronceqtiancia vindrà an bot, de revolta,
aleshores vé el couplet espanyolista i diem que Iota som germana i com a paga deis copa yoJasa ésser espanyols,
CATALUNYA I ESPANTA
FRACAS DE LA CONCORDIA
So

pot seguir, catalana, agites:

estat. No pot ésser qua mentre

alls vulguin una Catalunya pati-

ta nosaltres voguem una Espalaya gran,
Jo veig l'Espanya cana un !aloa
que ens catire al damunt d'un
moment a l'altre; mentres no siguem fora del perill de quii ene
aixafi no podem ajudar a engran
dir aqu . ssi bloc.
L'aspirada de t'Espanya gran
no as una cosa inventada d'En
Camba: es la fórmula de la `Nacionalilat Catalana", l'estructuració política de la Ibaria conCebada per En Prat de la Italia
Perd ell ha veja diferent; ell deia
que Catalunya en seria el cap i
casal. Aval aix6 no fora possiEll mateix ho confassaria. La
realitat ens diu que la fórmula
*le TEspanya gran
fraeassada,
NI HA DUES ESPANYES?
fi hagué.ún temps, el de la
..ellidaritat, que Maragall diga
que una cosa és l'Espanya oficial
i una alfra la verilab'e, amb la
quaJ ens podriem entendre. lieu's
aquí una equivocada: las dues
Espanyes As un sofisma. Coro pal
asser que durant segles i segles
els Governs • hagin representat
sempre i'Espanya oficial i no la
yeritablle?
1ii ha altres casos: En la Hei
.41a. Jurisdiccions el Gavera obra
per pressió d'alemanas. determaaials. Ele telafons no es cediren
• a Catallanya per voluntat d'un
' Govern, d'un funcionaria i da
lot un poble, i no tan sola per
voluntat d'una funcionaria.
El dilema dA B C" no és res
fanlastic. No (s res inventat
periodistes. Ara es planteja un
problema magna: que taran els
elements de la errata, do resqUerra i del mig de Catalunya, a lano
ea irremissibla de triar al dilema? Es evident que lea firmes de
convivancia passen a segon terma, Mai no és poden posar da-,
yant de l'ideal de Ilibertat abd3

emata.

Si aquell dia els elamants
gionalistes no vinguessin amb
nosaltres foren uns mal catas
¡ans.
Volem una Catalunya t'aladohada amb el món; volara una Catalunya dintre d'Europa. Voldrfem
que Tarragona en aquest movixnent hi tingués un lloc precianpont.
Tant-de-bo poguéssim ve,ure
aviat la nostra placa plena dels
vaixells de Catalunya, anunciant
al món amb aire de triomf la
- nostra Ilibertat. (Porta ovació.)
, Per correspondre-hi, En Rovira
torna a avanaar cap el públic,
ahen t:
Tarraganins: Visca la Tarra-

gona catalana, que es aúnica Tarragona de veritatl
Nous aplaudiments, que s'intensiftquan en anar a parlar.
En Bofill i Mata,
Ciutadans de Tarragima, de
Valla, de Reas, de Constant!, i a
tota quants haveu vingut a aquest
arte, abandonant la dolça inthniiat de la diadal
"Acció Catalana" ve aquí per
correspondre a la invitad() de la
Unió Nacionalista Republicana i
parque tenim confianea en vosaltres.
Avui ningú ja no discuteix e!
cantralisme. Perb dit que no
existia a C . ' ,."..suya ni í régim d'oprassio. I ós que tenim prou consciència de la nostra catalanitat
fins que ens trobem fora de casa
j ala?) per supeditada.
LA EVSTOR1A DEL DIUTADA OATALA

legislan, per oposarla, als qui
.kliuen que la vida del catalä no
as una vida d'opresio. la histó:ría de qualsevol ciutadä.
L'infant català, quan encara
no sap articular la nostra líengua, els g ens noma san portats
al Registre Civil amb obligarle
de figurar-hi en la !lengua oficial. En un país normalment
constatan, la inscripció as una
assegurança. L'infant cataiä no
tindrà mai l'esperança d'una garantia o benefici, ni d'estar sota
l'ernpar de cap nació; l'estat espanyol nomas el cridara a l'edat
'de la quinta per demanar-li el
atrihut de la sang.
Aquell infant, quino neeassita
'tenir ensenyança, haurà d'anar
'a les escoles, un no se 11 cosenyara la seva llenpun ni la seva
història, t, en anar al traban, si
:no cap reaccionar, hi portara un
'analfabetismo en (los d'una dilai litat de !lengüeta i, si vol anar a
.1a Universitat, no tal »odias aasolir
'Mi «¡Lema

A nora de les nones, potser Ira significada. Ara, tots els eleno isobara dins el temple,aquells ments nacionalistas ja comencen
•
dels quals siancl
adia de simpatitzar-hi, més o menys
parlat, però el trobarä a la se vergonyosament. Periódica d'Aeristia, en forma del delegat del mèrica i da Catalunya; que t'haJutjat municipal.
vien mirada amb resol, no li reLes contribucions que satiafa- gategen la conflanaa.
el no ti retornaran enbenetleas,
"Acaib Catalana" ha establert
sitió que li sersiran solament per en la propaganda nacionalista un
mantanir una burocräcia. En tots
estil d'absoluta 'claretat, no la
els actas traseendentals haurà
elaretat d'un impressionisme
d'usar la !lengua oficial. Toparla matuser que enfluernaria, sind la
també, amb una magistratura inclaretat precisa que im pli ca la
adaptada. Si sala fet queleont per
clarividancia. Aquesta, charol e
aturarconflictes socaals, as per d'hem acompanyada d'una actuaanar contra nosaltres.
da nacionalista, que ha desvela.
Jo soc respetuós amb les auto- Ilat de rotosa 'activitat deis alsanta, pera per manar deuen da- tres sectors. Amb aquesta arduaser paternals i això sola és pos- cid anem preparant Painbient pa
sible per la força de la sang.
triótic neecessari.
A l'hora del traspäs del cinta"te voldria dir aub pensa "Arellt de Catalunya, torna a venir el da Catalana" an altres aspectes,
funcionari foraster, torna a ve- perd tard i no puc entretenirnir la tutel.la de l'Estat espanyol. une a detallar. No obstant, deiI fina, quan l'esgléaia acompanya xen que us expliqui el diäleg de
la seva anima cap a la/afina, hi tres imaginaria interlocutora, tata
ha qui para l'orella per provar bons catalans.
de sorprendre alguna d'aquellas
EL MALEO DELS IN"gg", consideradas pecaminosos,
TERLOCUTORS UNAGIanab tot. i que el Sant Pare riha
NARIS
disposat la pronunciació.
Mocea vist que en una reunió
Deia l'un: —"Respecte de l'Eanaif ha prou amh qua un sol parli panya gran, jo am sento rapabaespanyol, parque ens hi obtigui ca, perqua al cor em diu que la
a parlar a nosajtres. I no és que República ho faria pitjor i amb
aquest homo no l'hagi pogut ella potser desapareixeria el
apendre el català, sind que no ha Rcial Patronat i perdria l'Estat
volgut. El dia que Catalunya tinespanyol aquella prestigie mes
gués la Ilibertat, automàticament
aviat decoratius qua en l'orase
els forastera es posarien a parlar interior i en d'internacional sol
la nostra !lengua.
tenir la Monarquia, especialment
La vida d'aquest ciutadà cataen les Repúbliques reines.
ba és l'ajupir-se sempre, parlant
L'altre deia: "Jo, com a ahien espanyol i donant "propines".
tadà for-at de l'Espanya gran,
em
santo inda aviat monasLA VANITAT DEL "PROquid No ens cal Ases republicana
VINCIARISME"
parque trobo que amb la monarEspanya s'estranya que nosal- quia arteria prou malament i retres no sentim la sanital "pro- cardo que són mollas les dinasvinciana". Creu que, cona aquella ties que no acaben amb les sacriats de casa bona anab Marea., y as esplendors inicials. Potser
que en baixar les escales de roar- una República seria mas austebre un senyor fan una reaerancia ra i esdevindria menys impopui es miren amb vanitat a la po- lar. I, sobretot, amb ella perbra serventa, nosaltres halarían , driem aquesta cosa deliciosa
de
Lamba d'esguardar arrib vanitat a ,les creus i dala Wats nobiliaria,
aquella que dinen que sala infe- amb a qual, sind sempre„ndinäriors a nasaltres.
riament es posan de rallen les
Ei han Estala que han imposat personalitats mas pintoresques
la seva opressió. Cap, pecó, tret de la terra".I . el tercer company,
d'Espanya ha usat frases despea- que fins aleshores havia callat,
tires amb les guata es pacida fer va dir: "Jo de l'Eapanya gran no
un florilegi únic, que fereix l'es- ¡non siento monärquie ni rapaperit de qualsevol persona culta. blieä. Respecte de Catalunya, no
A mida que l'Estat espanyol ha en sacrificarla la Ilibertat per
minvat el presaga ele catalana cap eserapol de forma de Govern.
han tingut una desil.lusió, mensa Ara que, tant per tant, .cm santo,
reeansa. 1 és natural que aquest cum els d'"Aeció Catalana", roés
moment haga vingut.
aviat republicia posat que la nostra tersa no hi ha cap dinastia
CAL UNA REaaCtO
nacional ni el tarannà del nostre
' Avui que es predica intensapoble sa ya massa amb les casimera el ; nacionalismo, un diari manies palatinas".
madrileny eš plany que no s'alPROPAGANDA 1 ORGAxaqui la acaeció per aplacar-ho.
•
Afirmada exacta. Les reacciona
' NiTZACIO
espanyolistes a Catalunya no són
A mas a mis de la claredat,
possibles. La darrera que hem la moderació as una altra norma
vist, ha estat simplement una resto
(1-Acciö -Catalana". Realitza la
ti6 immoral.
nostra Associació un doble proCal que tinguem cumple de la grama: el de propaganda i cl
devanada que ha safert el poble d'organització. En la propagande Catalunya. Cal reaccionar per da, encara que sense confusiiina,
a !robar les veas tradicionals, nosaltres eras donem a toba Ea la
desfent el carni dolo assimilats i organització, voleos que tots
anar depressa per a !rapar els
se'ns donguin a nosaltres„ ja que
altres; es neaessari treballar Caalai ho exigeix la coherenein i
talunya andina i Catalunya enfinalitaa del nostre estol.
fora, I aleshores taladrara un LeELS CONVERTÍS
tal envejable.
,,D'eintä que el nacionalisme caMolts coas som nosalire.s mas.
teixos que inscrivim al Registre tala prospera en l'ordre polilla,
Civil els nonas en espanyol. La i, mas concretament, en Fordre
culpa no solamant és de l'Estat, electoral, el nombre dala eínver.
as de tots nosaltres. Com ho as tila sol sobrepujar al deis basaque els pares enviin els fills a dore. Es possible que algun proescales catalanes, i no linguen hom es torni tot d'una autonomista i nacionalista i fins, potla Universitat.
En el cornerg, havern de guaa ser, que abans de gaire es digui
nyar els diners per a enriquir un separatista.
Denvingut sigui a la convivanpoble 1 no per a eariquir un bocia, si la seva conver g ió da sinrne, i encara cal lligar l'esport
cera.
Nosaltres, que agraim les
nacionalisme. Cal imposar la ea-.
talanitat en les qüestians socials; adhesions i fins la simpatia, as
el dia que els obrera compren- clar que no partem comportar
guessin que Catalunya as una dins la nostra organització posiPatria amb múltiples idessis no cions anffbies.
acudirien al Govern Civil i al dcL'GRGANITZA010 lat'"Aala
legat del Treball saló a les nosOTO CATALANA"
tres organitzacions.
".Acció Catalana" no és una enEn canvi, el dia qde tinguern titat barcelonina ami)
una cort
els catalana plenitud de raus- • d'entitats
adheridos; as una enciència nacional, aquel) dia,
titat única per tot Catalunya
fet Enarena la llihrrtat.
per tots ala catalans del món.
Podriem establir tribunals Les seres
portes eón obertes fine
d'arbitratge, ala (piala poguéssim a les dones. La formosor i l'esportar hi taitas les nostres aspi- piritualitat de les nostres damos,
¡anona.
aquí gentilment representados,
En aquesta Catalunya, social- sán una floració de la nostra rament, canviada, iota portariem ga; no arrenquessiu aquastes
l'ajat a la Mancomunitat, havent
flora per fer-ne un ram d'artide predicar l'exemple els Mun t- fici massa resclosit en el condais no regatejant-li res.
fort d'un estatge; deixem- í es
En l'acció exterior, caldria in- el hose on floreixen, que el dia
tensificar mas les seres miasions que una trarnuntanada herdca
culturals que san un reflexe del sommogui les nostres multiluds,
nonata esperit.
Hur flaire suavissima ens refriCal treballar amb diligència gerarä.
parquä en faci escursar els diem
Por aquestes raons, "AceaS
per arribar a assolir el nostre Catalana" es regala per mitjà
ideal. • Hem de seguir el nostre daifa Consell Central de delegats,
cara( de dret amb rara jovial, se- que no cal que resideixin a Bargura de la riostra vieldria, no celona, que poden residir a qual eomptant amb adversaria, ni erra)
sa y o, indret de Catalunya, pera
• col.laboracions. Si alga. tocant- que han de reunir-se, si zués no,
nos l'espatlla, ens raguas "par- una veada cada mes, emereint
lam-ne", Ii contestariem: "Sr, un control efectiu de l'actuada
parlem-ne; pecó, tot caminan!". de les Comissions. Detall curada:
No volem repetir la teta de no fa aquestiGonsell, com s'esdevé amb
gaires anys, que, per poguer tenir els organismos directora d'altres
diàleg ami-) Madrid, s'atura la coLlactivitais nacionalistas de la
campanya de Catalnas-a damaaant, riostra torra, com el Cuitada Perl'autonomia.
manent de la tMancomunitat i
fina coin l'Ajuntanient de BarQUE ES "A=0 CATAcelona, esta integrat en la seva
LAMA"
majoria per gent no barcelonsna.
Dins la ruta dels estols patriaLA NOSTRA ANIBICIO
tics vol contar-s'hi "Acció Catalana".
Si en l'ordre potaje ens plau
"Acció Catalana" no as cap la modestia, com un senyal d'efimaniobra política, en favor de_ cacia, cona a catalana, plan-nos
niagú,
tampoc ho és en Con- l'ambició, aquesta vjrtud que el
tra. A la "Cohferencia Nacional
nostre poble no té de segles 1 que
Gata2anor7 ton anrovada da nosc a ll osa AMAS la p oi il p.r p il u _que

eró

Latuasaa, 2 aaac. saa.,

aquel a Tarragona. Catalunya e‘
patita, peró les pairies poden és.
ser potasa en extenajó aradas
verticalment terna endivia i cal
amunt; així a'esdeva en la entra
pedrera del Madol, en la qual
Renquea ennegrides de pedra que
hi resten, coto un obelisc, eón la
mida dele blocs eiclapics que (.0
fosen extrets i on els xiprers adoleacents, que cant d el poeta. so I
el cimbel de la constant asea/asió de la terca vera les alturas.
Es 'anal aquest 'realSeete que pet
jo aqbeesaterra sagrada, sota la
qual s'endevina coto una yola!:
nora ! ' d'ossos, que no cricilexen,
perqua eón de marbre i d'alaba.s.
Ire, restes de les vostres padres
gloriosas.
En acabar En Bofill i Matas la
seva magnífica peroraci6--impos
sible de reduir a un simple
tracte-Itel públic l'ovaciona llargament, entusiàsticament, donant
el president, a continuada, l'acte per acabat, aclamant-se diverses vegades la Ilibertat de la PA tria.

quina dasialusi6.
Avui que som en l'apoca viva-cada u
CIS del seu tcmps--per dissort de tota
guan es critica una obra qualsevol s'acosturna obrar Yarmari dels iunombrabias darás i es cerca tot seguit a qUill
deis arxiarats s'asserrdola l'obra que es té
davamt deis vals i es diu: "AMO is
grec o getic o renaixernent, o reina
Ansia I", o bé "de garmanic", sena dubte dagas( a la certesa cale el trae fa lusa
cosa, sigui d'arquitectura o d'en ultra
art qualaevol isa procarat voltar-sc d'una
colla de reproduccions de les que més
s'escauen al sea gust par ticular i es munta robra sial proce,liment clamic a les
escotes que té per norn "fusellar".
Us imagineu, els moderas enginyers
projectant is aeriplans, els pausa o eh
trena pel procedinsant de "fusellar"? Oh!
quina 'lastima que la critica dart no s'emocioni i ben parli ð les modernas arquitecturas dele Farmans, i cts pals de
teligraf i els tramvies de Barcelona
Es que rcstitica as una cosa morta
arnb ela hornea del renaixement? o bé
reatefica Es una cosa viva i sentare ac-

tual?

L'arquitectura art per exceLlincia,
que du en son si totes les arts germa-

nas i que és el maxim enginy, ai de començar les NCYC3 concepcions pala fonameras; des de salta tersa puja la sala
que fara viu o mort l'edifici, parda i
puntals amunt, fins als cima mes alts.
Unes columnas ami) uns capitells mas o
menys clàssics o unes pilastras més o
Organitzades per "Nostra Parla" tin- menys ge.rminiquea, taus-se-val
guerra lloc diumenge a la nit i dilluns,
Quan a redat mitjana els catalana vesdiaria de Cap-d'Any, a la tarda, duce tiren eis seus edificis en rorninic o en
patriótiques vetlladcs d'afirmada) nado- gótie, sortiren a la Dura les meravelles
naiista i d'homenatge a la llengua catade la pedra que han arrivat fins a noslana, respectivament, a la histórica Tila
altres, en l'estil de la sera época, pera
de Montblanch i a Picamoixons.
quedaren per sempre mallaras. l'errara
Lii respaiús matra de la "Joventut Na- ara no han) d'ésaer igual? Feto les ceses
cionalista", ple de gom a gom i amb asamb modern eaaaait, que és el nostre viusistancia de l'alcalde, En Joan Poblet i la
re, que cada cosa serveixi pel que ha esmajoria de regidors, la "Nova Conca" i
tas destinada: no les volgumn disfresaltres significadas representacions de la san de coses benignas que no els asmaComa de Barbarä, se dadora el primer
ran, i els castres monuments i edilicia dels actea esmentats. Es recitaren esco- pinturas i jardins seran rius i profundallas poemas i Montblanqui", di- ment catalana.
rigit pel mestre Veudrell, executà acuraSi els alemanys han troba; diversss
darnant, com sol fer-ho, un , salada pro- solucions pela seus moderna (catres, i a
grama musical.
nosaltres se'ns din que un dual del teaParlaren el president de la Delega- tre que cns acansallen seguir és el de
eia de l'A. P. dz rE. C, N'Albert Ta- les sales alantanyes i nordamaricancs; al
la--era; N'Elias 'acuna d'Acció Com- els alemarys iiSfl salutionat serosa enbina, i En Rafel Cardona i En Domè- farfecs postigos l'estructura del san Iranec Pallerola, de "Nostra Parla". Els Ire i nosaltres lizm da fer un teatre ama
oradas s'e,xpressaren en un sentit ab- aquella orientada,. per qua teurem cratrisolutarnant radical, essent tots aplaudits, var al correr i dissimular el qua as robi soaintmant interromputs par l'entujacte de l'edifica que ens han encanasiasme delirant dais montblanquins que, lla. arras columnas i pilastras i eatanlacom as sahut, catan sadollats del mas ments, que no hi ha per dins ni en esferm catalanisme.
pera ni en realitat? Si d'aixó de mostrar
S'escaigsd eom un simbol que el trasl'assada vivent se'n diu astil germanic.
pas de l'any coincidi amb el final de vista l'astil germänic que quiso serà fet
l'art quan el públic a peu drct canta- de carn i ossos o de pedra i ferro ja
va dalerosamant cl castre himne nacio- ser ben estala. Si aquesta és una solanal i vitorejava la llibertat de la Pa- cid moderna de l'arquitectura, els qua
tria.
vindran quan nosaltres ja no hi meneen
en diran astil estructural, o arquitectuEn sortir es bailaren sardanas.
La vetllada celebrada a Picamoixone, ra enginycril de França, de Germania o
On de malt tennos ençà no hi hada vi. , de Catalunya, com ara atem reawxetrat La paraula redel-raptora de Catalunya, ment estala, francas o Italia,
I si fanarnent l'arquitectura té de que.
fina a arrea G l a ardas propagadors de
"Nostra Parla" 'Tu Domènec Pallerola dar-se vestint estructures no-res amb dls.
i En Raid Cardona, els quala feren al- frases consagradas, Hacen_ llaves que
tra cegada afirmacions de sincera doc- vinguin els enginyers a fer les coses,
finan menys els crítics d'art no tindran
trina racianalista.
Presidiren lacte l'alcalde, N'Elies Ro- la feina de saber tantas COSCs valles i tots
bert i el president de la Societat Coo- podrem viure una vida més rdal, rDiS
perativa Agrícola, en l'estatge del qual d'ara, i per tant, més estimable.
Vostres afectuosament, Rarnon i Antingué lee l'acte, curull de gent. Féu la
presentare En Joan Vila, director de toni Puig Gairalt.
Barcelona, t de ganar de 1903.
rOrieó Renovace, el qual canta. bellament "Sata de Ihrem", "L'Ernigrant"

Diades nacionalistes a
Montblanch i Pica.

moixons

i "La sardana de /a Patria".
Els oradors Lorca escoltats religiosament i ovacionats amh freqüència.
Aixi a Montblanch con) a l'entusiasta
vial de Picamoixons hi seran aviat
fundadas delegacions de "Lastra Parla".

El Concurs

d'edi-

ficis pel teatre de
Ja ciutat
Lletra aborta al senyor En
Joan asma
Lleaint el vostre anhele "El concurs
d'cdi:izis pd Teatre &Jala" a LA PU-

BLICITAT del diumenge, 31 de desama
bre passat, hem tirigut sobtadament la
visió de qua no sha pas antas el sostre
projecte pel "Teatre de la Guaita
Parleu del noatre germaname; és que
el fet de renunciar a engansur erUrea-más o menys despropurcionatsdamunt d'unes estructures hom Es germanica Ja ho meditaran) aria) calma, potser si, paró per ara ens és com una rereba j ó. Forjar una astructara que s'acusalentman a lora, mootrant sincerament
i simplement el fi mg qua/ s'ha forma
si aquestas són les característiques de
rarquiMctura gernaanica podeu, aznie
Stichs, ben ilagicamant incloure el nostre projecte en el prestatgc d'aquest rètol, pena.. Es que l'astil d'am i podam retalar-la nosaltres? Es que no es un cana en arquitectura despullant-se de totes les penjarelles dele vells estila i seguint estrictament i reveremment la traducid, anar a l'anima de les estructure
i mostrar-lea a trama porque pugui gau-

dir he braca austera?.
No podem pas imaginar-nos um teaira' modern ficat dins d'una fueda
pariancia del Parthenon, del menestir de
Zipell, o de la catedral de Echas.
Aquells nostres Primers-que tant vencrem-en el dificilissirn art de l'Arquitectura, cns donaren l'ah exemple i is
un deure castre seguir-lo, no imitant les
sa yas formes bellissimes, sinó sadollantnos del seu.espent. Elis foren ben be de
la seva epoca, per aimó ens els can-

aleta.
Quin afecte no ens faria imaginant Ores aquella grecs dz les graos apoques
arquitectóniques vestint els satis temples i
teatro snob formes egipcias o assíries? i
ala dels segles XII o XV vestint les catedrals cota si fossin Partenons tres o
cinc vcgades mes grana, com si al pro-

jactar aliaguessia aquivocat d'escala?

El

lector diu...

Inauguren] avui aguanta secció,,,CO la
qual ens proposem de recollir totes les
suggestions i iniciativas deis noatres la>
gidors que ens sernblin dignes d'easer
recollides. Amb a sma volem advertir que
de cap manera ens obliguam a publicar tatas les comuuicacions que C1:3
adreçaran tui menys a sostenir correspondencia sobre els temes que plantejaran. Tampoc el fet de la pulaicació
implica cap mena de sondaritat amb les
opinan; amases.
• LA FALTA DE MAONS
La falta de mona i rajetas esta paralitzant la construcció a Barcelona, deixant en atur forçós moits obrera
La causa catalal d'aquasta crisi cal
cercar-la en les obres del Isletrupulitaa
que per a les valles dels seus timels
ha absorvit enarmes quantitats (le

mama
Era aidiapoisable acudir al mar)? Cree
que cls senyars ternics del Metropolità
té.aels de fochaurian guanyat kan

g6 ti molla més solidesa que una volta de man, essent mensa porosa i amera
millor al ' terreras..
Per que, donas, aquena senyors
entestat a gastar diners iatilM ama
tan treball menys perfecta i perjudica
i pertorbant la •conztrucció de Barcia
Lona? Aquesta pregunta Ilse feta a molas
enginyers i constructors; tothma ce&
d'acord en qua no hi ha explicada pu,saole.
Mas ben oricntats que aquesta tenk,
'eta directora de l'altre metropolità ea
projecte, o sigui el Ferrocarril Metro-

palita de Barcelona, S. A., tenen previst fer abs peu-drets dels tímela de pared de rebla i les volees untes de loemigó. Per gasa no fan igual eta del Gras
Metropolit a?

Orriotls de la Casa
R.klION 011P.IOLS

JOStp

CONTRÄTIXPA

Diada de la L!engua
Cat3lana a Santa Co-.
loma de Queralt
Per al día 31 de &adulare Prolnu asat estava atruaciada a Santa Colonia de •
Queralt una ;radiada en Lauor de le
llengua catalana. ,
Arriba el dia asserryalat per a la almenas fasta i arriba tamaa ibera de començar, esperada ami) veritable tratara pel poble dc Santa Cailoma.
En el programa figuras-en com oradora ele senyors Francesa Macla, Fern
Palau, Manuel Thió i l'ere Cirera, Pea
"Accia Catalana" i els senyors S. Mundi i E. Tudó, aindars de la Junta de
Joventut Nacionalista i dignes patricia
d'aquella simadliaa vila segarrenca.
Obri lacte el president, sanyor afmadi, ient la prasestació aels oradors a
rensems que cenfirmant una vetada
mes el radimliame dels seta sentinsents
patria:id, que guia sempre i arrea da
seas paseos, i ilaurrana /a sera rata_
Tot sama:- prcu la paraula En Tudas,
que fent protesta de tara nacionalisme, passa daSpreS a demostrar que el
namanaastne I robreri-.me no sois no
són incompatIles, sisé, que per uns i
altres és una qüestió praaia la unió, no
sola per arribar a la caza:jacta alliberaa
ció, sinó tamba per assolir la máxima independéncia de Catalunya.
El senyor Tudó és saludat amb una
forta ovada,.
El SCIlyar Paltra carrtenaa um ancas
parlament, que tot soviet prauoca ovaciono del públic
Akludint al famós dilema plantead
pal periódic de les abecerolcs, es fa ressi dels patriotas qua lascolten. La tria
és certammt poc chiacea. "Hermanas"
amb els que comstananent fuetejan la fas
de nostra mara Catalunya? No mai.
Hern triat de fa ja malt tensad *lió de '
"oirtranjaros" per trcs raorm, de lógi ca,

d'estratègia i de dissaiiat

mig devacions , s'aixeca a parlas'
çi senyor Thió, que s'enlaira tot sagita
en consideracions d'un veritable incitas.
Amb frases enargiques delata la huacoseqt1;Incia deis bisbes convertits en tirana
de la noetra parla. Llur conducta eso fa
creure n'as bé as la ranida d'un Lene
nadar que en el zel d'un bisbe
Ja que Espanya-digue-erd ha do.
mat ocasió de diades endolades coas el
1640, nosaltres hern de procurar posar'
los ea situació de vietória corn els daka- •
sisal i Guatea La paraula ferian del
senyor The arreaa forts aplaudimeute
del pUblie.
Despréu pren la parada el senyoa
cera, el qual tot seguit captiva rintantat
del públic, demostrant la justiticació 1 1
raó d'ésser del nacionalisme per si col
sanee necessitar de l'orgull de t'aprese
estrangera.
Peró endemés desser justificat per si
l'agravant de l'opresió d'Espanya, quer lliga els braços dcls catalana
i els as-renca 1 alleagua i oenverteLa a
45 provincias en parisits de la seva indAstria i te aer Catalur.ya un altar de
sacriiici barbee que es dar afai-roc, cute
en ranaaur es dela
Arranca del públic una forte orad6.
que sangroiaeix anal, aalaa a parlar Ea
Francesc
Coraenga ci parlament d'En Madi ami,
una salutació ala maracas de Sauste
loma. Parla tot sagna de les coutribucien, iguornitaoses que patean subse Camhinya, que ~s'eructa a Espatiya ce
sangonella Gel tremor catalä.
I arab frases euirgiques. que nagua.
ren la virtud d'arrea:11r del ixIne fre-

ganas OVSISMS, crida faiencia dels cantribuienls. Are paguen 3to0.00a,000 de
migó. Els Lauden sartit mas barats i Passaam -- alaa -Par6 si no ens redrecena •
eata aura, ael da que era rara
Inés solide. El sotastrit ha cuustruit
diversos a:vagancias de 'robas de fur- el dable b0 ,-.1 el atol de licitad
,
migó. De la seva e-varia-lacia e_xtran les tnbutions I
següents dadas:
Valla de maó.-La volea de taza costa, els 330 totxos que entren en u metre ciibic, 9•60 pcssetes, a san de 120
pessetes el mil.
Cal de més a mis per a Ilur bona
coLlocacia oficials paletea, que en voltea de t'inda sois taran 7oo litres per
dia i fan M3., 17'14; 2 manobres, naots;
morter, 2400. La qual cosa fa per metre
cúbic de totxo 9674, atase comptar les
cimbres i altres despeses.
Ara anem a l'essancial, o sia a abríusar que costa aissó mateix In ama formigó.
Valla de formiyó.-La valla de formigó costa: grava 1 matra cabic, 20;
morter, 3000; manipuladó amb maquina,
so'00; coLlocacia, is'oo. Total, ys'oo,
Com es veu, la volta feta de forma
ga as mas barata, puix que la matra
en llac de 3960 pessetea que costera ala
totxos nomas costa, tiraat ularg, 20 pesadas. Vénen després els treballa de manipulada) i la ma q uina formigontra fa la
meada i uns 'mimbres la callo:luan 11eitment a la volta entre el terreny i els
cines pitjant-lo fort acate gran facilitat. Amb el tamo necesiten coLlottaders;
han de trtballar mas malament i
que no quedi el trettaU tan he i tan per-

fecta.
Per

:ultra 'part, una volta de formi

El parlament del senyor Macla es le*

coenuat eu son atol d'una forta
od
4•
A les dais de la nit es dona cari mar

tela local una vetaada de caracter, pe.
ha mas maza literata
Es llega-en poesies i es pronunciarte
parlamenta, acabara la simpatica asea
en mig de la cordialitat que daos si

cocan:gris en un matara idead,

1iffin1131311111glialGED31311111,
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LA PUBLICITAT
EIS GRANS PARTITS DE FUTBOL

TRES TECNIQUES DE •JOC
Aquest pnjilat mantingut entre
els nostres Clubs por a propor• donar-nos partits d'un interés
viu i apassienant, ens ha pernees fruir quasi alhoia de quatre tècniques de joc; n1 seu dia
parlarem dele liongaresos;
dones, de banda tornar a
elle per a ocupar-nos solarnent
d'aquests tres estile representate en el aparta, en el Breda i
en l'Amateur.
Un dia, des de aquestes mateixes colurnnee, varem desencadenar a sobre nostre les ires mes
furibundes, en dir que el joc del
aparta sobrepassa-va tot 19 que
SISSYLS vist aci i que no t'anima
enriara cap equip que pneenessirn
considerar millor a aquell de l'Estada
Tot el meravellós joc txec,
(piale brillante condicione han es.
Let. unànimement reconegudes
arrea, s'In troba encarnat; és el
domini absolut de la bala; la rapidesa, la fogositat, tot el desplegament d'ales en eles tan enor-me; e/ bloc compacte de mitjos i
davanters, que van sempre junte
a l'alee bo, i desenrotllant un joe
de pasades i "drebblings", que
bola resta encisat. To t el seu joc
sembea impremeditat, pero respon a una escota de la mes alta
vàlua.
En el aparta d'enguany han
mancat dos elements d'un mera,
excepcional; ens referim defensa dreta, al qual substitueix
mole pàìlidameat l'ex-davanter
Jauja., i aquel l fanlästie extremesquerra, de tan gran record i el
qual proporcionava a Pequip roig,
dies gloriosos.
Aleó, no obstant, ha seguit vejent-se el gran equip de joc arrollador; superior en !l'alee que
a la defensiva.
Volguer detallar la riquesa de
combinacions del trio central, ea
el qual es destaca vigorcsament
el xut temible d'Ea Pila!, seria
absurd; es queleom que es resistela a Iota deseripcie; una meravella.
El joe deis mitjos potser que
no ha respost tolaiment a la formosa actuació de l'any entera;
:pera el centre i l'ala esquerra han
fet coses prodigioses.
La vàlua del aparta es basada
'en tres factors; Ileugeresa, la
qua; els permet un desplaçament
räpid, en qualsevol sentit. La collocació admirable de tole els seus
jndividus, que porten sempre la
i finalment l'aet del "dribMing", que en elle sa-parta bon
ate del que s'a.costunia entre nosaltres.
Es natural queeen tale eircurnsl'equire encara que individualinent sofeeixi al•unes amputacions, sempre donare un rendiment notable; en tot cae la visualitat del seu joc ha d'esser
magnifica, i el que sàpiga despullar-se de tot apassionarnent.
reconeixerà en el Sparta una superioritat estiet tea, la qual en realitat es ço que l'ha fet proclamar mil un dele millors equipe
europeus.
Ara te, no fer alee defugirem
de dir que individualment l'equip
s'ens ha aparegut d'una potencia
inferior a la vegada darrera; aisó
pedriem atribuir-ho al debilitameni deis e bakcs", en qurt 'loe
En Janda no ha pas resultat.
Hom, en recordar aquella exhihiele) potser que duro, pecó olajestuosament segura dele rierenses en els partits de l'Estadi, és
quant mes observa la diferencia
que hi ha amb els d'ara.
despees d'aleó, rail tenir erreeent la mena de contrincant amb
que han Ilttltat suara els teces;
allí no hi hacia Leen ca ni lógica
de futbol; no anava mes que a
inutelilear jugades, sense, empereí, respondre a una decisió d'un
ecie propi, be o dolent. Si s'ene
permet l'expressió, el Sparta.
mäxima potencia creadora, tope
en-lb un equip de valor negatiu:
la seva sola missió, reduida a no
deixar-se aconseguir el rol, quedaca nula; els laces havien de res
sentir-ee roer:o:tantea d'un centrar/ tan reterquic en el seu joc
1 en cede me ments, aix6 els fou
nutat sensiblement.
• ••
Amb el Club de Ereda, es la
primera vegada que hem vist a
la noetre terra un equip boleades.
El valor que en el mercat internacional del futbol ocupen avui
ele neerlandeeos, es d'una tercera ent e roria; eixd no o/isleta,
born foreosament ha de trobarlii individualitats d'una välua peeitiva.
•
No sehem pos ex a ctament tel
perque, mes el Breda ha tira( per
terra toles les ilusione que nosaltres en haviem fet cobre la modalitat i caraelehristignes
país. Contra el ine de conjunt que
nosaltres eeeeravem, hi Umbela
'e l'irimjfviduaj ; t0 sobressurt en
lats els moments; al joc cur t i
lent en que criem. topem amb
unes pasearles llar gues, ecte alt i
fogós com si es tractés de rimeldionals.
Te totes les eararterístirmea
de t'anta, etiJ prarticat al Continente abans de que l'escota esboces* — que semblava esteva

ca cosa mes que infructuós i ment nacionalista 1 esportiu me—s'hagues introduit, com ho esta
venia a trencar amb la täetica reixi ésser tant mal orrespost
d'una anys enea.
Si el Breda, equip que ha por- del nostre equip nacional repre- en ele seue constantaiimerificis.
tat varis seleeetenats internacio- -sentatiii.
SPARTA-ESPANYOL
El Primer dia els Vienesos
nals, da la genuina representació
del futbol del seu pele, ene tro- trobaren amb un equip que hines
Tetona? delatamos per 1 a
bem que els anys han passat in- lluitat molt, pare, que davant
O I per 4 a
goal s'estrellava, la qual cosa
útilment per a Holanda.
Les reales vous asseguren quo
El seu esta ja el coneixem de desmoralitzaba ele jugadors. Per el primer dita hl llague combinad
tala antic, que fins l'hem oblidat; aixt3 els fou facil apuntar-se l'es- talment semblava increible el jet:
a mes, puig qu3 l'equip no a de pléndida victória que assoliren. en la primera part deis "espargran conjunt, requeria algunes Alar el "Barcelona" amb la feliç tana", que arte tot i dominar
individualitats. Les que ene reaparició d'En Vicens Alareinez, constantment, no sapigueren o
anunciaven com a mes sobres- va sorlir al earap no solament no volgueren rematar amb l'osurtina no passen d'esser d'una amb la convicció de ghanyar amb portunitat que ells solen fer-ho.
tina fe i un entusiasme qUo mai
relativa figura.
En canvi, els primers vint miAmb tot aix6 eme referim a !a va decaure.
nuts de la segona p art, feren
Davant els rapidissims 1 per- una'exhibieid d'una gran
qualitat de futbol que han des
bellesa;
sistente i coliesionats !tacs dels va esser el Sparte, dele gratas
El Breda, té, no obs--enrotla
nostres
s'han
esverat,
pera,
de
tant, certes Lenes con -done que
dies, ensenyant-nos la multitud
acuse entusiasmar, f- , apreciar- totes metieres les peques oca- de recursos amb qué compten;
lo com un equip mol accepeable. sione que han pogut arreplegar foren de ver lluiment per En ZaPer aixá és más e remarcar la pilota han mostrat una tecni- mora, el qual es guanyà grans
encara la formosa eluaei6 de ea mota aeurada i san aiximateix aplaudiments en salvar situal'equip europeista segun die, rapide, pera el tercer dele:laja cions a qual mes cornpromesa.
que val a dir-ho, ti gut una ma- del "Barcelona" ha - sabut be desEls davanters espartans, que
ja hora formidabl El reetultae baratar tot el seu joe i En Semi no planyen h xua i mes particuha
contribuit,
en
que
ahir
de per st ho din mea que lote els
larment el centre, que es sin covele mes a Patee que a la defen- litis, veient la inatititat de Hura
comentarie
sa. El "Barcelona" sala refet, es- esforços, optaren per ratee inteI arribem firralment a l'"Ania- perma veure-li partits de cam- gre, ab ocant-sertala els'illgadons
pionals brillantissans on ee "Bar davant del malta'aixf va aseo'
!cure", de Viena. el qual etia espe
rat amb una /legitima expecta- eelona" sena podrà mostrar an marcat el gol, per neiljä d'En Pició, Deixant de banda els resul- l'espleadida forma de l'any pas- lat.
tat (que no entren en aquests sat. I fern constar en darrer lloc
Després d'aquest esforç, els
comentares) horn pot, assegurar i no es per lloe d'oedre, la tasca imane taus s'apaibagaren i poca
Micas
i
assenaalada
i
serena
d'En
que l'equip vienes no ha pos rescosa mes seas vele.
post totalment a el que d'elle s'es- Pasqual que ene augura un goalAl segon partit dominaren nekeeper
que
suhstituirä
a
En
Brutament; allb no fou sind un cure
perava; i aquí es planteja 'aovaguera
mot
e
l
dignament,
tarde
que
ment una qrüestid delicada; en
academie de passades, joc encereferim a la propaganda exage- si juga com va jugar Alar, no ra i combinacions de tota mena;
sabriem
trobar-hi
diferencia.
I
no
el seu estil, semblant al movirada que es fa dels equipe forasters i qual conseqüència es que vota/riera citar mes noms, done.), ment del vano, obrint-se àmplia_
el púlelas: quede despre,s defrati- tots van cumplir raen acertada- ment,ens permeté veure un joc
mena si no tos la beceessitat d'extrems meravellás.
det.
Aconseguiren marcar guatee
Un exemple d'aleó el tenim en d'esmentar la reaparicia d'En Vicens
Martínez que a la ferina es- gola, si bé:que situats en aquest
une comentarle oficiosos sobre
pien/ida
d'abans
hi
ha
afegit
una
lloc, abre/ sigui el de menys. Tres
l'"Amateure", que s'imprimiren
que por más o menys dinen aixi, valentia insospitada pele dos da- foren obra de pilotes rematades
rrers
partits
que
jugh.
L'actuapel centre i un alude de penalty.
referint-se alaeu joc:
d'ahir la reivindicat ande eaEl porter Peyr, a més de fer"Les característiques d'aquest da
ereix.
se aplaudir en salvar un penalty,
sistema eón: magnifico preparaha
mostrat la mateen seguretat
cid tècnica do cada un dels inde l'altre any; el defensa esquedividus, combinarle la mes precirre Hojee, tant brillant cona senasa, tal volta caleteen] lenta, un
Els gols del primer parla va- pro, contractant dand y la grisor
sobreixirnent ti n reflnaments i firen esser aconseguits a la sego- d'En Fanta, les qualitat del qual
neses, un irrestroneahle reperte- na pare després d'una bella exdeclinen. Merayellós.de rrrig-cenri de "tricks" (engany.․ ) i per
damunt de tot un sólid joc del hibició barcelonista a la prime- tre En Kada, un deis mes ternes
ra,
si
bé
desgraciats
en
rematar.
puntals de l'equip; superior d'ala
tened t interior del devana L'inAquesta manca de moral l'aconvenient de tal -sistema es una profitaren els austrfacs en repi- esquerre Cerverg, i no tant el
dreta Nolenaty.
cerla suavitat del joc, en el que
des escapades molt ben aprofitaA Id- línia datan s'ha vist un
hi manca cos: una sublimació dl
des
pels
davantars,
eopeant
Me
extrem esquerra, Sedlaced, que
ful lee] aixecat a un art que te
tres
g,oals
de
falsa
admirable
asper fonament el domini de la pi- senyaladament el primer d'una al segon dia doné feina de deba;
temible lambe el dreta Seduba. I
lota, i amb tot., un predomini
espléndida mitja volta del eta- el trio central Haenij, Pilot i
l'estètica per damunt l'indispenventee
centre.
El
del
"Barcelona"
Ovorosk, del mes notable que
sable cfect' a assolir. Per taut,
l'Aleäntara d'un xut ras horn pet esperar.
es vela en tants partis dele l'entra
creuat que el mateix es preparà
Per vence el qué es un Spar"Amateure" un futbol excel.lent.
rnagnificament.
ta, no hi ha dubte que l'equip que
ea relleament. una superioritat
Eta del se gon arta els entra- li afrontaren era d'una insignipositiva el 90 per cent de vega- ren, el rimen En Grecia. enviant
des i rnalgrat Meta com a fruit d'un cop de cap a l'angle esque- ficencia extremada; salvant la
e'obtenien solament justes vic- rra una excel.lent paseada d'En bona exhibida d'En Zamora, el
primer die, no que -res rné53; de
tóries o "matetie"nuls".
Ptera; •el segon Bit Sagi de peI les Mies exhibicions han estat nalty; el tercer En Martínez (V)', per sí, els noms tic, amen prole:
Canals,
Montesintes, Traba!, Elias,
tan diferentes a ea trauserit, que recollint un free-kik IlAwat per
cal denianar-se si no iii hagiiä En Semi i me el mateix Vicens Caicedo (el segon dia Sanahuja),
error per pata de l'autor tan pon- Martínez que aeso/eix el quart Olariaga, Sanaluies (al segcn dia
Gonzalez), Peidre, Alvarez i Juaderatiu.
goal d'una miela volta =aveEntengui's que no eMlein ami) liosa: fou el gol millor de la tar- nico. •
En aquestes condicione, no cal
nix6 regatejar un mere, a l'equlp da.
dir el poe que podía fer aquest
visitant; pecó en el que nosaltres
equip, i, en efeete, no (du res de
hem pogut e/el/re-le ds ben
BFZEBA-.7.UROPA bell.
tint a tot ço dit.
En Zamora, segons seinbla,
Primer (tia: Empat a zero
No és d'extranyar que el sen
estil hagi entusiasmat al Nord,
Según die: Guanya l'Eu- per haver-se lesionat una ma,
va
ésser substituit abur per N'Eson el joc llarg compta en-lb tanta
ropa per 7 a O
truch, a elite partit; va fer-se
adoptes; la seva combinació, sine
Duee exhibicions totannent
es perfecta, demostra Vol el folie disiintes han estat les del Club aplaudir en alguna ocasió.
Dels arbitratges seel cuida, el
un viatia sincera,i real.
de Gracia; el primer din, una tasDe más, s'havia tant paciat ca grisa, ensopida, com si sen- primer dia, el periodista local seBejeek; vulgue mantenir-se
d'un joc exquisit per part delle, tissin ells lambe el fort vent que nyor
en actitud neutral, i a fe que
mentre que aquest en reatan bufava i queeklit sigui de pas, diresulta bastant fort, que mi as fieultava el joc i molestara a l'es- s'excedí en simpatia amb els de
l'Eepanyul. Une guante fanàtic
dones d'extranyar la sorpresa de pectador.
no ho entengueren ciii i protesl'espectador.
El resultat obtingut no era si- taren sorollosament, a la fi.
Cal, no obstant, f e licitar sin- ne la conseqüència de; tot un parLa direcció del segun partit
cerament al vostre primer Club tit desequilibrat i que deixa ben fou
a oarree d'En Torrente; part
d'haver-nos proporcionat l'oca- fred al públic, poc nombras per del públie
se les emprengué en
ele d'aquests do e encontres amb cert.
contra d'ell amb tanta sanya, que
un once tat temes com és
El segon dia amenaeavataela- acabà per desconeertar-loatotalmateare de Viena.
parar-nos amb la mateixa insi- ment. Mbs l'indignant del fea el
Preparem-nos ara als vinents pidesa; mes vingué un ressorgique fa rebelar a tot homo cult,
esdevenimente que resultaran eta ment de l'Europa, tant esplen- va
essen l'agressió Meatal i salencontres amb el Nuremberg.
did, que sois ha (le dir-se que en vatge que fou objete en termimenos
de
mitja
hora
s'obtenien
nar
l'encontre.
EL QUE FOrrin ELS
cinc gols.
Una turba de desenfrenats, f
F-ANTIT3
En Cros fou l'heroi de la jor- vociferant en llengua forastera
Bercelona-Amateure. — Pri- nada; jugadcr de bellos fecal- tota mena tainsülts, feren víctimer dia: 3 a 1 a favor dele viene- tate, sabe arrencar d'una vegada ma a un borne indefens, de llurs
ros. — Segen (Pa: Guanya el Bar- la fredor i el desconcert que irn- tres ferotges; a manca d'agents
perava en tot el seu eqaip.
d'ordre, els propis jugadors txecs
celona per 4 a O.
El primer fon obtingut per En tingueren d'intervindre per sal• •s
Julià, a poc de Come:leer; el se- var-lo, puix altrament, leen no
L'inipresid que ens ha fet el gon de penalty per En Peleó; els
Wiener Arnatedre Sportverein ni restante, a la segona para per sap el que hauria passat ama
desenfrenats.
ea millor que la que podria fer mitjä d'En Cros, Julia i Pelma aquells
I la iniquitat mes gran es el
semblar el resultat del primer aquest al lloc de N'Olivella, que papen
que en tot Mita varen dilepartit, ni pitjor que la del segon. tingué de retirar-se contusionat. empenyar
certs individus preponCae pensar amb el factor entuNaturalment que aquest resul- derante en el Club, que si no traee:denle i amb el nomenys
tat es deu tarribe a l'astorament cid, amb Ilur actitud seinblären
taut serenitat. El "Barcelona" de que s'apodera dele holandesos; el
fer-se cómplices d'aquest atroreta una colla de lampe tenia uns seu porten, que en nitres oca- pea inqualificable.
bulla; a omplir, buits que provo- sione havia fet gala d'uneerbeLa nostra protesta mes enèrcaren la inalflanea envera els de- Iles qualitats, es desmoralitzis en gica esperem que la Junta del
mente 4.11Cia lluixos, ea a dir, que absolut.
Club (sabia/ treure's 1 ataca verl'actuació del "Barcelona" reau/Els equipe quo han jugat eeonyosa que representa aquest
lava parcialment Ming i aguas- aquests dies per ambdúa parte fet.
.
te minva de reediment fa néixer han estat:
Cl "teedieker Letpittg" es
un cela cansament i nosaltres no
Europa.—Bordoy, Ortiz, Nidal,
batut pol Enes per 2 a 1
crefem que la, malaltia que ha so- Javier, Pelad Balaciart, Pellicer,
fert el Barcelona" sigui Mera Juliä, Cros, Olivella i Alcázar.
I per 4 a 2
que aquesta L'entusiasme? L'enfi. A. C. de Breda.—Poel,
Dos interessants partas salan
tusiasme res-ta anuallat quan un iner, Josson, Piederiet, llooga- jugat a la barriada de Sans,
jugador veu el seu joc fet nwebe kerl, Verboven, Hartinans, Bo- eme) del qual vist cotutorcontlnuament pel company amb xee, Beslegh, Baklesen, Simons. regut per un públic nornbrete
qeä ele d'entendre.
D'àrbitres actuaren Vidal i entusiasta. La doble vietória dele
Era -primer el Planes que duna- Cruella, respectivament; Hur
locatis de ben inereecuda, rar lia
va un noti ale a l'equip, eniperó
tasca resulta encentada.
resultat fruit d'una tasca volunla línia tlava l dera es reeentia enI finalment, lamentem-nus en- tariosa i admieable.
cara de d'interior dreta no tro- (tara una vegada del poc ponLa manea d'espai ens priva
bat, la qual cosa implica quu el cure que té l'EUropa de pan deis d'ocuparnos ßmb l'extensió que
,
rmtneine144
(1,41
4. n
joc baria d'emir només per una
e•eteete

51
91.1 primer dia, el primer gol el
logré Krabbko d'un gran sal a la
'prterteia parte A la segarla, Solä
feu l'empat per mitjà d'un penalty. Feliu curä d'aconseguir el
gol de la victdria de rateó espléndida.
EI eegon encontre, en qué el
Sans ha assolit lant bella vie,
tória, ha estat d'un domini megalito per a ella. En Sancho hi ha
jugat. eo que fa ereure que ele
non selan enfalde bonee relacione entre ell i directors del
Club,
Ele gols foren entrate per
aquest ordre: Primer i segon, per
En i el tercer, per EnFraneh, del Sane; el quart va entrar-ro IT.lerharde; el quena En
Feliu, i eleiee, En Krowako.
quart i el sise eón els gols de
Wacker.
Va arbitrar En llana molt just
i imparcialment, fent-ho no tant
encertadament En Solanas el primer dia.
Felicitara a la Unid, Esportiva
de Sana per aquests dos bolis partas.
Un repte del Sparta, de
Pra g a al Nuremberg
S'ene dio que per posar en el
seu /loe certes inforame tons darrerament publicados en la presteas bareelonina, respecte a la %dihua real del Nuremberg, al qual
s'ha pretés considerar ream molt
superior als eqnips fsecoeslovaes
els elements dea Sparta, de Praga, aprofitant Mur sequen a Is
nostra ciutat, que cohleideix ralasi amb Idile l'equip finalista del
Campiont d'Alernanya , l'ha reptat a un partit, el earaeter del
qual seria purament a benefiel
d'aesils i hospilaes barcelanine.
L'encontre llamea d'efectuarse, a más tardar, el dia 10 del ecre,
rent, puix que els leen han de
tornar a esser al seu país per tul,
el dia la. Les soles condicione
que imposa eh Sparta, es que l'arbitratge sigui a eä.rree d'un re,
(erde... catala, i que sigui aTeetadi o al camp del Bareeterta.
Celebrarient, pel be de l'esport,
que aquest repte mereixes desee
aceeptat. lio serä...?
•
•
El partit Catn'unye-est,eries
Havent - se resol/ en eentlt raeoratee a

de la eeoperaeld d'squeste
bone jugadora.
Notes cibera.*
En l'assemblea general celeLiada dissabte passat s'elegí el
sesilent Consell Federal per a la
Federació Atlética Catalana:
President, Jaume Careta i Alaina; tics-presidenta, Josep Pone
i Josep Llorach; secretara Bernabe Itubira; viee-secretari, Fran
cese Massana; tresorer, Francese
Carrera, i comptador, David
Me reo.
• • •

aeoslumate partite del
Frente Comtal entre socis de la
8. d'E. B. donaren el e-gírenle resultats:
Escuder-Olarneadi, contra Thomas -Garete, guanyen arri mare; per
tres punta, dezprefts tun partit
regular despre,a Balet-Barguat5
guanyen a Ferrar-Palmada, per
set punta,' malgrat haver anat al
davant els darrers fine al punt
25, gräcies a la brillant aetuacid
d'En Barguiló, el (malva escollar
bons aplaudiments.
lila

LAW11 -TEN NIS
Eta partas del Pompela
Ordre de/ joc per avui ai Pompela:
A les nou: Cabré e. Sagimde;
Blanda c. Moya; Cotorner c. Escarda..
A les deu: Senyoreta TejeroCalvo c. seriyora Mnrales-Morales; Tarnella c. Gallee; ceryoreta
Bu faiä-Rileot c. atnyoreta EsteveCastelidefels; senyoreta P, Mesana c. senyara R. de Tarnella;
Andreu-Roig e, Miente-Murete.
A fea onze: Senyoreta Jerisen
Ei. errigoreta C. Juaniro; Medie c.
V. Ternilla; Grau c. Aridecu; cenvoreta. nieta. Tarruella c. senyorola P. Esteva; senyoreta Pilar
Mesana c. senyereta Y. Mares;
Sala c. Casca.
A les dontze: Codina c. Retanea; Roig c. Grao; Cotomer?Barrd c. Ganga Nagaes-Goazitiez;
senyors Tarrifella-Tarrnella c.
seuvereta .lansea-Andreu; Grau
e. Fetrada.
A deis quarts de tres: S'nrorec. se' im
les
Neinhaus - Paschkes; Nobleml'Asid:tea el conflicto ae desquatilleacin Taeruelle c. Sindreu-Fita; Burque sobre aquista: Federació posesa,
tado c. Miret; senyoreta Casas c.
restat Ilsat l'encame° Cela Ingalors de
la Lostra Federar:0 arnb els de la :nadita senyoreta Cuadras.
pel die 14 d'arpes; mes, al earap de -N'aA dos quarle de quatre: Senyee
lineo (Gijön), on COLAS:13'3 el Pareeiona
reta Paschkes?E.seardi e. slerv.)en 1920 el camplonin irdspauya.
La roderaclö nostrada la desZgoat pro- rúa A. Guase-Perranaón; Sinvlsionalment liquen equdy per fal que ene dreu e. Noblim.
repre:ientl: Zamora Plaries-Cahedu, 'roeralba-Sartao; s:urroca t Unas, supteina,
llavent de Jugar escara l'Espanyot 1 l'Europa Ihm partit anui.lat pels esdevinents
prou conerats, no Sau pui scleaClonats'en Jugadora.

CICLIME
L'agrupació Cielleta, poble Nou
e me tela milla Ite r a Oe re lime a l'al-

ser:Alada va donar-se la senyal cle serlida.
Els 23 lascrli.s en aquesta cursa, reservarla per corredor de tercera eameorla
nednls mamen nene:nazi:as basta la cama
Sucia, on es docta dellnitl y arnent la ‚alinda, mariant els türrelkan a Ice 1 Loa
per Badalona, Masuciu. Atolla, La noca,
lg olle1, San( Adria, basa rata/muda Ti, na, o ateul retorn al punt de Comida, total 50 etelemetres.
La clastiacadin ereneral fou la seguente
1. Casanovas. i tara, 51 in., Eneu Hotelnitau - Casanovaa.
2 , Lirón, 1 Ii,. 51 m., 10 s.
5. Torres, 1 0., 51 m., 10 a
4, Ilgolt; a, nobios. 5, Juan aturda:
7. Crita•' a, Visbal: 9, Riera; 1n. Murcla;
11, Art ylla; 12. Ealrajera; 15, radien!, 11,
Segales; 15, Sala; 15, Cruz; 17, /Lis. 15,
Ca5M10; 19, R. Casino; Cl, Din:.

A Badalona
Eeees palia presZncia la prova de
Mies Lores a l'americana, disputada al
Veiedrom de Badalona el passat diumenge.

Els resultats tticnice foren cli segiteuts:

Primer. Tresserres-Caspi, 288 eches
(52 kilinnetres).
Segon. efonteny-Espaeol a una rada.
Tercer. Alegre- Noguera.
Quart. Llopis-Dominech,
Quint.. ArmengeeLiren.
Sisè. Rius -Fiat a diles voltes.
En Tresserres olningué una altra noca
demostrant que continua en l'ex-

cel.lent formar de fa qua:cun temps.
FZUBBY
C. N. Barcelona-Centre
Dependents
Es veritablement una grell decreta la euforia ahir per l'equip
del s depentlenas; fcu quelcom
d'inesperat. Veritat es que aeliest
ha estat el segun partit oficial
jugat pel Centre, perd qui ele
vete jugar en el dama . parta. 119
Lauree pensat mal en una petisa tan grossa.
A les ordres d'En Cuyäs %an •
arrenglerar-se milo mtumps
questa manera:
C. N.B.: Eetope, Levilla, Sabata, Burí, Liante, Lasplazas,
'enlata, .Aioneno, Vidal, Palau,
Menéndez, Netlo, Tueell, Trigo i
Pons.
C. A. D. C. 1.: Pous, Peraire,
Saraanedas, Romero, Perla, Purés, Fina, Canela, Bosch, Forrandie, 'lemas, Parca, limaco i Laprosa.
El dontini del C. N. S. fou C9111plet des del primer niament i
r in una tasca tan pesada
inútil voler ressenyar lee diferentes fases- d'aquest eneontle,
ja que, començant pel domini
latori en lee emelties", en lee
guate la fermente i t tulunatkie es
perfecte i un En Trigo hi fa una
tasra admirable i aeabara per les
magnifiques paseades d'En Leeplazas als tres quarts.
En Lavilla fou alar el gran
marcador d'essai jata amb En
Laffite, Sabatia Palma Bcri, Aixiineno 1 Nello, enearregant-ae
En Plen:us, Tusell i Eetapé de les
respectives transforumeione.
Una forte engarrineada solerfa per En Lattite s. la primera
,
L159.111115111; a

eximemszerma
Ramón Reventös
D'una maneta sobrada, ens ha arribat
la nora de la sera raort. No cal dir si
SSS iii surprire ereagredaHement. En Remen Reventds, dieta el marre periodisme
la riostra literatura representsea uni
valor diricilment astertitailite. F...re. a l'enemas, un hourorieta or5gtaeiissicn i un
habil inventor de contables per a intants.

nada coeinberat en ianoushreblee diaris i revistes, entre elle "El reble Cetala", -Le Veu de Catalunya", "La nubla -Wad", « La Maitude*, "L'Esquella
de la Torratxa", etc.
No reeordezu que huai pn!illent cap !libre. naval de la ~crack; infantfrola
'El, Camina de la Sort ». Taumateia.dde
la seva vasta produorM escampada duran(
laSa dt` vint anys, ealdra extreme una
ostia domens de contra exiiel-kents que
li 3meg-oraran mce Ilne de distiuMO dins
l'antologia
A !a seca familia, i especialment al
numere unte Reventds, eb= fern
present el nestre condal aiticerlxsim.

tzcamiers7sig

Noves religioses
Avui: El Sentissim Nom de Jesús,
Se./ Sixidió, lista,
La missa d'avui: EI,Santesire Nom
de Jesf.s, color blanc
Cort de Maria:

Nostrn Dona

dele Angels, a 13 sera esglesie.
Adorad/S nocturna: Avui, torn de la
hm:mentada Cc:al:tutti&

El transport de carn
de l'Escorxador
Diumenge. al mate a kt Graavia Diagonal, al dasmit del Convent das Pares Caputxins de Nostra Dona de Pom teil, hi hacia exposats els iS autocamions que slan construit per a realitzar el servei de repartiman de caree
lku deis atte.-K.1mi~ etia construits
per la Hispano-Suissa (7 duna i maje temes i tr,a de tres tones, aquests ;trae
portes darrera i al untat, per a majer faa;litat en la eierega deseerreea.
altres vea autocarnicts,:i fetz
per la taail ina..ricana Fuel i teeten lote
una força de 18 BP.
La carroeeelia él lanuda, enverniacada a j'exterior i faltada de zinc a
fiaterier, ame ottertutee per a la ventilecies
Aliaren a inspeccionar-1es rakalde
seueer marqués d'Aletea; el primer tinent, N'Eurie ILLynés: els regidora
aerayeirs Catan:eh, Palau, Ese,ea, Mateme Nonell, etc., alts funeeuearis
Ets 18 autoejnions van desfilar prl
Passeig de Gracia, Ronda de 14 Universitat, Grenvia, can« tic Caräbria.
on iii ha el garstre.
A) g5,ratge lú an dleesh de e,ono

litres de beneina per a alimentar ele
motora Mi Im també uta caldera per
a eaketar l'aigua amó M qual neteges

LA
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c ions de
Kenia! Paixà sobre les reivindicacions turques a
la Conferència de
Lausana
Corstantinoble, 1. —
Modistos han interrogat a Musgafa Vernal Paixà el qual estranyä que es prolonguessin tant les
discusions a la Conferencia de'
r.ausana, ja que, segons
es tares no han formulat cap
axigencia nova que pugui just! car la prolongada, de les deliberacions, pel que ale assumptes relatius a Turqula es refeYall.
tonfirm que la voluntat de
Turquia äs de no perdre el menor tren de terra del que, en concepto da tots els turcs constianeja Si patrimoni nacional i
posant a contribució totes
les neceesäries energies per a
aconseguir l'abollició del regim
actual do capitulacions, per conaiderar que aquest regia, constittraix un insten, a la própia naDiguó tamba que els tures s'oposarien a la continuació de l'actual patriarcal, tal i com es trobe conetituit•
—Es d'esperar—digne després
.---que les potencies comproandran
la bona voluntat deis tares els
quals solament demanen coses
raonables i que la Conferencia
atendrà en breu termini les nostres peticions.
—Els turcs, acabà dient, no
ens neguem a discutir dl que és
discutible i allú quo no suposi
que s'ene tracia com a nació intejer; pera, (inri) sigui oue estein segurs de la nostra torea
i de la nostra dignitat. poden les
potencies tenir la evidencia absoluta que defensarem els noetres intere,ssos amb tota la energia precisa fins vessar, si cerossari fos, la darrera gota de ta
nostra raça.—Havas.
LA QUESTIO DE LA LLASG AUDIONAL ARMENIA
Washington, i.—La proposta feta als
delegats de les nacions a la Conferancia
de Lausana perquè sigui creada una llar
anneaia no emana del Govern dels 'Estato Units, sine, de les societats filantrópiques americanes. Amb tot, el Cenen ha comunicat a la Conferencia de
Lausana que es facin tots els possibles
per atorgar aquest ajut al poble anneni.
—Hayas.
LES DUANES TURQUES
Constan:Mo l de, 1.—L'Assemblea nadocal ha examinat el projecte de Ilei referent a l'autorització d'entrada a Turquia d'adietes estrangers la importació
deis quals esta actualment prohibida,
mitjançant el pagament de drets duanees
dotae vegades mes forts que e:Is que
abans pagasen aquestes importacions.
d'aqt ,
zutorització.—Havas.
EL QUE DIU EL CORONEL

PLASTIRAS

Constantinotde, 1.—El coronel Plisticas
que Gracia desitja sinceran/cm la pau,
pecó sempre que aquesta no atemptt al
prestigi dc /a sobirania grega.
Afegí que la supressió del patriarcat
de Constantinoble implicaria al seu
una minva dels drets de Grecie.—Havas.

FUGITIUS DE CONSTANTINOELE

Londres, 1. — Comuniquen de
Malta que a coeseqüencia de litt
segura que resulta la situació a
Conetantinolac, 1.800 súbdits bri
tänies i oriente de Malta, van
abandonar immediatament aquella capital, ereient-se que part
d'ells desenlbarcaran a Xipre i
eis restante a Malta.—Havas.
ireFoniviacio DESMENTIDA
Lausana, t.—Salan puldicat.
Infurmacions de les guate es
desprenia que els delegats aliats
a la Conferencia de Lausana eslaven preparant un tractat de
pan que seria sotmes a Turquia
amb el caräcter d'un ultimalum.
L'enviat especial de l'Agencia
Hadas esta, autoritzat per declarar que toles aquestes informacions manquen en absolut de fonament, pida ni les delegacions
aliados ni niolt menys en conceet,
la delegació francesa, han pensat mai cri formular cap ultimajure contra Turquia.—Havae.
UN CONGRES D'ESQUEKRES A

LISBOA
- Lisboa, 1.—La primera quinSena de l'actual mes de gener els
'aocialistes es proposen de celebrar un congrés en el que prenguin part republicans i esquerres.

La Confederacid socialista del
Nord ha resolt que tots els seus
Olida donguin Ilur aquieseenOda a In celebració del dit congres, que s'anomenarta "Congeles
bao qesqueneed--evaß

ELEGR AMES
A LA RECERCA

D'Orient

Declara

PUitSLÄCITA

De Rússia

DE LA PAU

un discurs diu
Avui cQtnençaf4.„ la Coniergnçig,,dg París al Quail EnLeniff_que
l'ab»
desa
gesament dels
•

I-

"

L'arribada dels delegats : Una reunió p. reliminar presidida per Mr. Poincaré : Les proba
bles condicions per una moratòria a Alemanya
Un discurs del Canceller Cuno a Hamburg : Les noves proposicions alemanyes

París, 1. — Ahir arribaren M.
Aquesta decisió s'interpreta faBonar Law i demés rnembres del vnrablement per demostrar el doGabinet britänio, celebrant-se sis' i la conflanea tant del Gouna reunió interministerial sota vorn anglès Con') del francés d'arla presidencia (le lié. Poincaré, a ribar a un acord general sobre el
la qual es tractà dele estudia problema de les reparacions a les
tècnics sobre reparaciorre.
al i ddl.fiberaciona "que edinetiCaran
L'Agència Ha yas creo poder demà. — Radio.
afirmar que la discusid qud havia de tOtal tice aquesta setma- I LES CONDICIONS PER UNA
MORATORIA
na per tal de tractur dels maneaParis, I. — En els cercles pomente comesos per Alemanya en
ele-Iliuraments de carbó durant ates es creu que els aliats están
l'any 1922, ha estat ajornada a dieposats a eineedir a Alemanya
pctició de la delegació anglesa. una moratória de dos anys mitAquest ajornament es degut al jatitant les "següents garantfest
Explotació reta barcos segons
desig dele governs francés i ara,
gläs de frene una solució coma. programa que es senyalarà.
Control
trances del carbó del
—Havas.
Rhur amb gravämen sobre l'exLA DELEGACIO ITALIANA I
portació.
LORD CURZON
EEstablimentdc duanes a la
París, 1. — -oran arribat pro, frontera del Rhur.
cedente de Roma els senyors Sala
Llurament de sumes sobre les
vago Raggi i Della Torretta, i
quantitats de carbó exportat a
Lausana lord Curzon per tal d'as Rhenänia i el Rhur.
sistir a les deliberacions interModificar l'actuació del comile
aliades.—Havas.
de Garantice i establiments de la
UNA REUNIO DEL; DELEGATS aova serie a Berlin.
Invitar a Alemanya a que adopFRANCESOS
I
Parle, L—Ahir al mal( se ce- , ti un pla per estabilitzar el mere
mitjançant
l'emissió d'un enilebrh unä reunió dels ministres i
d uéeseti i6. 1 interior
d r i osris e. done us et egsü n ereis
perits en ea Quai d'Orsay, sota pr
seus
e en
la presidencia de M. Poincare.
Assistiren els senyors De Lastey- bons. C. — Sayas.
rie, Reibel i Le Trocquer, mi- LA QUESTIO DE L'EMPRESTIT
nistres de Finances, Regions•AlliINTERNACIONAL
UN DISberades i Obres Obligues; Lomos G URS DEL CANCELLER CURO A
Barthou i Maliciare, delegat i deHAMBURG
legat adjunt a la Comissió dé ReHamburg, 1.—El canceller de l'Impeparacions; Perretti della Rocca, ri ha pronunciat un discurs, en el qual
director d'Assumptes política, i ha manifestat que considera que l'inSeydoux, director de Relacions forme del Comité financier de juny
Comercials del ministeri d'Aten 19.:2 resnecte de les re.paracions as una
Estrangers; Tannery, inspector carta per tatues discussions.
,cie Finances; Gillet, inspector geAfegí que la nota alemanya de 14 dt
neral de les Regions Alliberadem, novembre s'inspirara en el mateix crii a mes d'altres perits, M. Her- ten i a saber: sobra') definitiva d'un
mant, cap de Gabinet del presi- préstec internacional, no prestant res a
de/II, de l'Alta .Comissió dels ter- Alemanya acuse que es defineixin be els
riioris rhenans, M. Tirard.
seus drets i estant disposat el G3Vel71
En aquesta conferencia es dis- alemanya a prendre les quantitats pri-cutiren els estudis tecnies refe- meres en la forma que estpuli el cca•
rente a les reparacions que han sorci internacional.
eslat preparats en els diversos de
Els interessos i les sumes d'amorti`zaparlamente ministernets interes- ció es prendran del propi import del
sale, estudie tenles en els guate prestec durant els prirners anys, estant
s'inspirarä el president del Con-. disposades per llar part les gratis indússeil en les seves converses ani'a trics alemanyes i la Banca a donar Ilse
els seus °niegues aliats.
ajuda al Govern, fent-se solidaries de tes
Ele perits dels ministeris d'Agaranties de recmborsament, amb la qual
fers Estrangers i de Finances cosa el consorci internacional tindra tocontinuaren a da, tarda els tre- tes les garanties raonablte, avalat el
baile per coordinar els n'Atable préstec per la prúpia indústria ah-estudie tècnics —Radio.
manya.
LA REUNIO D'AVUI

Reclamé després el canceller una llibertat i igualtat econerMques pel que
afecta a Rhenänia i la renancia a la paMica de sancions i o les m , -,rcs de forca.—Haras.

Parle, L—Deinä, a les dues de
la Larda, se celebrarà la primera sessió de la conferencia de
ministres interaliats. La reunió
no podrà celebrar-se al mati per-.
que M. Poineare estarà ocupat
en al Consell de Ministres.
Es creu que no hi haurä cap
conversa preliminar. Amb tot, M.

HAN ESTAT COMUNICADES LES
PROPOSICIONS ALEMANYS

ALS EE. UU.

París, s.—Comuniquen de Berlin
"Journal" que han estat comunicades a
l'ambaixador deis Estats Units les proposicions del Govern del Reich.
El funcionad americä ha cablegrafiat
immediatament aquestes proposicions
Govern de Washington.
Adjunt a aquest document acompanya
un memoràndum arnb una exposició detallada per demostrar que el total de les
prestacions ja efectuades per Alea-u, a
arriba a uns quaranta ritt nitirms de
mares en—Hayas.

Poineard anirä a saludar a Donar

Law per no barer-ha pogut fer
avui.—Radio.
EL VIATGE DE BERGMANN A

PARIS

Berlín, 1.—EI senyor Bergnoann ha•sortit cap a La ¡lato, on
es reunirla amb la seva familia. Fi
dimarts arribarä a Parle per entrevistar-se amb M. Poircar i
presentar-li les proposicions
Govern del Reich.--Ilavas.
ALEi'sUNTES
1.—Les proposicions
alemanys, tale com seran presentados ¡per Bergmann, indicaran
la xifra definitiva de les reparacions en Ilur màximum i mini.

VIOLENCIES FEIXISTES
UN CAPELLA COLPEJAT

LES

Roma, 1.—Els feixistes de Monte peccio intentaren fer prendre
una purga d'oli de riel al senyor
rector, pecó en veure que es de(ensay a, l'agrediren a garrotades.
L'arquebisbe ha protestat contra eaueste actos d'arbitrarietat
realitzats pele feixistes.—Radio.
UN

MOTI A LA GUARDIA REIAL

ITALIANA?
Ton, 1.—L'intent de sulalcvació dels
noblota de la Guérdia Reial ha cstat ofegat. Els amotinats lian estat desarmats
i tancat3 a les CaSeelle.—}11V2S
L'ODiSSEA D'UN EX-COMBA-

TIENT

Bréscia, i.—Avui ha tornat un excombatent anomcnat Angel° Bertorne,
qual es considerara mort des de fa set
anys. Pertanyia al cinque regiment de
"bersaglieri". Van ter-lo presoner en el
Trentino i trames a Bohemia i despres
a va cama de concentració deis Cérpats.
Després sen va anar a Macedónia i
timatnent a Serbia, d'on ha turna t a 115ha—Radio.
LES RECEPCIONS DE CAP, D'ANY A L'ELISEU

Paris, 1.—Al palau de l'alisen
han ungut lloc aquest mhti les
recopcions quesidencials amb
motiu de l'any non. af. Millerand
robe el president del Consell M.
Poineare i els ministres, als
quals invitä a esmorsar.
Aquesta tarda II. Millerand tia
rebut el cos diplomatic. El degä
del Cos, monsenyor Cerretti,
nunci de S. S., pronuncila el discurs protocolari, en 'a qual recordé els rote que fdu l'any possat, que no s'Itan cotnplert ente-

rament, puix encare no ha quedat resolt el problema de la pan.
Espero, digné/que aquest any
que comerme mira per fi estaMerla la pau duradera que totsvolem.
'
Contesté el discurs del dega
diplomàtic M. Millerand, el qual
voluntat
de
pamanifestä que la

cläusules dels tractats que han
acceptat. Havem d'esvair els
errors encara existen'. a l'opinió i preparar-la par a una pan
de (limada i estable. Franca desaja mes que cap nació la desaparició de les mitigues rencanies i la aeLlaboració feconda (le
comerç'.—Radio.
les nacions per aconseguir un
.
L'EricicLicn DE NADAL FAL, 'progrés pacifico—Radio.
SEJADA
L'AUTONOMIA REL I GIOSA AL
r.la anon FRANCES
Roma, I.—Una significada perd
Roma, a. — L'encarregat «Afees de
eonalitat del Valida ha declarat
queSi texte de l'Encíclica -publi- l'Arneiaixada francesa prop del Vana,
cada pel Papa el dia 2.1 de dea M Cambon, en rcbre aval, arnb motiu
sembre ha estat desnaturalitzada d'an3 ., i tm, 'la 'colónia ' ,de Franca i les
en moneo punts en ésser traduida congregacions religioscs franceses, i contestant algunes al.locucions que havien
a l'italià.
Entre elle pot citar-no la fra- ' estat fetes, parlé de les relacions de
se "Pau escrita i no realitzada", Erario amb el Vatica„ recordant que
concepte que no es fidel expres- : el Papa, tenint en compte l'acord concertat entre Franca i Espanya per reo . gasió del texte Hall.
nitaar llora respectives corres al Maree,
Igualment la frase que diu
pau hit exasperat ole änims i le- havia adoptad disposicions encaminades a
gitimat raspeen de vengarme," es assegurar l'autonomia religiosa a li . zon francesa mitjançant la creaciú d'un vicompletament errenia.—Havas.

many Landeberg ha visitat al ministre d'Afers Estrangers M. Jaspar, presentant-li una nota en la
qual es manifesta que Alomanya ha preparat un nou pla de
reparacions de ple acord amb
representante de la indústria i el

11111M.

La xifra rnäxima està fixada
40 mil milions de mares or, pera
d'aquesta suma seran deduides to
tes les prestacions en especie s
naturalesa. proporcionado m Pins
ara per Alemanya.
Les proposicions alemanyes pro
venen un emprèstit exterior i un
el' interior —Radio.
Berlin, 1.—Les nieves proposicions alemanys foren discutidos
an i t paseada per una comissió de
25 parits financiera i industrials.
Quaranta milions de mares or
i una morateria de dos a quatr3
anys són les bases principals•de
l'oferiment d'Alemanya.
Stinnes eonsiderava aquestes
xifres maese elevados, m o ró després de 14 horca de discussió les
noves proposicions toren nprovades.—Rad fo.
LA C. DE REPAF:ACIONS I LA

EL JURAPIENT DE LES FORCES
FEIXISTES A ROMA

PARIS

París, 1. — La discussió quo
hevia de tenir 'loe molesta setmona a la Comissió de Reparacions per decidir si hi haría lloc
a fer constar la manea de compliment per part d'Alemanya deis
lliuraments de carbó per 1922 ha
estat ajornada a petició de la delegació britänica fina després de
la Conferència de Paria.

esst

cificació seria estéril i infecunda
LA TiSTIFICACIO DEL NOU PLA
si no triaba la vbluntat dels anALEMANY A BELGiCA
. Lies adversaris en cumplir MolBrussel.les 1. — EI delegat ale- [ ment Hurs compromiso ei les

LES NOVES PROPOSICIONS

CONFERENCIA DE

vant del palea que ocupa el seyor Mussolini.
Aquest sorti al baleó principal,
rebut pels seus addictes
arnb grans mostres d'alegria i
afecte.
Totseguit els feixistes, amb el
mes gran entusiasme, prestaren
jurament i (testares el senyor
Musolini baixä a la Pina Colonna i revista, les force.
Besares pronuncia el cap del
feixisme una alocció en la qual
eacitava les seves hosts a conservar la disciplina en ares de la
grandesa i de la recoastitució de
la Patria.
Acabat l'acte, els feixistes reteren homenatge (lavaza la tomba
del soldat desconegut, maraant
després a situar-se davant del pelan del Quirinal, on ovacionaren
els reis. Els monarques sortiren
al baleó per donar les grades
pels visques que s'els tributaren.
eDsprés organitzaren identiea
manifestació davant del pelan de
la reina mare, disolvent-se finalmena — Hayas.

>

cariat especial—llanas.

A PARIS
París, 1.—Continua cl violent Intraeä
sobre París, si be ha cedit queleorn de
la seva violencia. Moltes xumeneies han
estat enderrocadcs. 'Nombrosos f) als de
telagrafs i telèfons han estat arrebacats
pel vent, cosa que ha causat retrés a lea
cornunicacions.— Radio,

VIOLENT HURAGA

Roma, 1. — Aquesta tarda, i
arnb gran solemnitat, ha tingut
lloc le cerimónia de prestar jetremen t les forces feixistes de Roma davant del cap del partit i
president del Consell senyor Mussolid.
Besares de desfilar els feixis-. 1 LA CAMBRA FRANCESA SOSPEN LES SESSIONS
Les pels carrers mes cèntrics
Paris,
,1,—La Ganibra ha sosa
col.locar-se
dala capital, fören
_

pes les deliberacions. La seesto
ha durat fins les tres de la matinada d'avui, aixecant-se després
d'haver estat aprovades les dues
mi/rieres dotzaves proviseries
del pressupost de 1923.—Havas.
EL MATE NILLES- MORAN
• Parle, 1.—En el mata de boza
celebrat anit al Velddrom d'Hivern entre 'Marcel 'Miles, campió
de Frene a de pes pesant, i Frank
Moran, vence Nilles al elan-er
dels 15 rounds que tenia el combat. Aquest no ofert cap aspecto
interessant.—Radio.
EL- rtronaonAL A

L'ATLANTIC

Burdeos, 1. —A causa del mal
temps, a l'entrada del riu Giron
de han quedat uns quinze vaixells sense poder franquejar la
barra. Entre Os figuren el "Lutetia", que va a reparar a SaintNazaire, i l'"Adrar", correo de
rAfrica. Occidental, que havia
sortit de Burdeus al dia 28.

De Boulogne (Salen que allí va
entrar el vapor pesquer "Llins
Suzanne", amb la bandera a inig
pal, per haver-se'n endut una
onada a un dels tripulants.—RaEL CAP D'ANY A TANDEM
Tánger, 1.—El ministre de Franca a
aquesta capital, en la recepció organitcada ata motiu de la iestivitat de Capd'Any, pronuncié un discurs, en el qual
ea ter referencia a la qiiestió dc Tánger, i &serie de de.clarar que el Govern
francas s'ha posat a la disposició del Govern britanic per a prcncire la iniciativa
de convocar les potencies interessades,
expressi l'esperança que les aspiracions
de la colenia france.sa a Tänger retiran
aviat satisfacció.—Havas.

CRESCUDES DEL SENA I

DEL

SACRE
Paria, 1. — El Sena ha pujat
rapidarnent de nivelleLa crescuda
ae de ametres 25 centímetres, de

a dir un metro menys del nivell
de lea crescudes alarmants en
que es suenen tota la navegaeiú.
A París -s'ha desbordat el sin,
suspenent-se els acracia de peseatgers.
eD Chalona Sur Sacos comuniquen un agment de cinc metres
en el nivel! del Saona, que ha sor.
hit, de marc en d' yertos pite t e.—
Radio.

VICTOR MARGUERITTE EF.RA
EXPULSAT DE LA LEGACIO
D'HONOR

Parle, 1. — Segons els diarie,
la comisen)* d'enqu o 1 la de la Legada d'Honor 'ha adoptal, la resolució de destituir de /lumbre
d'aquesta institució a l'eseriptor
Víctor Margueritte pel caràcter
ímmoral de la cera darrrern navel.la.
Es creu que la setmana m'exima esapublicarä el decret sancionant ;murete resolució. — navas.

SADI LE:Min./Te RECORDNIAN
MONDIAL DE VELOCITAT AMB
343 QUILUNIETRES L'HORA
Paras, 1. — Ceeminigiern de
Marsella al "Journal" que l'aviador Sadi Lecointe ha cobert el
quilómetro de prova a la velocitat
de 34802 qm. per hora.
Sadi Lecointe ha estat recomogut oncialment recordman motaHayas.
dial de velocitat.

Soviets es sola,
ment amb un fi
oportunista
Estocolm, 1. — Lenin acaba de
pronunciar un discurs en el quaj
es dedica a contestar ale coma.
n'ates qud acusen a Rússia da
volucionar can a la burgesia.
Desment Lenin que el comuna
me rus tendeixi a solucions dt
conciliació amb els capitalistes.
Les recents reformes, ha dit, tea,
deixin a un fi oexciusivament egos
tunista. BI Govern deis Soviets
mira amb calma el desenrotItament de la moy a política económica, puix disposa de tot el poder neccessari per posar II a In
sombres burgeix del sovi..itisme
Ra exhortat al proletariat eu,
ropeu a no posar confiança en
els emigrats russos que a Berlin es diuen aliste del boixevisme i enganyen als cornil...a:ates estrangers eebargint noticies falses sobre la pretesa evolució dele
Soviets. Lenin ha dit el -matea
de 51. fierrioteRadio.
IVOMBROSES BOMBES I PE.
.TARDS A LISBOA
Lisboa, r.—A distints llocs de la ea.
pital Iran esclatat i 5petards, alguns ye.
ritablcs bombes, que produiren danys nra.
terials.
S'atribueixen aquestes riolencies a
elements ultraradicals que rolen oposarse per tots els Trl'lj311S que s'imposi la birreta cardenalicia al Nunci.
Aixó de la imposició del capel.lo
donat mcitiu a greta discórdies entre ch
dos bandeis política. per crcure els ro•
dicals que el Govern szinclina cap al eN
tolicistne.—P. A.
LA PIRATERIA EN EL PIAR

PI EGRE
Londres, 1.—Els darrers dies alguno
embarcacions autornóbils s'han Iiiurat
actes dn pira:feria en el mar Negre ch.
sant la costa de Burgas. A favor de !a
nit han abordat i saquejat alguna valxclls. Han estat envista en busca del,
pirateo des tqraediners, els quals ii si
capturat una de h, emtra-carjo,s.-...
Radio.
UNA VICTRIIA CE L'ESPECULA.
, 010
Viena, i. — Sta suicidat a Praga d
banquer Robert Blurn. director del Baste
de Descomptes i Credit de Bohemia.
Aquest suicidi és degut a l'aplicació de .
les mesures establertes per a la defensa
de la corona txcen-eolovaca. Es el quart
aula* ve es registea aquesta setmantpel mateix motiu.—Radio.
.
El. CAP D'ANY A LIS30A

Lisboa, 1. -- Anib motiu de la
festivitat do Cap d'Any, el President de la República, que es troba
bastant millorat. ha donat una
recepció al Pelan de Betern, a la
qual hi han assYstit, a mes a mas a
de l'elenient ofteil. ele eoseos di-,
plomaties i consulars. — Havas.
UNA EXPLOSIO EN EL CONSOLAT DEL BRASIL A ERUSELLES :: CREUS DESPERFECTE8

Brusel.les, I. — En ed coros°a
lat del Brasil a Brusel.les. estaa
blech al carear Reial ha ocorregut una formidable explos:d de
gas en el invment que anaven a
e n ee nd ra l'e,: u l'a del despatx

prineii al.
L'explosie ha arregassat portes, lineetres i e 1 'el -ras ha caí..!
gut quasi tul.. L'aparador d'una

L'OBRA CIVILITZADORA
EL MONUMENT AL MISSIONER
DE FRONCAULT

tienolot dele basas ha quedat fet
a rniaties. No hi han hagut desgramee personals.—Radio.

Casablanca, 1. — El resident
gemeral de França, mariscad Lyau
tour. acomnanyat del paixä de Casablanca i toles les principals
personalitats de la colónia francesa assistiren abir a la Mangaradó del monument erigit per
perpetuar la memada del missioner de Porche de la Trapa Cherlles De Foncault, assassinat el 1
de desembre de 1921 a Temanrasselt, a la regle del macla de
Plinggar, país dele tuaregs pels
indigenes fanalitzats per agente
d'aAlemanya.
Charles de Foucault estudia la
carrera- militar i ami) el cärrec
d'oacial fou destinat al Marroc
on exeref fins el '890, any que dentaria, el retir. Seguidament retorna a Algèria per Xauen, eseivint una memdria descriptiva del
Marroc donant a roneixer amb
tot detall regions completament
ignorades pele europeus. Després eg traslladà a Frenan. ingressant a l'entre de la Trape.
Transcorregut el noviciat torné
al Marroc exercint de rnissioner
Rus quia fou assassinatSavas.

ELS NACIONAUSTAS HINDUS

L'ASSASSI DE NARUTOVVICZ,
CONDEMNAT A MORT
Varsdvia, 1—El tribunal ha condernnat a mort l'assassi dcl president. de la
República polonesa Narutowicz. — Radio.

(lidia (India :inglesa), 1--El
congrés nacidnalista indostänie
ha adoptat una resolucie recode-1
guent les obligacions actualmentt
establertes, perb rebutjant totes
les que poguessin estipular-se
des de primer de gener..
La confere.ncia del Califat ha •
adoptat una altea resolució apro
sant la desobediencia civil cota
el millor mitjà de que disposen
els musulmana indostänics per
ajudar els turce.—hayas.
EL DESARMANIENT NAVAL
asir mg to ii, 5.--Ll p re s rden t
Harding ha dernanat credits sus
plementaris per valor de sis mi-

Tions i mig de dallare per modernitzar l'estructura i l'arnoament
dele cuiracals americans.—Ha.
vas.

P.111111111111i111111111111111E111211111111111111112111111111.
VOS, NACIONALISTA,

quo us heu lamentat de la poca
premsa catalana, que heu enyorat
anys seguits un dlari integralment nacionalista,
JA
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CONFERENCIES
Reproduir la petició de la reforma de
—A propósit d'aix6---ha respost el
Despide parla el director geneReials Ordres de Finances
la Dei general d'expropiació fareosa i la dita d'Almodóvar—els diré que anit pas- ral dels Registres, En Gavilan,
particular de reforma interis'r de po- sada foren tancats alguna centre i casi- demanant que s'obri el Notarial a
blacions, grans vies. en el sentit de que nos on es jugava.
la petita propietat i que es pues reconeixin els drets dels come.ciants
Entre els locals clausurats hi figura guin portar al protocol els docuestablerts en les ames expropiades i seis 511cleal Reies ijl Tusó Parc. ;.
; eents private.
indemnitzi el traspàs i desallotjame a: per
delí projectes q,ié es-pleaoialat
Acabab. entonant un hitra
causa danilitat general.
vestir el ministre de Gracia i Justicia ése' Pjclioma espanyol, considerant-ho
Informar al Govern que no procedeix el de la reforma de la trt-r del JuAt, com l'únic mr els doeumenis
accedir a le petició d'augment de les ta- encara que sense modificar-ne l'essèn- cials.
publica
les
següents
La "Gaceta"
rifes de ¡luid electric, puir les Ccm- da.
Asistiren a reate sa majoria
Reials ordres de Finances:
panyies no han complert la promesa de
Es propon el cómic de Romartones dels notarle de Madrid i l'alt perel
Rei
(q.
D.
g)
s'ha
servit
dismalora
del
servei.
voltar la fundó del Jurat de la indepen- sonal del ministeri de Gràcia i
S. M.
posar que les cotitzacions que han de serA proposta de diversos vocals s'acorda dencia i equanimitat necessäries per a Justicia.
vir de base durant el mes de gener vitambé dirigir al Govern un escrit raanat evitar els repetits abusos de les sentenA la nit se celebrà un hanqüet
nent per a liquidar el tant per cera de
en solicitud de rcbaixament del.; drets des d'inculpabilitat que han servit per al restaurant Tournie, oferta de
recàrrec al qual han (l'estar subjectes de transport que graven els passatges a desprestigiar el funcionament del trila Junta sortint a la entrant.
les mercaderies productes i procedents
dels viatgers d'altura i les prime, es utabunal popular.
El ministre del Treball, senyor Chapa- UN REGLAMENT PROVISIONAL
ka nacions a les quala s'apliqui la ori- series, com coure, plom, etc., de necead'aquelles
o
l'aranzel,
sitat indiscutible per a reo:momia naciomera columna de
prieta, ha manifestat que està preparant
"Gaceta" ha publicat un
divises
de
les
quals
Ungid
una
denal.
les
una serie de disposicions encaminades a
R. D. aprovant el Reglament promonetària
amb
preciació en Hur part
També sha reunit la Cambra de la In- estrenyer els Bayos comercian entre Esvisional per la aplicació de da hei
panya i Portugal.
pesseta igual o superior al 70 per oma dústria, aprovant-se per unanimitat !in
reformada, relativa als accidente
forme de la Mesa dirigit als ministres
seran les següents:
El ministre de la Guerra s'ocupa acdel treball de lo de gener do l'any
Alemanya, o'88; 5'46;
d'Estat i Treball demanant la n geoda- tualment en la reorg-anització del Gas de passat.
Austria, 0009; Txecoeslovaquia, 19'soo,
cia d'un tractat de comerç anda Portu- Sanitat Militar.
Després de les dtsposielons gei Brasil, 28'o92."
A aquesta reorganització llauca en el
gal.
nerals, tracia de les obligacions,
Passa a estt_
di Ae. la Chmissló cerrees
seu discurs el dia que fou cntregat l'es- de IP3 reclamacions, dele serveie
Diu alai l'altra Acial ordre:
"En compliment de ço que casposa el ponent rassisencia i representada' de ia tandart a dit Cos en la testa que se ce- administamtius, de la precissi6
Reial decret de ro i Reial ordre d'Ir d'a- Cambra al Congrés convocat a Roma per Jebra a I'llipódram.
dels accidents, de les responsagost de 192o.
la Cambra de Comerç Internmional.
El marques d'Alhucemas ha passat la
bilitats, de les incapacitats i de
Vistes les cotitzacions de l'unça Frey
Es velé amb gust la instäncia dc la tarda a la seva finca de Torrelodones.
les assegurances contra els
Cambra d'Osca demanant milloees per
d'or fi al mercat de Londres i el promtg
cidents del treball.
_
a la Borsa de Madrid de la lliura
als carters i passar l'assumpte al Can- EL RECIOS DE LES QUINZENES
També s'inserta el quadrojja.
lina en girs a la vista sobre aquella placa
sen Superior de Cambres.
El director general de Penals ha diri- valoracions.
e
durant els dies 24 de novembre a 23 de git una circular a tots els caps de predesembre del corrent any, ambdós
LA NIALALTIA DEL BISBE DE
ví d'Espanya interessant-los l'exacte
OPOSITORS
APROVATS
$ IO
clusiu.
compliment de la Reial ordre referent a
El diari oficial ha publicat la
S. M. el Rei (q. a g.), zonfornamtFa alguno mesos que el doc- les quinzenes.
e
lrelació dels opositors aprovats
que
ha
proposat
aqueixa
Dise amb ço
tor Jaume Cardona, bisbe de Sió,
Recomana que en les direccions de tots
recció general, s'ha servil disposar que
estava malalt, per qual motiu no els establiments penitenciaris es fixi la en lee Ultimes oposicions a plael recàrrec que ha de cobrar-se per les
assistí a les darreres festes ce- disposició al.ludida i que els caps d'elles ces d'auxiliars del Cos general
Duanes de es liquidacions dels drets colebrados a la capella del Palau, enviin al ministre de Gracia i Justicia d'Administració de la Hisenda púrresponents a les mercaderies importades
de la qual es Pro -Capellà.
cada quince dies, una relació dels detin- blica.
Dele 360 opositors apaovata,
i exportades per /es mateixes duancs pel
Aquests últims dies s'ha agra- guts governatius ingressats a la presó
177 són senyores t38 hornea.
gener de 1923, el pagament de les quals vat de tal manera, que ell mateix
durant aquest període de temps.
En ells cinc primera 'loes de la
ha de ier-s een moneta de plata espaha demanat al bisbe de Lleida,
relació ti han altres tantes senyola o bitllets del Banc crEspanya, e-1 doctor Miralles, que vingués a
NOU 3 REGISTRADORS A CATAnyores.
¡Inc de fer-ho en moneda d'or, sera dol
donar-li cl Viätic. Aquell, junt
LUNYA
23'79 per wat.
amb el bisbe de Reha, doctor NoHan estat nomenats registradors de la
PARTITS DE FULIZOL
zaleda, i el d'Osca, Fra Colon, a propietat de Montblanch En Damenec
PARTITS DE FUTBOL
dos quarts de sis de la tarda han Parda i Nova, i de Tremp, En Vicens
Aquesta tarda sha celebrat el segon
Al camp del Raeing es va jugar un complimentat els desitjos del
Riera i Rodríguez.
partit entre el Reial Sporting Vigo i el
parta de futbol entre l'equip propietari doctor Cardona.
Racing Club de Madrid.
El malalt, que conserva tina
del camp i el Sportinz de Vga, vencent
EXPLOSSIONS A LISBOA
Els viguesos feren dos punts a cada
gran enteresa, s'ha aixecat aquest
el primer per 4 gola a O
El sots-secretari de la Presidencia, en part del partit i els madrilenys feren
El Verein Furth, da Mannheim, jugn mati del Hit i ha recorregut la rebre aquesta tarda els periodistes, ha penalty a la primera part.
amb el Madrid, quedant vencedor el se- sala i passadicos per on havia de facilitat el següent telegrama cursat pel
El partit, que resultä animal integon per 1 gol a O.
passar la processó fins arribar nostre ministre a Lisboa:
ressant acabà amb la victória dels de
a la seva arcova, donant ordres
"Aquesta nit han esclatat, en diversos Vigo per 4 gols contra 5 del Racing.
per a l'adornament i millor dis- llocs de la poblaci
UN JUGADOR D'ESCADS
ó, set hombes, cuataL'equip de Madrid, en el segun parIla arribat a Madild el fume,: .legrelor
posiciti.
cales algunes prop la residencia del go- lit jugat contra rhongares F. C. Vaza,
d*escacs Alrquin, el quid demA jugarà
A darrera hora el bisbe no havernador civil i al Consolat d'Italia, als
nord vencedor per 2 pums contra 1.
írenta partidessniora al Liceu d'Ameran.
via experimentat cap minora, es- quals edificis n'esclatà la setrnana pesL'encontre no toa més que mitjä.
sent Molt pessimisla el parer nada una altea, encara que no causà
L'ENTIZADA A L'ANY NOU
dels melges.
danys.
UTI PRE.G A Eid zAmena
A pesca de la boira temperatura i a
No hi ha hagut víctimes i encara que
El redactor esportiu de "La Correspina persistent, el 'mide mdrileny ha fesLA LLIGA A7RiCANISTA
la poblció presenta aspecte normal, diu
teje rentreda de lasas nep.
Ha celebrat junta general ex- la Premsa que les legacions, esglésies i pondencia de España" publica un artiAbras de les once de la nit, les rico traordinària la Lliga Africanista
altres edificis han estar vigilats duient de en el qual cembat durament la de,qualificació del conegut guardameta Rie¿rulaqurs que M'Incisos' a la Porta del
Espanyola, amb asistencia de la metinada."
card Zamora, i demana a aquest que no
Eol. es ti-acaben concurraguelfselines de
nombrosos associats.
Cr,,r1 phrSCS proecLnts de les barriades
Es donis compte de la renúncia TrANSFORMACIO D'UNA LLáI I es deixi portar pel despit i dongui el
de tara,- tan :isla ces pisto -aldusins.
de la presidencia presentada per
El Consell d'Estat té acabada una mo- sen coucurs per al trionif cielo cobra
1.7 d grn gentr.da contemplava el cul'Antoni Maura, acceptant-la i ca:, que es proposa presentar al Govern, espanyols en eh propers partits interrias pas d'originals orquestres.
fent constar el sen sentiment ge- demanant que es procedcixi a una na- ; nacionals.
Abans de o debe de la nit, la eircuneral, reconeixent la impossibi- pida i total transforma de la Lid
lavió a la Porta del Sol es tala materiallitat en que es troba En Maura d'Eapropiació forçosa.
L'EZTAT D'EN VILLANUEVA
ment impossible, a eausa de la. Inmensa d'atendre amb assiduitat els treAquesta matinada no s'havia
taaen , , a (pa+ ¡'ocupaba. S'interrumpí la
bailo de l'entitat.
LAFEINA IsT.• LA GUARDIA
inicia l, cap minora en Vestal, d'En
c i reillacill da eretccs i tramvies. NembroPer aclamació s'eLlegi presiCIVIL
Villanueva.
Fas venriers rolen gran necee' venent bardent al ex-ministre Antoni GolDurant l'any 1922 la guärdia
Es n'entonen els 39 graus de
P., n. 001 0 0Int els elotze grana de mina.
coechea.
civil dotingué cura autors de di- Lobeo.
En Amar k g primeres °empanados de
La lamentà la junta de la di- ferents dellictes, 31.232 persones.
Segons
els metges, la bronquiIce 'kiwi, ro Can un prefun silenci, dedificil situació 'creada per actua- Els requisitats civits i militars tis es de multa intensital.
ent-se, tots els que oenpaven la Perm.
invinotòries
i
acordä
cions ben
capturats ascendiren a 3.988.
del Sol, a mediar els clässies grans de tar al ministre d'Estat per mePrzoxises INDULTS
ratio.
nifestar-li el desig de que es
DL CELEBRAT NOTARI AZLa bola del rellotge del ministeri de la prenguin en cumple les opinions
El (amito de Romanones
PEITIA
Governació s'ilaumiuä, baixant majestuo- i s'utilitzin els serveis deis eleEn el CoLlegi Notarial madri- trobat, en possessionar-se de la
samra t.
ments que componen aquesta so- leny s • ha ceitebrat lacto de pr,,,sa cartera de Gräeni i Justicia, amb
Despees sonaren les dotze campanades cietat.
de possessió del deganat pel sota qué hi han pendents de resolues produi gran eridaria mes natura
secretee' de Gràcia i Justicia En ció eine expedients de pena de
que abano, prollongunt-se Lilas ben entracovEn•rd.
LA TASCA DEL
mort, algun d'ells en que la senMateu Azpeitia.
'da la matinada.
El sots-secretari de la Presidencia ha
,
Arab talo motiu ten un discurs tencia recaigué fa un any.
Als teatres i cara es festejA ami ma- manifestat avui que (lema, despees de
Semblant-li inhumana aquesta
defensant la publicació ben aviat
tele l'entrada a l'any.
despatxar amb el Rei, es quedará el pre- del reglament daiinitiu, i en quan
dilació, es proposa estudiar-los
—
sident al Palau per assistir a la pre- a la llei; encara que-adoleixi da amb tota rapidesa. sentació de credencials dcl nou ananixaUna de les causes é de l'Au. ELS CONIERCIANTS I INDUSdefectes que fan necessària la seTRIALS MADRILENYS
.1
dor d'Itàlia.
va reforma, en alguns extrema dibricia de Barcelona.
Presidida per En Caries Prast sha reA la tarda se celebrara Guisen de mi- den unser dJferisada amb cataunit la Camhra de Comerç en ple, prenetnt nistres a la Presidencia.
sim. rne pal Cos Notarial, puix EL QUE VOLEN ELS ELADERS
aquests acords:
Es reuniran a dos quarts de sis.
ella es la que li (Mula més preCASTELLANS
Assistir a la sessió d'oberturt del TriEn rebre avui el miaistre de la Go- ciada de les conquestes moderbunal d'Arbitratge creat per la Carabra
que
ahir
ha
dit
vernació els periodistes
Les canclusions entregades al Govern
nes: ¡'autonomia administrativa.
Internacional de Cernera que el dio la
havia reunir el director general de SeDeTensä l'estabPment per a les pon representants castellans que estan
se celebrará al Palau de Jus'icia, de Pa- guretat, el de Sanitat i el governador Notaries rices de la catrgoria a Madrid san les següents:
rís, amb Issistencia deis Dresider: de la
civil, per tractar deis prublemes d'higiePrimera. — Que havent rebassat de
personal i una racional regulaRepública.
ne a Madrid.
200,000 tones la quanti:1nd de moresc 00ció de les conjures (!), exposant
Continuar les gestiono perquè s'arribi
--I d'higiene moral?—ha insinuat
/a necessitat de que es deletmi- portat, o sigui el doble de /es autorita un acord amb Alemanya abans de que repórter, al.ludint la campanya contra el nes amb reglameut d'un•criteri zades per la lid dei dret estadístic de
acabi el "modus vivendi".
ice.
. 0'50 pessetcs, procedeix i es sol.licita
armúnie la qi.ivstió de l'edat.

cotitzacions
'de recàrrecs duaLes

ners

PREMSA ASSOCIADA
: CORRESPONSALS
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que es decreti la prohibició absoluta de la
importació Hm que estiguin descongestionsts tots els mercafs espanyols de blat,
i un cop sigui autoritzada novament
la importad ó d'aquell producte, que sigui gravat el dret aranzelari amis 7 pessetes els '100 quilos per la segona columna.
Segona—Que . es dicti de seguida una
Rcial ordre disposant que en un termo
de quinze dies tots els posessors de blat
estranger facilitin als Governs civils des
claracions jurades de les quantitats que
dels mateix tinguin al seu poder, designant els locals on estiguin dipositades,
amb obligad() a mis de donar encinte
de la seva inversió o trasitat. Un cop
passat dit termini dc i 5dies, tota quantitat de blat estranger no declarada que
es trobi en poder de qualsevol dipositari será decomissada per l'Estat, destinant
la meitat de la mateixa a la beneficencia de la població on es descobreixi i
l'altra meitat al denunciant, imposant a
mes a més al posscidor la multa de 25
pessetes per cada roo quilos de cereal
decomisat, i que per a la major eficacia d'aquesta Reial ordre s'autoritzi a les
Diputacions provincials, centres i altres
entitats agrkoles legalment constituides
per a nomenar inspectors especials que
gaudiran dels beneficis que l'atorguin
als denunciants i als quaals es reconei'ten per aquests efectes el cachetee de
funcionaris
Tercera—Que es dictin les casposa
cions necessàries d'acord amb el ministre de la Guerra porqué els exercits
d'Africa i des d'ara el peninsular, no
consurneixi altea classe de farines que les
procedents del blat indígena, quedant inelós en aquesta forma dintre de la hei
de protecció a la indústria nacional.
Quarta.—Que s'obligui ata taormants
de farines i de pa a declarar en les marques de les mercaderies el segell de barreja la proporció en que hi entrin farines que no siguin de blat.
Cinquena.—Que es %laceó la preferencia de la facturació de blats i fa ri
ness i el subministre urgent del material
necessari per al seu transport.
Sisena.—Que es erei una tarifa diferencial per al transport de blat des
del centre a la perderla sense reciprocitat.
Setena —Que es decreti de seguida la
lame exportadó de llentilles i altres lleguminoses.
Vuiteau.—Que pcl nalasteri de Foment es recopili i faciliti al país totes
les dades detallades i concretes de tot
resdevingut amb mono de la fabulosa
compra i inversió del blat estranger.

LA

CLOSSOPEDA A AUDRID

S'estén per Madrid i eis pobles de
la provincia l'cpizootia de glussopeda
el bestiar bo y a contagiant-se tumbe al
capea Hallar i porqui.
El governador fa treballs per a deturar el mal.
El ramaders s'oposen a que siguin
exigits els ccrtiiicats de Sanitat dels
caps de hastiar que s'importen i exporten a Marir lA nee ferrocarril i per carretera.

'

flEU3

Anit passada, a llä a les dotze,
E'adonaren que da /a fábrica de
ieS que la la senyora vidua
dEsteve_Sedá, al carrer de la Purtssima Sang, número8, sortia
funk per la porta i el viglant.
cuidä d'avisar Hl fin i gereist de
l'esmentada fábrica, obrint i
veient qua el foc era ja tant in-.
tens que ho consumía tot. Els
xiulets del vigilant i ls crits
Lec! feren acudir al Ilue de la catástrofe molts seins i autoritats,
procedint-se amb tres bombes i
una mànega a intentar Enfocar
el foc, paró tot fou impossible.
Les filmes im envairen tot, cremant-se Pedillli i material dipositat per a la fabricació del sa1)6, com llenya, oli, colotönia, etc.
. Les cases del davant eran envaides pe/ fum i les llames tocaven les fassanes i les parets de
les dels costats, per les guate es
vela un gran parill que el foc
prenguée, peró es pogué evitar.

L Per Mear llama de La eartida

deis especlacles hi acudí molla
gent i tota mena d'autoritats i
forces, com guardia civil,
dais, etc., etc., aquests (terrera
prestarsin gran servei en les bura
bes treient aigua.
La fabrica eslava assegurada.
— Probablernent per a les
festes de Reis, vindrà un equip
de primera Illa a conteudre amb
el lams Deportan.

VICH
Les f.3stes de Nadal han transcorregut amb extraordinària
mació, tant les relligioscs com les
profanes, A "Catalunya Vella" va
confeccionar-se un variat programa que ha atret al seu local

una generació immensa tole els
dies. La secció tatatral donä representacions dels "Pastorets" i
"Blaiet, vailet", d'En Folch i Torres, com tambiLde la "Reina jove", d'En Guirnerh, amb èxits brillante: El dia de Sant Esteve el
regidor barceloní Estanislau Duran Repleta ya donar Ama une

e

Villanueva im.
possibilitat d'anar
a l'Africa
En

Per referencies facilitados aval a la
Presidencia i a GoVernaciO, se sap que
aval el doctor Ergueta ha, visitat el cap
del Govern per a donar-li compte que .
l'Alt Oomis aari al Marren, senyor
,
nueva, hacia tingut necessitat de fer
el dia d'oair per haver-so-li declarat una
5
bronquitis, havent passat la nit amb 39
grane

de'fetre.

t

Té també un fleme a rervantbrae.
Encara que no sala presentat gravetat
la atalanta l'impossibilita de marrar al
Merme el prnsim dimecres, tal cura estaol
va penaat i decidit.
Aquesta larde ala aapigut que la
n'ala d'en Villanueva te mona mes imisi
portfincia de la que se hi baila atribuit.
Sembla que el nou Alt Comisaari, a
més a mes de sofrir bronquitis, te la tu-\
flatnació d'un braç a muna dama inreceló.
La seca malallla es un rontratenes
que motiva l'ajornament de la signatura
del Deeret snprimint ei carros de general en cap del exrcit del Merme,
reorganització de les Comandencies generalo i adaptada del nou regio.
Per consecuenc i a del ajornament de dit
Deeret, es perllonga també la combinado
d'alta carrete; militara Q ue s 'a n a v a a ter
',abre la base de la provisia de ta Comandancia general de Melilla.
LA CANDIDATURA PRO-RES-

PONSABILITATS
Eh, ateneistes madrileny g , en unió d'algrins altres dementa segueixen realitzant
treballa per a presentar una candidatura'
per Madrid. que tindr¡ per bandera la
depurada de responsabilitats.
LES EePERIte-Znil DEL P.

REVILLA
En l'exprés d'Andaltisia son!
rtnit cap a Málaga, des de on ernbarcarit per a Melilla, el francio-.,
eh Pare Revilla.
Novament intenta passar ai
catan d'Alhucernas 1 , procurará
allre cop reali'ar r gestions que
portin ab rescat dels canijos.
Aquests dies ala parlat amb el
prestdent del Consell, amb els
ministres de la Guerra i ilMstat,
ami) Comissari,d en tothom
ha trabal una disposició d'änim
que coincideix amb els seus propósits.
Creu el P. Revilla que ele m9roe no han d'oposar resistir cia a
la seva anada-al camp, i confia
el reeiximent de leP:
tiona.
EL

Seves

Al Liceu de d'Amèrica ala celebrat la primera sessió d'eseaes
entre el cumpla rus Alequin i Mr.
Howel.
A la 25 jugada ha guanyat Alequin, que ha passat en les seves
35 minuts. El seu contrincant ha
invertit 49 innuts.
Deinä jugará Alequin 30 parlides simultànies amb socis _do
diversos casinos.

ges-

"TIN-.0i, DELS PRUONF.R3

LES

ELECCIONS DE DIPUTAT'

A judici del comte de Romanoriss, les eleccions de diputats a
Corts es faran al 15 d'abril, sense que sigui;) alomados, porcina
a la segona quinzeM tenen que
celebrar-se les de diputats provincials.

D'UN

PROCES AL M.INICOMI

Ha entrad al Hospital militar
de Madrid, Per a sofrir l'observacié reglamentäria com presunt
dement, el comandant d'intendericia, ex-cap del parai
dancia de Larraix,
HuAno Calehinary,
PAU I

TRANQUILITAT

El cono/Me:1f d'anil dina."Sen-,
se novetat".

I obila

l

e

'Inenat Rafel García Martínez. a
la seva muller i a un altre subEs confirma que el professoe Einstein, poeta que es dio Apotinar 'rez;einventor de la leona de la relativitat vi- ro que ey plotaven amb bono resitará Espanya despees del seu siatge al snitats, per ells un mal procedi-n
lapó.
ment d'estafada denmeant diners
a canvi del rescat deis presonera
DE!. JDO D'ESCACS

LLET

L:

n•n••••11e-Mr••n

putat a Corto don Ramon Vila- v3rpool, amb earrega general.
tabla conferencia de la qual
ja donat cumple, i el mateix dia plana. La nova ha estat rebnda Amarrat n'off de Bareeflona S.
Consignatari, Mac Andrbw.
a la nit l'Orfeó Vigatä del Con- amb general satisfacció.
Vapor espanyol "Jaume d'Ur— Ha sortit el tercer númeservatori va donar un gran -conro
gell",
de Mazagan amb ous. Amarevista
cert en dues parts que va resulde la
vi,gatana literàtar un esdeveniment artistic. De- ria "L'Estol", molt ben impresa crol moll de Sant Fletaran. Conmes de diverses cançons popu- als tallers de la Tipografia Bal- signatari, Franco Espanyola de
lars, es donà la primara audició masiana; el sumari és molt inte- Navegaeiá:
Vapor 'belga "Lombardier",
d'altres obres de Lassus, Schu- ressant.
mann, Mendelsstion 1 Molas. Va
— Hä començat Cenderroc de d'Anvers i escales, amb &irroga
cantar-se Lambe un motel de les cases solar dels quals -ha general. Amarrat moll BarnaBach i el Credo de la Mio -ea del d'ocupar la Biblioteca Popular lona S. Consignatari, Casaseca I
Papa Marcel. Constituí la nota .t concedida ma• la Manenmunitat Suari,
Vapor espanyol "Aragón", de
més brillant: del canead l'estre- de Catalunya.
Sevilla, amb cärrega general i
na d'una sardana dita "Les espigolaires", de la ¡letra de la IMIBILI.62.111111126.27ZI.WIMMIMIGIS:2.4•1011•4.2•1121 295 passatgers, Amarrat moll
d'Espanya NE. Consignatari, Cola
qual n'es autor el poeta ',clip
panyit. Transmediterränia.
Gradges i estä musicada pm mestre B. Morató, director de l'Orfea.
Vapor alemany "Tritón", de
Tots dos autors foren molt aplau
Eremen 1 esfales, amb carrega
Movirnent
maritim
dits i no cal dir que la sardana
~eral. Amarrat moll de Sant
Valxolls entrats
que du una vera jota literaria 1
Dental)). Consignatari, Bernard I
musical, va ésser rapetida. Va flLlagut espanyol "Satt Tosa", dé Companyia.
nalitzar el cancera amb etl cant Vinaro9 amb garrotes.
Vapor espanyol "Rey Jaime I",
dels "Segadors".
Vapor espanyol "Oran", de de Palma, amb citrrega general
— Per la Santa Seu ha estat Cariff, amb carbó. Amarrat moll i 70 passatgers. Arnarrat moll de
nomenat canonge de Palma de de Ponent N. Consignatari, Re- I e s Drassanes. Consignatari,
Companyia Transmediterránia.
Mallorca per omplir la vacant de- gato i Fonthona.
Vapor espanyiel "Rey Jaime II"
Vapor espanyoll "Triana", de
clarada per defunció de mossbn.
Gosta i Llobera (A. C. S.), el de Malló, amb carrega general. Santander i escales, amh careanostra distingit compatrici doc- Amarrat !non do Muralla. Con- ga general. Amarrat moll del Re"bala. Consignatari, Ibarra j Comtor Vilaplana, de la carrera di- signatari, Amengua'.
Yapar angina "1:urtaa", de Li- panyia,
plomatica.
.
. soma
_ del nostre di-

Secció Marítima

qüestió del Marroc

La guardia eivil de Hueco (1'0,eroa ha tic; in gut a un pintor ano-.

ANUMCi D'UN VIATGE

SidalMa.

CATALUNYA

La

Vapor espanyol "San Salvador", de Gijon, amb eartaa Amarrat mol' de Sant Bertran. Con-.
signatari, Euzko„
•
'Vapor nomen "Strofjeg d", de
Cardiff, amis carbó. Antarrat n'ion
dii Ponent N. Consignatari, Ma -t
Rol.
Pailelmt espanyol -Casandra",
dii Torrevella, amb sall.
Veler espanyol "Soledad", do
Valencia, amb cuba
Vapor e.spanyol "Tilo", de la
mar, aniti pele. Amarrat moll de
',levante Consignataet, S. A. do
VaIxel/s (tortita
Vapor espanyoll "Tinloré", amb:
eärrega general, cap a Cartagena
i escales,
Vapor espanyoi "Cultora", amb
cärrega general, cap a Gamba i
escales.
Vapor espanyol "Torras y Dagas", en liest, cap a Diluirme.
Vapor espanyol "Canalejas",
amb citrnaga general, cap a VaMuela.
V.apor espanyol "Cabo Menor,,'
amb cbrroga general, cap a Mar-.
sella, via de sant Feliu.
Vapor espanyol "Cabo Tres
Forma", amb chrrega ifeneral,
cap a 'Bilbao i escasea.
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LA

PUBLICITAT

.wefer Ofmarts, ganar len

PAGINA CINEMATOGRÁFICA
L'escena i el film Próximes estrenes

"Roger fa Honte"

Una de les equivocacions mdS
grans que han tingut els autors
J diractora i empressaris de filma
ha estat el harrejar les coses del
teatre amb les coses del cinema.
Em refereixo especialment a l'adaptacid d'obres teatrals a la
pantalla, i sobretot de les obres
, teatralles que tenen un fort vater literari. Es pot &cooptar com
ami conceasió un film fet amb
:ele materials de l'"Aiglon", de
ilmitand, per ejernple; l'ambiant
le i'"Aigletn* es una cosa molt
superior a lee paraules de t — Ai;ene, i el cinema pot produir un
'escenari ms ample i más sug• gestiuque el teatre. El que no
'es pot acceptar da una adaptació
d — Hamlet” o er"Otello" perquè
el cinema en aquest cas ti tocarä eempre la de perdre. En aguce. tes gran obres citarles, podem
,dir que el seu valor nace elcheitivament en la paraula, l'algu'enent i /a teatralitat san coses
lmportants paró de segon o t^rcer ordre. Els franoesos primer
.1 ara els alemanys, taren una
'gran nació per aanesla mena d'a'flaptacions., A Amsterdam vaig
s'aura fa un parell de mesas un
"Otello" filma; per uns aclare
germänics de primer ordoa. Per
'molt que s'II' escaurassessin la
pealicula resultava relativament
denta.

No as que jo cregui que en nt
film bi hagi de mancar la intriga
1 l'interés dramàtics, tul el COtitrari. Paró en el film ais6 s'ha
de produir es produeix d'una
manera completament distinta
de com ho vetarla en les taules.
El fiera ha de suplir la paraula i
el color i apella mena de v ibra
coi« • 1..eiprn de l'home de
carn i (liaos plantat davant dels
nostres ulls; la manera de suplirho en les adaptaatons germäntques — que con] a germäniques
-solea ésser a/oil fidele—per perfecta que sigui, per molt detalle
I per !non ambient que s'acumula sempre deixa un huid immens
en Pänirna de l'espectador.
Algú pot creure que aguaste
adaptacions de les gratis obres
drarnätiquee fan un be al públic.
No hi ha dable que si un bon actor 11's a el personatge central
de l'"Ilarnlet", pe,r ejemple, d'a' quest 111m sen poden treure
mollas tapies, es poden projectar en iatiaitat de locals, ei pal aic ho pot presenciar a lineas
diseretissirns, i moltissima gent
:que no tendfa l'ocasió d'enterarse de la faba/a shakespesriana
interpretada pel gran actor, s'en
pot fer arree per mitjä del t'ara, (
Mes/lores el film és un instrument de difusa; de cultura.
• Aquest argument que algú em
•ernedria fer, sembla a primer cap
d'ull una gran cosa, pera ben
mirat as una bestiesa com una
casa. Perquè si bä as varitat que
'el públic s'entera de tate els ineidents de la tragadia, no s'ente i ea de la part principal o siga del
diäleg i de tata l'emocia, la profundital i la poesia que hi ha en
les paraules de l'obra. I per comptes de vence una intarprelacia
digna ven una indigna mascarada. Si pesca cm a aquell que
armen que ei eneenyaran una nota
molt bonica i nomás l'ensenyen
ted vasta., el barret i les sabates
d'aquella nota bonica, i no senteca de com ta la cara ni do com
'se li mute el cos dintre d'aquell
vasta,.
Recordo que abans de la guerra la caaa Panul era molt donada a fer aquestes reconstruceions
cinematograllques, que generalment resultaven bastant tronadas. Ara, com ha dit almas, els
alemanys amb molt més coneixement i preciehe es dediquen a
la vulgarització de les grane; obres
beatrals, per miaja del cinema.
I ens hem de convancer que ajad, fa mal al teatre i fa mal al
cinema, perquè el camp de la pal heule és un camp nou i verga,
per fer-hi exploracions artastia
ques insospitades, i no per dopar cap mena de fruit.
El cinema trenca totes les li-

mitacions de l'eseenart dl_ fusta
i tela pintada; el cinema pult
pecular a l'aire lliure I en 'penanaturatesa; els argumenta complicadfssims i meravellosos insolucionables sil teatre, troben
una natural enlució en el fem.
Tot el que es, peró, amb el mutisme de la pantalla, es pot guanyar amb eis infinita elements
veritable em pala i de gran jota
pela ulls mea pot recollin nohjectau i la pealfctila anant par
aquests mona de Din 1 combtnant els afectes de Ilum i les
perspectivas.
Res americana han donat la
pauta, i han abata et carril i han
arribat a barme.
Bes d'adaptacions teatrals 1
desfigurant una mica la famosa
sentencia de l'Evangali podem
dir: donen al teatre el que sigui
del teatre i al cinema el que sigui
del cinema.
JOSEP MARIA DE SACUARA

Los pellicules ioternaciouals.
Essent el cinema internacional,
les grulla casas productores han
concebit molt naturalment, el pro
jacte de crear pel.lícules talarnacionals que puguin agradar
als palias de tots els pafsos,
Cert es que a l'hora present seria perillas fer una pealfcula especialment per un pals; seria
exposar-se a vence rebutjada
aquella producció en tots els (temes paleas on seria presentada.
Preveient aquest problema s'ha
començat ja a barrejar els artisDintre de pea temps deixarem
de veure lo que succefalantigament; yo es, pel.lícules franceses lates per artistas francesas
i peLlículea americanes per artistas americana. Cada dia Va
accentuant-se rinternacioualizacia de les companyias i amb
aixa el cine hi sortirà guanyant.
Els alernanys han estat els primere a donar l'exemple, contraetant als artistas francesos i en
canvi sabein que les cases franceses han contractat també alguna artistas alemanys. Els ame
ricans lamba estan disposats a
introduir en les sa yas companyies gran nombre d'elements
estrangers i estar molt tazartata en fer ho aixis.
Actualment s'estan impressionant a Eis iti,giits diferentes películas ese lea guata, al costal
deis artistas americana, n'hi hi ha
de franceaos, alemanys i angle.
sos.

Estrenes de la setmana
Kursaal
En• aquest aristuerätic sala
que tan bona cura proa en Pelee,cid dels seas programes, s'hi e3
trenar avui i lanteresantissima i
emoctonont pealicula dramàtica
d'Empresas Reunidas, "Roger da
llanta" que tan gran èxit ha assolit a Eranea oc sito prüjeelal
durant malta dies en diferents
einernes.
Stia projrsetat també "Fora de
la boira" l'eminent artista
Alla Nozimova.
Sala Catalunya
Ah ie va estrenar - se en aquest
alegara sala la bonica producció
dels artistas associats "Disracli",
d la qual fa una creació en el
papar de protagonista gran actor americà Jordi Aalics.
S'hi projeceen lamba "Una barberia model ; molt cómica; "Jugant auto vides", drama emocionan l.
Dennä s'hi estrenarà la izarressant petllícula del Programa
A . Mtria "De lo vivo a lo pintado",
per l'immitabie artista Dunglas

Fairbanks.
Palace Cine
La pel.lícula de mas axit estrenada apresta setmana a aquest
cinema, és "El primogènit",
creació de reminent actor Jessue
Llavakawa. Horn projecta també,
"Sola el disfraa de l'amor", "A
forma de punys" i "Reconcilliaci6
dele nuvis",

Avui. s'estre.narä al Kursaal
interessant pealicula, deania7
ca, de gran argument, en guaira episodis, exclusiva dc les Empresas Reunidas, "Roger la Honte", interpretada por la genial
artista francesa Bita Jo/ivet i pel
gran actor Signoret.
Donat l'assumpte veritables
ment amocionant, no as pas dubtds fteeegurar que aquesta bella
producció assolirà un axit grandias.
El encausar d'En Fatty
Ben test farä la seva apariciG
un nou e le atty" americà. S'anomena William Karr i pesa (brutl
240 lliures angleses. Fa poc va
acabar una comèdia en dues parts
(la seva primera producció indapendenta que porta per tftol
"Weigth for me". Fatly Karr es
molt probable que no trigui pas
gaire en recobrar a la pantalla el
Roe preeminent que hi tenia en
Falty Arbuekle fa un any.
Carn va Usar Impresstonat "Jocalyn"
('
Nombrosos epissodis, de "..Tocelyn" es desenroillen en els Alpes. Per a prendre aquelles escenas el directos' 4'ese.ana da La
casa Camp ana M. Lean Pairies,
va haver de viure tres setmanes
en plena munlanya i va ensopegar amb mollas dificultats per a
trobar un xalet on pagues refugiar-se la petita caravana composta d'a.itore i operadors. •
Entre aquella gran solitut dels
pies nevats solament hi havia un
xalet habitat per un rústec bosquerol. Aquest feia temps que se
Ii havia mort la multar i toles les
figures extranyes torbaven el seu
recolliment. Malgrat aixd, després de mollas negociacions va
consentir donar estatge a la patita caravana en el san magatzern d'ordi on hi havien algunos
mhrfcgues. Al dia següent definitivament conquistat àdhuc va cedir el seu Hit a les dues damas
de la "troupea.
Cada mata uns gules pujaven
les provisions d'Etrannes i d'aquesta manera, durant un mes—
varen rulguer viure a la sosia
blanca, la vida deis bosquerols

que va comisar i descriure En
Lamartine fa un segle.
"Cesar Borgla"
No trigar à molts dies en és ser
projectada a Barcelona aquesta
bellfssirna producció da la "Levantische Film", magnífica visió
cinematogräfica de l'Italia del
Renaixement, les belleses de la
qual es reprodueixen d'una manera admirable.
El reportadi M. de Miguel
Aquesta casa prepara per a
dintre de pace dies la prova d'una
gran pel.fícula "La eiutat sagrada", la qual, tant pel sen argu-

ment i rica presentació, esta cridada a esser l'esdeveniment, cinernalografic más important de
l'any.
' "Maria Antonieta"
Dintre de poca dirs serà presentada a Barcelona aquesta
grandiosa pel.lícula, meravellosa
visió einemato grätica de la Eranea de Lluís XVI, en la qual interpretarà cl papar de reina nihrtir
la gran actriu Diana Karenne,

que fa del seu papen una creada
molt

En quant a la presentada, tot
quant podriem dir en sol elogi as
poc, puig s'han tingut de reproduir monuments arquitectanics
francesos i entre aqueets el palau de Versalles.

Ho y es de tot el món
Els trucs del cinema
Per indiscrecions d'alguns artistas que van tre4rialar a '"L'Atläntida", elia sabut que, en tres
escenas almenys, no és pas Mito.
Stacia Napierkowska la que representa el papar. Cert ds que
l'artista esta girada d'esquona 1
que es tracta d'escenas de poca
importancia. Sigui el que vulg,ua
el fea és que absencia de la senyoreta Napierkowska una figuranta
va posar-se el case d'Antinea,
substitució que, per altre costat,
no perjudica en res la pelateula,
car ningú pot donarse'n compte.
La próxima ~ idilio de
N'Antonl Moreno
Antoni Moreno ha estaL con-,
tractat com a galant jove per a la
próxima pel.lícula que ha de fer
Na Mary Miles Matera Es titularà "Tice Trail of the Lunes orne
Pino".
Sormelx la ratxa de divorala a Hollywood
Seguirle registrant divorcie ena
Ire els artistas cinemalogräfies
Aquesta vegada es
tracia de Mac Busch, la protagonista de "Time Christian", que
acaba de divorciar-se d'F.n Erancis Mac Donald.
Una pel.lícula esportiva
La próxima pelellcula de N'Agnas Ayres per a /a Parainount
un drama de la vida espartiva titulat "Racing "'Jeans". En una de
les escenas, Miss Ayres conduela
un "auto" a una velocitat de 100
malea por horal
Els patita "astas" de la
pantalla
En Jackie Cagan va complir, fa
poca 'dies, villa anys i En Baby
Peggy, quatre.
Un cenara da olnarnatograna
Actualment s'està celebrant a
Els Angels un important congrés
de la Indústria Cinematogräfica.
Un tren especial format a Nova
York va concluir a Els Angels els
delegats de les principals companyies addicte.s a la "Paramount".
L'alcalde d'Els Angela, al cap
d'una manifestada formada per
200 autos, va labre els congresistas per donar-los la hanvinguda.
— A França tambd es parla de
celebrar un gran Cona;ras de einetnatografia, el qual tindria !loe
a Niaa l'hivern de 1924 a 1025.
"flama de passió"
La pealicula britänica "Flama
de passió", interpretada per la
gran actriu Mac Mars/i, ha e..stat
venuda fa poca dies ala Estala
Units per la crescuda suma de
30,000 Illuses esterlines.
Els tres moeguaters da
fe:fa-Lindar
Fa poca dies fou projectada a
Paris, per primera vegada, la interessant palian/la cómica "L'atroit mousquataire" o "Vial anys
abans", interpretada pel gran
cötitie francas Max Linder. dagons novas de França, l'axit d'aquesta producció ha estat molt
gran, essent elogiat per tothorn
l'ingeni del protagonista que
a la paròdia s'anomena Max
Lind'Ertagnan.
Lcs peala:Lilao olon1felgatas

Una revista francesa publica
la aova qua actualment s'està
treiallant amb gran entusiasmo
a l'Institut Metampsíquie per por
lar a la pantalla els intereasants

fets relatats pela eminenis savis
\Vallara Crookes, Charles Itichet,
Elammarion, lozano, etc.
Aquesta pealicula documental
portarä per titol "Els rnisteris de
la vida i de la intirt".

Preves de eel.lbles
L. GAUNIONT
"El flli del plrata"
Un d'aquests dies serh presentada en sessió de prova la bonica
ofq'ie Gaumont "El fill del pirata", els principals intèrprets

la qual són N'Airea Simon Gerard,
protagonista de "Els tres mosqueters"; la gentil Saudra 'Mitowanoff i el gran cómic Biscot.

Roger la Honte
Pel.lfoula basada en la oesa
labro noval.la d'En Jules
Marea Posada en escena
per En Jaoquea de Barca-

lids, n girar-se vers el seu antic amie

i anava a canviar el sentit del ecu
curs, quan el sentiment del deure el n
galvanitzar. Ell era allí per convencer
el tribunal de la innocència d'En Roger
celli. Editada per fa CRUP,
Laroque. Aquesta innocència hacia de
Aubert
proclamar-la ell, costes el que costés._
g en tost el seu Iligament amb Júlla de i l'advocat va reprendre el seis discurs
baria pesat al feble pera al lloc on l'hacia interromput.
Pecó, tot de cop, la seca ven va debotarla Roger. 14 guerra li va oferir l'ocasi6 de compuse! Ea Roger va iaeort..,rar- fallir, li mancava l'aire; va abrir ela
ee al sea vegiment, prenent part a les bracas batent l'aire i va caure. Tot
primeros acciona a la frontera de reeet i horn hl va olgrrer .Ai! el cop hacia estat
massa fort. El senyor de Noirville era
• trobar un gerula d'armes al qual
esperava tru h ar al seo cotal: l'adsiocat mort La sala, represa de la seca cuso.
Lluciä de el marit de :ralla. rió, ya-deliberar i, en mig d'un silenel
Ea Roger Laroque no baria pas trait ansiós, prenunciA La senté:ida: el crimiun 'árale, car abana de la guerra no conci- nal Roger Laroque fou condcmnat a
lia a l'advocat le Noirville mis que per treballs forçats a pefpetuitat. En mIg
la seva reputacia. Aprenent a conèixer de la multitud, un home deixava escaaguan borne graeras, de ter landre i de- par dels mies llavis un malefic somnis,
licat, va execrar , la seva conducta i va Era En Luversan, cl qual hacia escrit
la lletra infamant.
jurar que mai raes reveuria i el
Des d'aquell momee, En Roger La.
ya asicar al cama de batalla. .A1 set, retoco, Regar Laroque a mantenir la sa- roque restava apartat del mía, no tenia
ya paraula i Júlia, humillada, va jurar ja ni un sol amic sobre la terra;
cena,r-sc. Ea aquesta obra ella liana sol cor, no obstant, romania ple de piad'esser ajudada, sense coler-ho, per un far i d'amor per ell: cl cor de Susanna. Un dia—feia diruit meses que EL
subjecte anomenat Euverean, el goal—
j-aroque portava el casquct amb les
cas estraorlinall—tenia una setd):,$ ga
dues lletres sinistres—va declarar-se un
mult frapant amb Em Roger Enroque,
incendi a l'establiment penitenciari.
Aquest Luversau fria la eort assidursuent
a la senyora de Noirville. Aquesta va saEis Roger va aprofitar el tumult per
ber, amb gran remorlimelit, que Pulas- escapar-se en companyia d'alguns detrial eslava prop de la ruina. Com si- tinguts; va dirigir-se a Nova York.
gui cine En Laroque l'hacia ajudat en
Allí va treballar, primer, de manobre;
celta ocasi6 deizant-li cent mil franca, després, havent conservat l'a fició als estudis cientiíics, va emprendre remarella teaia desig dc retornar -tos-hl i va de
manar aquella quantitat al seu araant cables estudis sobre la composició de
Armest, veient que se li presentava una l'acer; alguns capitalistes van interesbona ocasid d'obtenir els favors de la du- sar-se pels invents del ¡ralleis; la loena qu celi assatjava sles de lela tant de tuna començava de somriure-li. Pecó de
tenms, va procurar a la seivora de Noir- qué Ii servien els diners sense la sera
ville—sense explicas per quina mitjans— petita Susanna? En Roger colla reveoels ccnt mil francs que ella li hacia dere-la. Com ? Era precis canviar de nom
manat, remetent-los aquesta al seu antic per poder entrar a Franea, on seria
actant. Vet set perque l'industrial no Ca- infatliblement detingut altra cegada per
via pagut dir al jutge d'instruecid la pro- la justicia.
celinda del diner ni molt menys confetiNo obstant, va exposar-sc a aeure
sar-lio al seu advocat, En Liuda de Noirperill i va anar a recollir la seca Ella Su
villa.
Santa.
La instrucció de la causa fou InLstant
Tots dos jinda van tornar cap a AmaIlarga. La pobra Enriqueta Laroque es
rica, on, per afecte de la Providincia,
consumia de pena; va desaparei- Laroque ca trobar un nou esta: civil:
xer abaus del dia de la vist- i nu se'n un obrer anomenat William Farney,
sabe res mes.
qual En Roger havia confiat les Emes
El dia de la vista va arribar
penes, va suicidar-se després de la mort
L'eminent advmat Liuda de Noirvi- accidental de la sera Ella, llegant els
Ile era l'encarrcgat de defensar el seu scui papers al seu amic francgis. Des
millar ttmie: es tracto gia d'un "affaire" d'aquel! dia En Roger Laroque va connetament parisene, la sala estaca plena
vertir-se amb En William Farney i va
de goal a gom; Cota esperava tal cegada fer-se ric.
que es produirien incidente i efectiNaTranscorregueren alguns anys i En
ment aSS bagueren i molt mas imporRogenes consideras-a ja feliq. Pub l'atants del que porfia esperar-se. En primer
mor al país natal és malt fort al coi
l'aparieiú de la petita Susanna va
dels homes. \ r olla reveure la Frane,
produir gran sonsacib; t'cmusadt<4, q ue no
rr.algrat els perills que palien eshacia pegut obteulr cep dedaracin d'a- perar-li i algun temps desprès, París requella nena, &Maca per destymptat que
bia /a visita d'un riquissim arnericn,
la solemnitat del tribunal la impressiona- William Farney, acmnpanyat de la 41.
ria. Penó no va ésser
va Ella, a la qual sa sorprendre preSusana.* no va dir ni una sola pa- gant sobre la toalla de la seca mara.
rau/a de ço que hacia vist i va salvar el
Era plzcis allunyar.a Susanna dels Iloco
cap de son pare. L'eloqüència del senyor Oil ta nhavia sofert i on els antics sode NoirVille hacia de ter la resta. L'adfriments podien dominar-la .nounhalt.
vocat 'va parlar de la noblesa d'äuima del
En William Farney va comprar, dona.
sea ami° Laroque, de la fragilitut de ha al Migdia de Franca, a liaison Blanpraces aportades contra el seu elicat.' che, una esplèndida propietat, on SusanEuardit per l'amistot, la arribar fino na pogués viure a plena natura. Ella
al sublim i la sala començava ja d'emoairnava aquella natura prodigiosa 1 magcionar-se quan un uxier va portar una nifica i sabia interpretar-la en quadros
de
a
l'advocat.
El
scover
iletra urgent
d'una gran frescor i delicadesa. SusanNoirlilie va obrir el sobre, va Bes-ir la
na Varary sortia cada dia a fer llarmissica i va dubtar aus moment.
gues i atrevides passejades a cavall, cor-m
"Vos ba y o' pres la defensa de Itoger rein sola per entre els boscos d'eliveres.
Laroque—deia la lletra—iguorant que ell
Un dia, a causa d'un sotrac violent de
era l'amant de la costra mulla i fa un la sella, l'amazona foil llançada a terta
momear liaren fet al.lusia humorística a i allí hauria quedat horas i hores, feuna aventura galant que hacia acabat
rida i sense assistilneia a no ésser per
tan el retorn d'un préstec de ecnt mil
d'un ¡ove genet que n'axil
franc. Aixa fe mfdie, &ayer. Torneo l'arribada
vista catire. Aquest jove genet—el destl
a casa vostra i interroguen la vostra
no era
muller o millor encara, el que fa Ilide sImi complau ca aquests etzars,—
altre que En Ramon de Noirvine, el
airen-vos i interroguen a En La
fill del célebret advocat. Arnb gran •
roque I"
Les reticencies d'En Roger i el seu precaució i amb encisadora
silenci, van fef que En Noirville, com el jove va aixecar l'amazona. Van mirar-se, enrogiren, i cc,m que eran a l'esun llamp ho comprengue3 tot... En Laroque hacia trepitjat, cullotat, argiest clat de les sexes vint prirnaveres, l'amor
sentiment, al qual fan honor tots els bo- va intervenir-hi, de tal manera, que al
setmana Lii Ramon va anunrnes i que se'n dii, l'amistat. L'advocat, cap d'una
amb les mans tremolases, els laste päl- ciar a la sera mara el seu projecte d'anag.

NrolETATs
MISS VENUS

Esdeveniment artístic TEA T1E
t.

_Din 10 de Zetur • estrena de I

Espectacle

nou a Espanya .
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STUDff CIRERA
Dies 2, 3, 4 i 5 de gener limatiné.es" infantiiii. Programes eomplets d'assumptes per a nens.
Aquesta empresa, per a eorrespondre al favor del públic, no repara en sacrificis i ha adquirit per a
* aqueis -"matinées" l'exclusiva d'Estrena a Barcelona de la grandiosa pellicula
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adaptació del
delicids conte de MAURICE MAATERLINCR

Totes les tarees deis dies 2,

3,41 5 de gener

A
a &manar a -En William Farncy la m'a
de la sera filia. Davard d'aquestes paraules, la senyora de Nnirvele nruhiplica les seres preguntes, desbarata el
g en fill i acaba per cenvence's otee En
Roger Lar:narre i En Wuhani Farney
eón una mateixa persona. Esbojarrada,
prega al seu fill de no insistir en eis
sens prejectes.
Desesperar, el jove es dirigehe a. la
biblioteca i contempla la roba que portara el sen pare el dia que va rn srir
d'un atoe fulminant. En Ramos atraía
la roba í descobreix la ;letra infartr-ct
que va Cansar la mart de l'attrocat.
11^T. ix 1 cc..tsprén tot seguit tma part
del terrible secret. Al cap de noca esto
el, es trob.4n atril) la Silla d'En William
Farney d'aquells lore s cors fets per a la
felicitar i la confiarles, s'es,mpen cruda
confidéncies, Susanna parla del crim
i dii, ha Ver n '11t: creo que el seo pire
l és culpable i declara que ro pot tasarse. En Roger LaTOnt/e 11/ 401,TiS lee
'paraulcs acusadores de la sera filla.

Al! encara que ell es faci anomcnar \ViPiola Farricy, als ulls de la sera tilia
segueix essent t Reger Laroque I
Perú aquest suplid haurà d'acabar-se
per . e11 i per &mema, la qual can greument ell ha de salvar la sosa
falla i fer que resplendeixi el sen honor.
Elns detectives cridats per ella es pasen
tot seguit a treballar, descebrint que ei
criminal és aquel Luvs-roan, qua va
abusar de la sera se/Tildar:ea amb
Roger per cornetre el criar. En Laversan no és ras solament un criminal,
Sind tamhé un !1-....dregat; fon presient
de la Socistat de Petroli; de Guat-ri tia 1 especulara a la 'Farsa amb els diners deis seas arcionistes. William Farncy. que jrgara en contra d'ell va pre..
eipitar la ruina del bandit. que es d'asenM:15Cafh ben . est, havent ole confessar
les seres execrables maliietes.
Re-stars /1 gran culpable, la 'pie foa
re , igen de totes les desgracies: yilia de
Els remordinscnts i la deseoparació no l'abandonen i l'anaven cor-
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J
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secant abans de matar-la. Tot aisó era
el passat, l'odiös passat, tacat arnb sang,
era preferible csguardar sercnament l'esdevenid«. Aquest estava representat per
dos é ssers joves que s'estimaven i havien
ben merescut la sera felicitar.
En Ramon de Noirville baria de el.
sar-se aviat atril) la sera amiga d'infantesa, la sera promesa de sempre, la
rica i encisatiora hereva d'En M'Aliar/
Farns-y, la filla dre l'antic conde/mar a
treballs fc7cats. Robert Laroquel.. Pecó
ameest podia d'ara en davant, aixecar
el cap; el ecu 'honor havia estat rehabilitar amb ell l'alegria del cor, puix
sota els seas ulls vivien dos éssers felieos.
Un aldarull a l'alt.a sociatat ne0yorkina.
Nota York. 1. — La filia del
multirrirlionari Portgodan s'ha escapat del pensionat on eslava
educad - se.
Degut a l'activitat de la Comis-

sarta de Policia, s'ha descobert
que Miss Huckelbey, amb el nom
de "Miss Venus" estaba actuant
en un dels principals teatros del
Broa clnra y.
Les aoves errentripitaLs han
mogut tal rebombori que lotes tes
familias se mostren extranyadlssimes per anal procedir.
El seu pare, no volguent ésser
menys, ha fet publicar cartellsanunei solieitant un marit per a
la seva ella al qual °tercia dos
milions de dot.
El dia 10 hi Iratirit la rececid dels pretendents i el palie
podrà veure el seu resulitat al
T eatro Novetats de Barcelona.
Les pel.lfeules per a nens

"L'Ocell blan"
L'Estudi Cirera en col.labora
ció amb la casa Seleccine, S. A.,

al Palau de la Nit, al LIECC, a Ir
Cera de la ätisäria, a la Catedral
de la Feheilat i al Palau de Rata; tot es bonic, magnftle. paró
no han trobat lOcell hilan. I

ha organitzat per a la setmtina
d'Any Nou das a Reis, unes =Unes infantils en les que solarnent
es projectaran apropúsit p2r a nena, tal com es fa a
Londres i a Nota York. La poilíenla que mes cridarir l'atenció,
entre Nitres d'interesantfssirnes
que es projeetaran, is "El PA-

que tornen a casa aeva no troven al desil,jal ocell. E1 Päjaen

Arul". apart de ta seta ilosotta,
Os una bonica pel.lieula de gran
espectack dirigida magistralment per En Maue-ice Tournouf
contó -ver:tes i ettemples
prensibiei per tata eta nena. Born

jaro Azul", basada en la famosa
obra del gran Illósop belga Maurice Maeterlinek. En aquesta tustória el gran pa.21a deixa córrer
la seva imaginació sobre el tema
de la « Felicitat" sempre careada per l'homo en totes les párts
del món, quant en realitat
tes vegades la tenim a casa i
no sabem trovar-la.
La humanitat està simboelltada en dos nens, TyIrll a seta
germana Mytyl, que surten a cercar rocen blan que representa la
felicitat. Una fado els condueix

tia de felicitar a l'empresa e
Cirera, que .93.nse rapa.:
rar en el -seu ro:A, pre.senta
Barr!Frla, per.prirnera'
pelle
vagado, un aspe:9Mo citiemato-

r„rlific per a nena, enalLint-lo on'
gran manera. La id2a éS'excellent i detonen imitar-la altres
empresas que tenen bastant &Fcuidada la selerció deis seus prori
gramos.
amose••n••n•nffl...1111.

Lee*,
2PiezerLWA'2711-5,Ava
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posat
alta venda

el-voiu

primer de la

HISTORIA
NACIONAL
O IE

CATALUNYA
p r

Antoni Rovira i Virgili

EDICIONS
PA fRIA
DiPutaciö,95
Teté-foro tes7

'renda

De
en els prin.
cipals kioscos i llibreries

dulrbr
Motorets e l-tries per a joguines medniques,
movibles, ainb piles marca 1_911.„ Agulles i flors
lluminoses L'Ir; de gran eecte. Pantalles fantasia i aparells de llum per cases de fines. Utinpares i piles el&triques de la marca LOT dc tots
models i tualanys.
LLOCS DE VENDA:
Llocs de venda: "Suprema", Pela!,
Schilling, Ferran,
número 23.—Iterislain i Companyia, le2rran, 1. — Laplana,
Cunipanyia, Ferran, 12.—Vicens Ferrer, Ph4a Catalunya,
—.1. Valverde, Comptal, 9, — J. Vilalta Cucurulla,
res, Codlna
Roig, Trafalgar, 3.

Tots

eis catalans han d'adquirir aquesta obra

rarsinimeisz====-=22rm..--ermennrateszem
.SS11.711101AIMMGMZIMMir....!..111MAIMMilaraiLeGalifflIMay

LA FREVIS/0

P

ä

3 , SUCILTAT ANONIMA

L

DE

SEGURS :

Filial de LA CATALANA de Segurs contra incendis
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I Rin INFEDEIATAT IPEMPLEAT
L; •
AVALOT O TUMULT POPULAR

Domiciii social, Rambla de.
Cataiunya, /5— Barcelona
tai

MAQUINA D'ESCRIURE
Construida amb e:4 mfilors materias per a fer les mes escarreçades tasques d'o fi cina. Contra suppment de preu, estoix per a viatge. Mabet sencer
per a l'ortografia eätalana i de qualsevol 'lengua llatina
Representant a la península: W. M. Fleegc, Passeig de Gracia, III, Barcelona

No n'hi ha cap altre a mes bon ,preu

mara,

m

7...G;Arts,

2 ganar-1921
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Teatre

Diana•Argentina-Excelsior

Catali Romea

Eadeveniment &Mastica
dies 5, 0, 10 I 12 de gene?
Guatee tiniques fonemas per Caminen: I
genial

•-TEATRES-w,

133333B1333MISIESE333.913NMinililalrielii3B31333233E3
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e
Placa del Teatro, 2 .i 4 la

CR TEATRE DEL LiCL1J

ca

A 5-ni.,9,7 de pral-neta/ I abonrinietil, a /ro
1MT "Serala fIllonOve" I Coma! 1. re2 I 1
Totoral :tenor Ilipelit Lätero. Acti,
iTipera en Oponen', pren•-iit Si n o t
11 enunent sopran T. Pon lialotacrto 5ets
eidaudils 8Mo:os Cassanl.
Sorobi,
intermedi M t l .sehn
a L quart,tote,,e,1 <IN tenor senyor 1.18.119
Cantes la romani;a de/ arte Stuart de repela L'Africana; arotimanyet ansh orquestra.
última de Rigoletto. lisjoea. le
AlcstrW Cantairoo. ktoll criar presenticiA
Del gran-i4enor Carlo Basket.

etr3321:1B22B233i.7-2.3ritz..1111
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i Civilitzats tantmateix

paquobot "Tenaolty"
i Civilitzats tantmateix

ie El

Nit, Jovenlut Jordiana:
Gran fundió d'Innocents
Els dies 8, 9, 10 i II gener, quatre úniques funm etolls pel gran uttgieErmete Zacconi
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Dijous, beneficia de

maatte
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il t Gran Teatre Espanyol
FM>

de Juli Vallmiljann.
••nn•nn131.

21182321132B111/11113ROZNO
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Oliga

/Mil, dlmarts, Mi, a dos quarts •
I•
do deu, programa monstre. 8 obres 10
MI de oor0/1133 exu, e; 1. El l'ames dra- •
ma Meterle en cinc artes, D'ordeno
Bruno o El manir de la InquitilcIón
2. El graclosIssun apropeslt en un III
arte, Lo tornada d En Nandu. 2.
MI broma continua, veritable sucres, Id
MI la revista local en un tete, sis qua- Idl
4 Cros 1 apoteosl, Pi-Pi. Disertare s , e,
3 vigilia de netS, Joma, Vorieen o Los a
ill
pi Afiserablos.

3
g
2
t2232211251112322322111112
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ISANTPERE

I

fist ol, (limarlo, 2 gener. Tarda, a a
: 1 , 3 cinc. Vermut Ce broma. Entrada
"
butaca
una pesseta. Per Carrera
U1
.. vegada, Ele polvos del Doctor RiF.
.. g en.. Nit, a lrs deu. El grandies rail
A l'ombra de Pliontioio.— Dorna, dilaceres, tarda, a Coi quarts de cine.
E barrera Irrendssiblenient de Bala
; sant de la Font. del Gat. lift 1 totes
les nit, robra del dia: A hombro da
,. MontJuic.— Molt aviat: Novea I ve. ...
d
= Ilee temptacione de Sant Pero (ami) la
in.
mi quadrOs nona),

- Teatre de

lid

al2111111111.2212111119221111019321

Oompanyla de comèdia
GUELL - TUDELA - AS-

QUERINO - CORTES
(Telefon 4131 A)

1

•

IBE"

•
;1332322213331212132121122I

Div . ndres vinent:
BENEFICI DE

Menumental i Wakija

GALLE,G0

fi

Avui,

dimarts,
tarda:

PE TEATRE ¡-«cure DON.
TEMPS. Re.taurant especial.
Pela, Ondea 1 Xariscos. Quintana, 7,

HUIDA
-

ESPORTS

Frontó Principal Palace
Avui, dimarts, tarda, a un
quart de cinc. Dos interessants
partits. Nit, a un, quart d'onze.
Dos extraordinaris partits. Primer, a pala. AraquIstaln i Quintana II contra Irauregul i Jäuregua Segen, a cistella. Barrenechea i Garagarza contra Ondarres i Sa/samendi.

premsa catalana, que heu enyorat
anta acguits un diana integralment nacionalista,
JA SOU SUBSCIET A
"LA PUSLICITAT"?

Cimmusizinizzmiaan)

••••.nn•nn•

n

3 '
el

•

Saló Catalunya

•
Notable g este ,. lordA. Mol, Al- 111
02. marts, colossal programa. Disraell
“ (Amistes Associats); La nobles* de.
la veritat (Programa Mallo), per C.
e
Ld Calvert;Una barberia moda!, gran
ol broma. Revista de Sport, I la de
eran Interim 1 actualltat El Enlosar
. _ en son retir de Dosen (Holanda), e ,
121
11 eloruinent molt curato. nema, gran
a entrena del Programa Ajarla: Del
•
_ viu el pintat, per l'inimitable Duu- a
e glas rairbanho. Mena corrents.
A
la
;

IN
la

popular,

'

VOS, NACIONALISTA,
nue us heu lamentat de la poca

Rift/insuirtiNNIENISERVETWRIffilaitiiiiiiiffriftlE21011

SOCIETE GENERALE
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Banque pour l'Etranger et

les

Colonies
E

e

Sucursal de Barcelona

•

Plaça de Catalunya, .20

II

Iota mena d'operacioas d3 a rica i da Sara
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de verftable interts.

LBEISIMIABBIse322211131813112

LI

Asalto.

ti
N tIIMMIZEt2312232312.11111211231
FI
PI r

p iim cantonada (mole del

L'EX/1181CW DC FERES leas
GRAN DEL MON

ca

Tealre Comtal i
72
ä Gran Cinema Doliemia 3

Gran
22 Sesos, 6 elefanta 10 Ileon!, 6 tigres reals, 17 simis, 32 cavalis,
mello, búfala, etc., etc.
sii
Amt, t'U, gran ranció, a les deu.
-u Avui, danarts, grandioFall ereilent. COnlintten les ova- N 13
le cions del número aerl me s muorlo- is
003 progi . nturs: laallarina
natil que CO conolx.
3 rj milionària, A copa da puny,
5
EL8 CODONAS
U El primogènit, pol t'alaba^ pi
El temerari domador Fischer sob Ei
artista japorbi-s Sessue
els seas tenn g s. tigre. reata
13
Fl19 a yakawa,
te El grup mes emorionant del inen
la inteee,sant pelEis 20 asaos polare
•
Lt ttellitl Mlss Tutti Fruttl, per a
1 els nitres formidables ritraccions. ri
Eibiblchte permanent del gran Park N 4 Jaleie Lorene, i
ZoOlOgle. Entrada, una pesarla.
tol de La reina de la Ilum. e

t

i

r

ca

DE LLOGUER

El

At.trque% del Duern,

—
•

CAiXES
11
171

o

Es desparta a comptaduria. Telèfon 413-1 A.

CI [in

FALAU CE LA CINEMATOGRAFIA •
ARISTOCl/ATIC CALO
Avui, dimarta, sensacional estrena

3

•

Esdeveniment artistic

Espectacle nou a Espanya

ca

13

Novetats

Dia 10 de gener

m.

o

RESTAURANTS

Avui dimarts, El capità
Kidd 9 ¡10, capítola; El boeznertronneniarrourretl
xaclor, per Charles Ray; El 3
pi modern Roblason, Apoteoa si d'En Raimondi, Reputació per la Priscala Dean; m
EMES-Sed do gleala l d'amor. Di- 2
N pus, estrena de El capltä
laIdd, 11 ¡12; Terrado pro- II
14233211E12iiGEIIIISB3223Q111
misal& El trlomf da /a via
14 t'arria, i al/res.

fi

II

Nit,

1

JOSEFINA BUGATTO

lalbUNIPCIO CASALS

A l'alubia de Monljulo

e
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isEnilialallOrtiblE13E2SialEZ n

CI N

Laäxlt mas gros de Pany

Teatre Cómic

LA DOGARESA

al BRIN B 4111111E/
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PEL TEU AMOR
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08808 C0TAEDIANT8

Ce Brechers es cosa mal vista a Es- is
a pan,va. Ultims dirs. Exil creixent al .
a seno rival domador Vier. Fortunio, •
14 anda els seas
•
a
, ,11111
mato» sALVATOEE
1 Completen el programa 12 notables N
111 atracctons, 12 flE1/1 Demk, dime- •
el cres, funde a benellef de Ereckers, •
• amb els seus Össos comediants; pro- •
R croma extraordinarl. — DIJous, larCa, benencl dels simpktics 1 malt •
_,
1 aplaudits clowns Rico 1 Ates, oboe- 111
q uInat els nens amb un record . DI-•
if vendes bencnel del famas domador
Fortunio. En 5.011 obsequi slawofert
1 entrar a la rabia una distingida senyoreta amb careta per a no Ceder
renegada. — Diumenge. die 7, co- •
mlat de la companyia. Es despatxa :
a Compladurla.
.

2

,

Gran Teatre Espanyol

aa
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n13

N N nia.
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le

i Cançons per Rosari Leo-

El.

r,

LA BUENA SOMBRA
Ginjol, IL—Cabaret continu de
les set a dos "Guatas de deu l de
les dotze a les guaira de /a ma,
tinada.

a

EL GOYA

NINES

Arletecrätinuese escalono artIstiguis

ae
Seaeue Hayakswa.
u
a
4 Atol( acial (- s irena de1 mageirte film r

broma,

PACO

Ist

La reconelliació deis promesoi,
La reina de la llares, 4.

el fresa de l'amor, per Geraldina Far- •
kl rar, 1 El primoudnit, per el gran ar- ga
es líala tapones

Ni). a les deu: La niña de
las planchas,.la joguina en
dos artes, grandiós exit de

4U4 444441

TEATRE NOVETATS

Una vídua aprofitada, ReputacI6,

2
Progratnes c xtraordlnarla
a
2 nyul
Unäria, dimarts, Bailarina mino- ••
A copa de puny, Arnb la dieirt

LA REINA S'OSA

tia 121•Nelealliaaaiinizesizeinligiammieglazilliiircuizei@di
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Na, gran programa

1

DE

Avui, dimarts, El capita ICidd,
9 i 10; L'amor porta el votan:,

•

-LA BALSA DE ACEITE

l'actuació deis quals ha estat a callida amb

IDIL'Ll

I CINEMA NOU

fEBEIBSIBBLENtiliElfir.231111:
N
al
SI
11
Palace Cine
u
ti
•
1,1
GAMA ritt.o Da MODA

1 ' el sainet vn un ni-te i
tres quadris

LIDIA JOHNSON 1 ALPE 4, C FF

N
CIAD EQUESTRE
2
Gran companyla de me. Ventura ...
aval,
(limarlo,
nit,
a
dos
Cannau.
ci cuarto de den. Formes programa. .."
ig L'Os extraordlnerl dele Sesos fenno roano, aseos ciclistes, ¿lesos tararaisles, Sosos arrebates, (Asas patinaay dors.

preus populars:

1 '
Ni

els famosos dansarins russos

,A

101 Avui, dimarts, tarda, a
II

NOMES PER DEU DCE3

•

catalana I castellana
Direoció: JOSEP BERGES i

•

prenent-la part

i representant-se el delicios qu adro
El

rioml i fthi

..-2e2n70M.

Conipanyia de sarsuela
Orts - Lponis - Gallego
Avni, ditnart s, tarda, a
les cinc. La Magdalena' te
guía, la divertida sarsuela
en un arte i cine quadrom,

Pl

la

1 entres

EDEN CONCERT
.gtsalto, 12. —Grandiós hit de

Paq una Alfonso, Mary Taran, Lee
Arthos i altres importantlssimes
atraeons. Aperitif, Dancing i
Gran Tabarin americà.
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fastuosa revi;la de gran espeetacle
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Dimecres, a les cinc tarda:

Telefons 5125 14735 A

Avui, dimartn. nit,

el
rl

Tulle Catale Efl133
Aval, dimitas, tirata a
les cinc:
Grsiii funció dinnocants
2 "Aventura extramalinaria
don comte i una
riá7. Varietés, Perieon
eionat Argentí i els cacentetes
;
(Alano and Kirrl
g
Nila a dos quarts de deu:
Yit El paquebot "Tenacity"

'?11(n

aa

ERMETE ZACONI

representant l e s seres grans creaclonse
1 Dieoneeti, Gli spettrl, La monte
emori, Don Pedro Corono—Queda
Obert I abonament a la Combladdela del
U711/1i . A13 fenyoro abOnatll 8 les Interior'
tempOradell Itels res e m aran les (ere,
calitats ni» el 31 desembre.

MUS1C•HALLS

Avui, 5, La reina de la Ilum, El
primogénita Miss Tutti Fruta A
copa de puny, Eallarina

31211E131333233223CEI
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SERRA de Barcelona EA-ELS MONJOS DE MONTSERRAT1 !a casa J. F. ONOLLEE.A arreu
amb el nom de
i fan

avinent que l'únic licor elaborat en aqueil Monestir és el que es ven per tot
XelEit ..Aeä,U2
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vanecimiento afectado y extendió COMA
placiente la mano hacia la pipa que le
entrega personalmente el chino, iayua
dándole él mismo a encenderla.
• Luego, después de una inclinación de'
cabeza, el propietario del tumadero se
alejó para vigilar por la tranquildad de
aus. clieutes.
Atravesando el Tunden se dirigid
lentamente hacia el fondo de la sala.
Una vez delante de la puerta que le
separaba de la habitación vecina, dolida
Wu-Fang .y Long-Sin estaban al peca
cho, di6 disimuladamente dos golpes ea
el tabiquo de madera.
Ante esta señala los dos cómplices'
desde el otro lado del tabique levantaa
ron la cabeza.
—Esto nos indina — dijo Jung -Sin
que nuestro hombre se ha dejado caer
en la trampa que le hemos preparado y
qu se halla actualmente a pocoa pasaa
de nosotros.
En el momento 1111.5//10 21 cortinaje
disimulaba la entrada a la habitación contigua se levantó, apareciendo
Bell la Rubia...
Esta no habla mentido pratnetiando
6113 cómplices una sorpre.sa. La transformaeión que se habla operado en ella
•pra. en efecto, sorprendente.
C.2a el yeatide de terciopeli boraeada

de piel que la primera modista de Nue,
va York haba entregado algunos dias
antes a Elena Dodge, Bella, se parecía
verdaderamente a aquélla de una mane,
ra sorprendente.
Un poco de colorete en las mejillaa y
tina ligera capa de negro en las pestañas, le habían comunicado la tersura del
rostro ast como la languidez de la mira- .
da que constituían los principales encantos de la prometida de Clavel.
Bella, habia . sabido arreglar su cabellera rubia exactanamle igual a la moda
doptd por Elena y el pequello sombrero,
puto en su cabeza, con la misma gracia de la joven hacia que el parecido
finesa mas exacto todavía.
ß in embargo, una mirada astuta como
la de Clarel no hubiera podido engañarse durante mucho tiempo, sobre todo, el
hubiese tenido la oeasin dáo contemplar
de cerca la audaz usurpadora o cambiar
algunaa palabras con ella... Pero, a al,
gana distancia Bella hubiese entrado en
la sala donde aqual so encontraba y a
N'arel le bebiera sido . imposible evitar
el dejarse sorprender pro' esa semejantes
7 jurar que se hallaba frente a su proa
metida.
--aOn6 tal? ,fflué os parece? — pregunta la joven, dirigiéndose a los do s.
chinos, con su perversa y maliciosa sona
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cer en aquel barullo los personajes qua
an el habían intervenido...
Pero. por breve que hubiese sido la
visión, había sido suficiente para Pustia.
Sus o jn8 no le habían engañado; era
cfetivamante Elena la que se hallabaen
manos de estos miserables y que lueliaa
lia vanarnenie para substraerse a ser
secuestrada.
En un arando el recuerdo de la ad-'
vertancia que había enrontrada entro
sus cartas, atravesó su mente...
Acaso su aviso 110 había llegado a manos de su joven prometida? ¿I cómo se
explica si ella lo habla recibido que no
se hubiese puesto en guardia contra el
peligro que se le dvertía?...
Rápidamente Clarel se levantó y sr.,
cando su revólver se precipitó hacia la
puerta con irresistible impetuosidad.
El tabique cedió bajo el choque
lento, y, través (la las planchas da madera hundidas, logró penetrar dn la liad
bilacidn.
En este momento, los cuatro chinos
que tenían preparada la emboscada 39
lanzaron contra al.
La lucha que siguió fila terrible... Di.'
n'iba dos de los hombres y esperaba hacon lo mismo con los otros cuardo Bella
la Rubia, riéndose, lanzó lejos de al Mi

Bajo estas palabras, que no podían
g e n más que una orden de Wu-Fang,
aparada como firma el dibujo de una
serpiente con la cabeza erguida y mostrando sus dientés dispuestos a morder.
Mientras él se enteraba del contenido de este billete, delante la puerta de la
rasa el astuto chino se había extendido
en el suelo, interceptando rel paso.
En la rapidez de su carrera, \Visitar
no le vió y tropezando sus dos pes con
el cuerpo inmóvil, ftal a caer unos paa
sos más allá de bruces sobre la acera.
EI malhechor se levantó vivamente,
huyendo a toda prisa, mientras que el
joven periodista se levantaba profirtena
do maldiciones.
Jameson Quiso eerriorarae de que no
había sufrida ningún daño, pero su caza
habla desaparecido.
Furioso por haberee dejado coger en
una (ranura tan estúpida, el joven periodista entró nuevamente al interior dol
edificio, enjugándose y refunfuñando;
luego dirigiéndose al laboratorio, explicó a su maestro en pocas palabras lo
que le habla sucedido.
Este, amistosamente, le eons/6 de
este contratiempo:
—Iltahl—dijo él—. IN° hay por que
praocuparse, solamente los que no hacen
nada están exentos de no equivocarsel
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Y le entres6 el billete perdido por ei
atino.
—Desde luego, como puede usted acr,
ein que vuestro hombre lo sospeche, sabemos a dónde ir a encontrarle.
--fEfeetivarnente, be aquí un indicio
que no puede engaatirnoal ¿Que hemos
de hacer?
Clarel reflexionó un instante.
—Existe tal vez en este que acaba de
llegar una relación directa con el allana,
AI0 amenazando a Elena. Así, pude, vería
con satisfaecian os llegaseis a la mana
'alón de los Dodge para averiguar lo que
te ha ocurrido a nuestra amiga.
' —Pero vos, maestro, aguó vli a haa
Ce durante este tiempo?
—Yo ire detrás de este chino y le ala
de le indican lleve Sus noticias.
'caneare en Motto Street, en el lugar dona
—No creeis que es una illiFtudeu.
eia el arriesgaroa solo en esos lugares
peligrosos?

—La casa indicada en el billete es el
Xumadero de 6pio de Ilup-Ling, el Dual
asta siernpre muy eoneurrido y vigillado
,do cerca por la policla.
Mientras babluba habla levantado el
cuello de su americana, encasquetan,
dose el sombrero hasta los ojos.
Los dos hombres salieron junios y se

‘
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tos proferidos por Bella como siotacada de improvisto, estuviese luchando
contra una banda tle agresores do los
euales intentaca escapar.
En el fumadoras, a pesar de estar cea
rrada la puerto,, el essandalo producido
por este barullo formidable llegó hasta
Clarea con el ruido de los cristales rotas y el bullido de la lucha.
Se incorporó sobre an litera, aguzando ansiosamente el calo_ :Quien pedía
tan desesperadamente socorro desde el
fondo de aquella pocilga
Bruscamente so abrió /a puerta apareciendo una silueta que le era muy familiar, continuando con sus gritoe y
luchaado en manos de los chinos que la
aprisionaban.
No frió más que una aparición, cosa
do algunos mor:lentas._ aL mujer no
tuvo siquiera el tiempo de traspasar el
umbral do la puerta.
Profiriendo uni rugido de cólera, auriga
Sin se habla precipitaao sobre ella en el
raomento que intentaba escapar, y cagiandola de nuevo la empujó violenta-.
mente hacia el interior, volviendo a ca-i
rrar la puerta que ella había logrado
abrir.
Esta eaena se har-bla desarrollado tan
kwypeiLle sp.amyy
r4.44+.9.4;,0 ms

risa en los labios, — zr.nid teneis quo
timar de mi trabajo?
Sus intcrloetian es . le miraban fijamente con siva satiataación.
—Es sencillamente extraordinario —
resporidiö Wil-Fava, extrañado do un
parecido tan perfecto. -- Verdaderai /te Ud liabais convertido en Elena
Dodge,
create quo •sii cearnaa
—,Ast;
rado va a tomarme pur tila?
—fAomaito lo quequardia a emir en la
trampa I...
Abriendo una puerta quo connInicaba
3 un patio, Long-Sin Idee un gusto omoo
llamando a alguien. •
entraron en la habitaCuatrii
ción, y a las indicaciones un arriól so
alInearOO a itlilbOS lodos de, la puerta
que comunicaba coa el funiadero.
--Iodo 1 mundo st ä perfectamente
Impuesto del papel que ha de remesenlar? — interroga el jefe da la Cesta de la
'Serpiente Negra"...
Los chinos Matinal:mil la eraieza silenciosamente.
Sobre la mesa, juuld a Iiona-Sin , so
hallaban dispuestas unaa 1111,1:06 y crisIn e. Ccgia dOS O tres, arraiiiraluloirrl
inflo donde se rompas •tat ruidaaamenaf.
Se produjo un humillo ~enlosa, una
iAc ureaajada el Ilatr..a., fliaalias

/adata tomando Welter el camino de la
Quinta Aaenida y diriglaneoae Jusdin
hacia g as profundidades del barrio dir-

a055

•

DO.

Mientras anaba iba pensando en loe
acoiltedinientos .que acsbalma de desarsullarse, el hecha de llevar el ala e:e
au sobrero inclinada sobra 1t)s Ojer a le
impidió distinguir al juvea emisario de
Wo Fans', que espiaba desde nace •ia
fachada del edificio, alean:liado en la
esquina de una callejuda próxima.
Deapues de pasar taasea delante de
SI , istd it) siguió a una diatancia suficiente tara no acr. obaeraada, Aguad
a quiea el espiaba entra aeguidansenle
en Multo Strect, que es, como be . reeurdala, 1111:1 de /as principales arterias del
barrio chino.
asn prestar ate marión a /a ¡aunad aal.
gaseada, con la cuall unø aotalia cuacaad0.
an cf Imilehs.
Aheleado la mielen penetró en la eriaa
can paso reatreganda loa pita en cl socio y con id aire acobardado de tus- eata
pederaidoe • funiadorea da opio.
Hin quitarme 1 . 1 bata ¡d'era, lu.c una datar' eetaa sort la ealiern, a liop-Liag, el
canil se había adelantado aumiente a
elionentro, indicándolo preparad:Intents.
litera vaefa.
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Genti!s clames, nobles cavallers, menestrals atrafegats, honrats obrers de
dintre î fora Barcelona, gent del pla i de la muntanya, grans i petits,

S.

M. El Rel del Calçat
que té els seus Palaus de la

Creu Coberta, 109 9

•
a

i Meildndez4iTe1ai. 63

els més formidaNes estocs de calcats de totes menes, classes i mides que mai
s'hagin vist, es troba enguarez.Aimpossibiiitat d'organitzar la cavalcada' que
l'any passat deixà rneravellats›to- g-3 els habitants de Sans i Grbcia, privand de

fer-la el trälec creixent que hi ha als seus PALAUS DEL CALCAT,' plens de
gent de gom a gom seguidament d'amables compradors.

S.

M. El Rei del Calçat

a

•
•

no oblida, perb, els seus benvolguts afavorixedors, i en ' conseqüència els fá
saber que TOT'DEMA 1 DIJOUS I DIVENDRES VINENTS, ELL en persona, IN vestit de rigorosa gala, rebrà de mans deis seus • amats sübdits-petits,tfes a
cartes que vulguin dipositar a ses mans augusLes i que seran enviades després a

Als Tres Reis d'Orient

•
11

companys seus egregis que han pro use. s comoiiimentar totes les dernandes de
sabates, sabatetes 1 sabatones que per carta eis sigt.iíi fetes.

S. M. El Rel del
des de sa reial estada

•

Calçat

•
u

Creu Coberta, 109

•.
•
us saluda amorosament, habitants del Reialme, especialment la gent menuda, i, •
111 segur de la vostra fidelitat, us desitja un bon any non, curull de ielicitats, be= •
•
•
naurances i alegria.
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