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linneelnuu, que al darrer terç del seDaspres d'un periude de silenui relaticanteet Urge En FranCarnbó para 1 passat diumeage sobre el mdattent attual del
La gracia de la prosa de Verbgsser gle XVIII Insoria retrubat la seca actiproblemn de Catalunya. Aqueste dies havem Ungut a lee mune és el seu estil pla i ric, gne cs mamé vitat i el Mermar material, i amb ells
'una dotzena de discursos parlamentaria i extraparlamentarts del fiad entre rubjectivitat i el tirierni. A:I- l'Aguja ingenua de les diversions ficita ¿el viug e qoutidia, encara no era
Carnbö. Havem pogut constatar l fortes contradiccions r-unes rondares, algtins discursos lite- espiritnalmetit retornada del atuiment
raria i, sobre tut, més de quatre
l'ilitistre
politic.
de
alirmaciGns
suseesasives
que bi ha entre les
menta del "Dietari d'un pelegrí a l'erra cuasegiient a la caigtida; la dignitat ciEl neneament d'En CatTM a traves del temas fluetuant, tren- Santa" i del !libre "Encursions i in- vil Amblar,' murta, i escaldes les (orcat, amb zig-zags pronunciadissime. A la Berceleneta acaba de ges", perduren encara coma una tr Aa- ines caracieristique, de Lt personalitat
fer declaraciens en emita contrari a le:t que ha fet altres regales. Ila de prosa ben feto. 1..'estii de Ver- nacional. Només per la fecunda eficziEn Gambó és sovint el contradictor de si matelx. Cada diecurs laguer, prosista, és placer, -rercigent cia del treball, poc a poc, i per una via
seu, tal eom succeeix amb els testaments, anut.la es aittertoes. miserable; a telones eixut, pei . 6 znai indirecta Massa llarga, les classes productores cunitnçavytt de 110U a posar els
eitearreit; tic tant cu tant, Iti riu
Ara el discuta' que val és el de la Ilarceksazta.
ICetatatak> duo impute propi, fin de les
L'finica idea fue s'eguarita en mig d23s canvis d'En Canda"), imatge o In esclata el n'alabe de la virtuts
raça. Pecó la multitud
és el de l'afirmació de la unitat espanyola i ibrica. Arriba a la descripció enlliter»adora. El t, geteral amorfa i,deenlaparticular,
l'estament arisuna dignitat extrad'una
sobrietat
i
per
conaiDO
SOIS
couclusió que aquesta unitat indiepeusable,
locralic, els seus imitadora, elsaavenalordinàries. 1-11 ha sény.
ilitat
matey
de-rar-la com un fet viu, sinó tendré per la imposer
rers i el filón de la natura, soiriut una
Aquest seny. que es ordt ,.2 i
rial de les altres solucions. Ele desmigajes que eis actuals home
castellaitració acollida .unb vera come4 nota. ',obre tot, en Ietpa.de la "Lliga" han tingut des dele temple del general Polavieja gines del "Dietari Tiro petegri -a Ter- plaença, poi:muda-en la seca conducta
engii, no han pogut fer-los rentuwiar definitivament a Ilurs pro- ra Santa". 1-li batega un espetes adate- a copiar ›,...trilutznt la vida madrileaya.
Ets siz.n2s d'aquesta inflMircia (depósits de selució harménica. En els dareers anys els fracaseos rat i ilainejant, la rousrtlicearKs
guda ea part a la dominació i tumbé
han estat múltiples i seguits. Abans de cada •Lettalia es deis que perfecta i ben noaderada.
una :nena d'ajup)ment coLlectiu que
era l'Ultima, i que, si es perdía, els reaionalistes es considerarien ni° s'abandona mai al sea cor exal.:at aIcn
cert inón encara dura i fa enrejar
deixa que l'artista talli une prbaneals
fracassats. Perdudes les batalles, En Caria •e6 nea-a ara el fracàs idi,crets.
amb dócil admiració 1m buides muneres
de la "Lliga". No recorda ja d'haver-lo confesaat ell mateix púcortisauest
es troSort a to .s els documents
é
"Dietari d'en pelegri - ! Es gainit
de l'eprrea. 1.:Is dos peciódies que alesblicament no fa pas
ti dietari d'un exploratt ,, r. En te
Tetes le teories eco/lar/ligues i geoe-r:il'iques, totes les tuvo- eins paratges reconstrueix leo esetees L.rres terelt llurs primers assaigs ticacions históríques i politiquee, im pciden destruir el fet de la bibliques i croen l'ale dels sagtats IN.4- tuids—Lo Gavia, al*, Barcelona i nl Diaresist encia implacable d'Espanya a reconèixer la Ilibertat de Ca- tagonistes. Cada pecha parla :( 1. byx:: rio ‘ -osioso, histérico, erudito, contare:al, p4blico y econötnico--no sols crea
fe. Peró l'esguard del poeta no es perd
talava. Aquesta resistència es una nova confin-nació del fet,
i mesura. Ciad l0. escrita en ebitanyul, ›inú que tota la par:
senye.lat per En Cambó mateix, de no haver resolt mai Espanya en lirismos i observa
pctites au.sa- amb teratincia a formar opiniú—ben poo
cap problema de Ilibertat. Quins senyals hi ha avui d'un canvi devinar, e travé de les nobles
de 1`,1- ca per eert—tenia un marcat caile unials paisatges i als
d'actitud? Els senyals són Inés aviat de reet averaey. Cal pre- ciase
tarnia. Apart les noticies locals gairebé
l'anitna roent del sacerdot.
guntar, dones, a En Carnbó i als que peneen com a quin criteri lestina,
De vegades, aquestes notes de pek- simple d'interés particular — perdues,
tonen per declarar fracassada Ilur política i per renunciar a les gri us recorden els diaris deis usas vendes, llaguen dc dides i criades, moutc.,-123 curiosi'ats
postreres il.lusiona en l'enternimcnt o en la generositat d'Es- exploraErs. Mes d'un ene, reneittt siment tie
i les disensicions cientifico-filosófiques
e! llibre de Verdeguee tima rsrindst
panya.
La tesi del senyor Carnbó no és contrària e )Iament a la que mots ciauts i chis de Nansen eroni!-a —imita del tetups—que Id abturden, to!es imortnaelona, de Catalunyd, trESsosté "Acci,3 Catalana". Podríem ornplir colurimes i més coltun- del seu rige al Pol del Nord. La les
fe guiara lo:s pasar; del izaveg,:t. Una paitya 1 'le liSCLuime mtnaigerm, pres.mLes del acetre diari amb textos antes i recents d'homes de la altra
1211 un earócter delira de notes oficiafe s'enduia el nostre poeta: tu
"Lliga", on se sostenen atinnacions opomle3 a les ene fa En 1,2stina.
ses, en ks qitals el s...irrintent patri 11JDotninant els acguits det
Canalaó. Es pueril i és insincer el sostenir qu o les petites ronces- tun dos hornee eserinen les an.kiltel-, Inés trafpua alguna n egada. ring .,''.na sions a Catalunya contingudes en el projecte d'Administració humils- de- llar ciatqc.
gal, en V.:ira:track> amb que sóa relatats
Iris Nana:tics de Catainnya, tolerals per
local i en el de la Comissió extraparlamentària fracasseren per la
Aquest domitii, aquesta
culpa dele extremistes catalans. En Combó sap perfectament que catalana. és poter Ii nora essreiciel.a la • censura,
les cráuiques. di,:laris, relaciono de
dató no és exacte. Les projectades concessions a Catalunya han l'estil de V2riaguer, prosista
ciarges, es mostra aquesta cast.tlanitfaisoomeasret . principalment per Popo:jefa que 'han . trobat ii Madrid
de."
fa zaci6—per altra parto raes externa, i, per
— Ef !•neta
1 a Espanya. L'excusa deis suposats extrem;ates catalane—eren
Inds aparent que real.—En Ei cape: ventura extretniates els hornee de l'entl e-a Esquerra c e tala- gaire a Cirona c,1111t011,1VJ se:...r,rment •rón de
sastru• Catukin, anóttim, putidcat
ne?—es comprendria en Ilaais d'un polític esemnyol. Pecó en /la- les nostres lletres, 110 11.wit a Ailet,a, o•e a b mateixa
imprenita de la Caseta
del politic catalit que sap millar que ningti la histéria dels es- espanyol, segons se'ns infarera, el sen rany 1;6a ressenya critica de la vida
discurs uccroldgic sobre Casta L!..beforços realitzats a Madrid, constitt:eix un intent deslie32.1
baria:loan:a, es palesa 1'obseiO de la
ra. Es un fet absurd i
carregar als nitres el pes dele propis fracassos.
— Ila aparegut el carn ell anunciador societat duurada d'imitar aquella Espain-a que ieui els madrilenss. arnb un
En Carnbó ha vin gut a dir que Lt "Lliga" es conform aría dels loes Floral; Catalans de Cuba.
avui amb les concessions cantingudes erz el projecte de la CornisSe celebraran el dia 6 dc vi:Jf1/ i se- enyor de casticiame, ama/1,nm gf1V,.1e0.
sa eatreparlamerbria que funcionà l'auy 1919. L'autonomia in- rail otorgas nombrosos prnnis. Semj,la Fóra precís. per preserillat,Funipliit el
que es Iraeta d'una ft'.!.1 d'a- quad ra, transcriure ftrietkoots
tearal queda, dones, arreconada de fet. A canvi d'aqueixa come s
llargs, da la Viola d4eleeliznetre" i
tta profunda sigeif..„-aeid
els regionalistes s'ofereixen a combatre els necio--siómaeLOHrn,
aZti la -Petimetra", de Y-Eh:crié de carnalistat radizeds. Si ni aqueixa concesaió ve, gaaitaran indiferente [21M1a933135:12i11111111•11111111111111MEMISI rera". d les tertídies i de Ir, rellades,
repressió que pugui venir contra Catalunya. No ajudaran receló
dels pas., rigs i del U:otra:, del; amare
nrareseiva de l'Estat. Perú En Cambó 110 el:u que es posin nl coetet
i de Ice ar.o.ur . ts g.f..int3. Con/
exem r.ile doinostratru literazura dtsdele pairiotes perseguits.
Converses
arrelada, pot citar-se 1.1 cuosell donat
Ens abstenim avui de comentar altre.3 pasatges del discurs,
a una donz.ella: -En ca'zando das deperque preferim comentar-los davant el teat 1:ateza-e i aetoriteat.
ditos de ehinela, un por de lazos. reParen: constar, de paseada. que "La Veu d.e Catalunya" s'equivoca
decilla de pro: oen troj, i tu in:vainita
XXXIX
en dir que el cabdill de la "Lliga" basaria el seu discurs sobre
puso ea ca• terc.'ada sil das, ,,ti . -e
"Sembla com lii en la seca vida
les conclusions aprovades per 1 Assemblea ree .ionalista de l'estiu
na sobre la l'A
utas :artesaempuedanesa quotidiana, En
passat I farem remarcar, finahneut, la frelar aai la qu foren escolVentura hi recollis tresor s i n e y haurino qm . 1 3211
ilonsaaarcs y m'es
bles de soutituent i de gracia."
tades les aftrmacions espanyolistee. Les dues o:acions fortes del
buseada
baaaa y /Va utoyoL'autor ha volgat. cas
públic t'oren arreneades pele parägrefs on l'oeader declara que
rasgo."
concret, eralasitzora la frase en la
ainvoridu rar
davant el dilema d'una Catalunya sotmesa u d'una Catalunya
seca vida unpardrinesa
1 'atoen dds tailLosos, tia tulla
triaria la "Lliga" aquest darrer extrem, i que mentre no siguin;
Creiem que no. l'erti, Lraug supudirecta lun Kgiai d'aliaos:ció. Els que
fetes coi:cese:0ns a Catalunya, no es compti amb els regionalistas
sant el Cornac i, no per aix5 tic;
manav5:1 1 'i...›1444co. no huelen
d'.1. ser cauce e: que dZient Ca la coaper combatre el separatisme catala. L'actaild de l'auditori és ja
oblidat hue Im ici e per drzt de concersa anterior: que en la prosa acuna contesta clara a la tesi regionalista.
quista. Alai el capita galicrel cornte de
tual és massa soviet gire s'altera l'or-

no-

lògiques

França

Alemany:1

Ei ver propòsit iranes
millors

pi

vii

trance:sus travui, Auguste tiatt-

aain, ha expesat awb una repontania fraiiquesa i m'a) una absoluta claredat l'estat desperit
pelote Irancis. o de gran par: d'aquest, en l'Ilota actual. No exciten
eiä politice i els econonzieles
franceses que Alemanya
les reparacions, ni que sigui postrarte cobrar-les per la forlea tiasia panza — ja fa anys! - • Mr.
lloyd George de ficar les nian; a

batuques d'Alernanya
aquesIa no s'aveitia a pagar hmpon dele (1am-e enusats duraat
la guerra per les seves ;Orees ION
ristres i maritimes. Despres .1e1
temps que ha passat de l'artnisIici enea, lee bula:ligues allananyes eón huidas, i els aliats no
Lis

tr aurien gran cosa d'un escorcoll

ni que toa fet por genl armada.
dones? Si Alemanya no vol
pagar per prilpia volutilat, ni .18
Possible
els diners violentament, peiquè França s'ent ossudeix a exigir garantice i a
realitzar .ina doblo acció económica I militar contra el dentar
monis? El reconèixer la difienltat màxima Per fer efectites lee
reparaciens, no equival a la rom del/meció de la tesi francesa i a la

confirmació de la test britäniea?
No. Ene ho explica me.« loé AuSiglitetuvaie, /41enw1 yg. no P a -

narit. Poni st se la kit:tau ter, si
renuncia a les n ' estires de represhlia, si se l'eximeix priteticanient

de complir Ies soves obligacions,

asial es; filo. 1(1 allí un forlfsstimi renaixernont industrial i comercial_ que t'ara rettorie la pros.1..1 lincli i resperitat•
taurara la ' seva loSgetnninia duran:II el finan,
perujiliei dele
aliats. .tra
eslan reatant -se obro:, importaidiSSitnea a
Alemanya. especialment en uls
ports. En el ens de poder esquivar la pressiA aliada. traei a alglinS anys monlanya erina proa
forla, no st.:s per a competir eco nandeament all ib ole anees Es; als

sine) tamba per a idaniejar norament ele probleines politice i ter.
ritorials que darrorament han es-

lat resoPs eordra cli inleressos
gen-u:lides. . Les qüestione
Datilzie, de Mentid, de Poldnia.
de rtIta Sitésia. dii FEelossig
d'Alsacia Lorena ressuscitarien,
1.'Eel al alemany. all ra vegada
lort. amena-aria Europa arnh una
l'ova guerra general.

Tal 4s la vIsid francesa (le resdevontdor prelxim. Davard d'a-queixe3 perSiabeIlveri . els trancesos helle» um que empretent a
leimos una rired adequada dee-

imitaran ele plans germanue.
"No cobraren/. — pensen. Esta
be. peró Unirme permetrem que

dre gramatical dele latas, amb la
seqüéticia greu, quan s'attlepu,a
verb algun complot-Han, d'eapreesarlo una segarla regada Initjarszant
pronom feble adjuntat al vais. Escara ntés que la inversió izijiis.i; ei.
Ii duri membre sccundari de la pro
>asid& e.: entujo , a Eaddic: •Ss Id tiranom pleonàstic. Fuer, la invers i G si
tant costa d'ordenar gramaticalment
els membres d'una clausula: per6 que
no es cregui que la inversió exigeta
l'adjunció dun prienom ielde al verla!
Perque aques'a era:Ni/ porta a Ilj4tr
un pronum feble adir.;c en les oracions de relaliu aula el relatiu es
un compitan:2 adverbial, cosa que
constitueix una veritable lalta
gratnätica.
El pronom feble és ja un eniarfec
enutjés en casos corta "a tota aguasta talgtura collita de simputios i res'hi h traiegir..." o "a
l'oficina de._ shi pot ccmpravar":.
per& es una veritable falta de gramatira en rasos com "en la qual hi cecel.li el (libre d'art", "les ciutats ea
tan rre exhibit", "un per a sentare hi restaran", "dvl qual iio sen
siada res".
F.‘13RA

reamesnaessmatanannagalim
.11entanya
refuei." Aquesl Densament l'exposa d'una manera explena Auguiste Gautilin al -Jour •
..al des Dabais". "Es indispensable — escriu— que demostrem
per feto sensibles que els
no es deintran enganyar i que si
Ho nön pagate. alizienya
can que els industrials alemanys
els arrninin ' i que l'Alentanya recouquisti les leves posicions heuerottr imites." Mentrestanl, "Le
3Ialin" publica a prinmre plans
tun dibuix 1)2nm-binar de la regó

del abur.

aosum ; speud

Full de dietari

Espanyolització imposada

Cese.
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ittt-a.

r,:ral en arribar a perfidia: poseesd..•1 arree l'Ajc2marialt, arab una
o'iciosilat el va a rahre a
loZns . de Itsi. subrat!la,,e •
de
no ro glit
finä
ii S..ul Feliu, segons lAW*410,-*:en 'Anal
roo', à.i,,5 cap e:.car:fz.:1. e,pliza el
Dieturi come,:gant a ecostuinar-:, a p-mers (Lsairats. per tal con
%.7d, aui ur:a tri.:a vbjectica indiferenria co;ala havdtt-li trams per
les P:eaMcs de 177o el .S;1 “ :..: a cerrar
hora per poder ofor;e - li els respectes,
rep. ha scgüent resposto truaa cortesia
no- molt ettzgerada : "Qtri . roa neo:::.a
de estar :;cupado no admitid cumplidos,
;naba s!, atj',re la
no obstaute que
ateneidn."
El n tofo els estornino d'ocupació, ten(liados iguale. Lógic dones, que cis militar; en ayude temps ja genericament
traventures i batalles cuntintLs, s'aprofitessin de la impunitat que la _situació
dc doini»i Os (hataca, per obrar seguns
kur desig els empenyia. El Carde de
susfer sen plany en la de5cripció que
dels militars d'aquells temps, que
retrata una décima no desvoveida
de grada:
"A todo el gtillero humano
Trampee el que sirva al Rey.
Para Oh sepa que no Iviy Ley
Dios ni de Justiniano.
Maltrate a todo Paisano,
ene reo es ser grande Oficial
Y mientras no haga otro mal.
Aunque ignore la Ordenanza,
Podrà tener esperanza
De llegar a General."
Encara que alquiles vegades no el;
nimia resultar' prou be la cosa. trobant
en el noble una digna reacció, penqui
si els recomana "hablards e 'Ha y e,,u
resoluri,M, desafiaria a cuantos te contradigan y pediras salisfaccidn del agravio", aiegeix tarobi pruderemegt: •Le
O

tirIa siJnipre basta primrra sangre y
ti no tiele'S valor 11111- 0 1,11110, 10 acomodaras COM, phdieres".
Potser la lcinenca d'aquesta meció
de raça, semprc latent malgrat tot, km
la causa que paraldelament a la política de la força humo assages per primera 4n:ida laval anourniada d'atraeció, sobre tot en els elemento aristocràtics, ele mes aceessibks i els mes vulnerables a l'afalae. El mateix norme de
qt:z tan poca cordialitat tenia
per !. al umument, procura 5aratirt2 .5 l'aristocacia, i organitza, amb inutiC de
festes oticials, halls dr gala, en cls guate
s'exccdeix. Atlet-Corta i la, en el seu
bat Succesos de Barrelona, desear amb
tina ur i ,, elose prolixitat. una d'aquestes
festes, donada el día ntl sant del Dei,
i la rclaii, deixa veure que :lo era el
sentit de la mesura el que precisan/cut
1^.; presidia iii h quelcont de cagament
despreciatin-el 11 .111j111 et cicences
raierta , i mol; de trist en l'avidesa
anib qué eh Urce:miau den estament
derat es ilioraven enetsats a les atraeeioni df, la resta—ha dansa, el menjar
i el beure i cl ¡oc.—El ball es dona
"en lo prun saló del Rey!: Palacio, 11,
10:,1111 ab &atases cinrueea arañes de
rritmall que s.. titon11.-z .or,w de malles ra-

set 'acides de Barcelona", crle les calren amb el natural orgull. Se sacien
als convidats, "iota 'nena de Plata de
fonda, o saber: varios fiambres y Vapostisserias,

confituras, plots de anant tut alió
de franc; alguns lü meniaven gallardaub . rt cose a casa :re" 1 es val que
ale-shareofaiició a la (1.m.ia era ja tren
cica, atea " a los senyoras havid

destina( ,r.9re n ,POStliii) per rnenjur a loaira friolJrilla de du lce y caldo, bit!!:t,
etc;• tera, fui:tripas:s.:el las qui citaban

ea -cinta, tabules de salat o las que volien pende.. n oratge per a continuar a
balar..." ron aquesta una testa ex:mor/ti:tar j a en taus scntis, ja q ue "k'

pitä gene.-al don,1 unir., a !o centinena
de :ti , dei.rer eirir z,nni, 3 s de
fins a la seta total roscluijó. i los
cons•Mats Culparen que aguantar lo (‚or-

Feres
Al Circ Palisse, en ple ParaLlel,

ha una "nienagerie" innombrable: 32
Óssos polars, 6 elefants, no Ileous, 6 tigres reials, etc. A Novetats, hi he comptat cinc ússos i quatre Ileons.. Es (»Ssubte, de més a més, que hi hagi una
certa quantilat de cada:, inipresentables a causa de hur tendra edai.
Ein sembla que a Barcelona mai hi
Ira hagut un aplec de bienes (eres tan
important con, el d'ara.
Francament !hin de dir que no creiem
que aquest fct iingui una influencia decisiva en cls destins de la chttat. Tanmateix tem cregut imprescindible d'anotar-lo en el nostre dietari. Potser alean
cruda de l'esd.2venidar tindrl, en trobar-lo, una gran alegria.
Per ncrlicies que ens han cstat anuociades i per expariencies prOpics, saben
que aquests animals feréstecs no solament acnien dins de Ilurs circs, sine, que
tot sovint , surten a fer un towb pels carrers. Alguns vianant els miren amb mis
por que goig. Nosaltres ens esforrfm
a inirar-les amb rifa goig que por.
La I efbxi3 ea; iti ajuda. En primer
lloc, cras diem: Col.locar-te en una actitud recelosa i protestat:Ir;a, inra correspondre péssimament l'esforç de sociabililat i de coniraternitat que realitzen aquestes besties du Deu. Elles,
contrariant llar naturalcsa, vencen: els
impulsos atävics de llur sanz, no intenten ni tan sola esgarrapar-le. Cal, dones,
que tu les mini, amb confiança, donantels-hi Li seneaci5 que comprens i agracixes ilur sacri;ici.
En segon lIce, eine diem: Fet i jet.
un llie5 es un Dei/ i un elefmt .js un
elefant. Davant conei.ees totes les
rn_ilvestats nue et poden esdevenir. El
11..6 et pot ier ciarual d'una granada;
l'elefaut et pot estabornir d'una trompada. Dos perills claro i simples. Aqu,sta clarxlat 1 tey.teela sirnplicitat no sita
res td costat (iris perills proteje.% subtite i insaspitabIes de la vida sa:ial,
pohtica, literaxia i artistica (de Barcalona.
CARLES SOLDEVILA

ra in.s u dos quarts de zmit. Duran) la
Z • a : l. se hobian donadas provid,'ncies de

11:/s ejr u n:es:ausar, dmes ab aatilles
jis i sedes per a recale:medre 102 dotondt Si $e desrutieth y fin; meta.- y
&urgid 'per si conzinguesen."
Perri el colme de Ricla, lliberti i
arnant de les dicen-sima, enyorador de
la vida madrilenya, aspirara a conquistar la voltultat del poble amb el utatrix inétode. F:II fan qni 'nana que es dowssin els cancel-3 populars a La muralla
de mar. Po,-- y ealmein: curaca de l'organitraci6 de halls de miséares, com p mbé das aire del Tmtre. Ein Ei cev71.1"j,1 a a;i2eS de !a Com-Teateo de Rarcloro, es troben curiosos documente relacionrIts arte) una qiiestiä que va tenir
amb l'empresari. Probable/11cm, la seca
aiició a les coses de leatre era impulsada desig d'afavarir la seca proleg:' ;ita, rae:E-in italiana Nina Bergonzi,
exilada st . spri:s pel hiela- a Valénociaaere.,:is
eontii—aa- escanda! pú!die.
El nonre n.oble sempre es 'Hura amb
tnassa facilitat. Ingenuo:meta
els colors !lampante i la imatgeria
oatentosa. Per aislé superficialment, a
la segona naitat del segle XVilt. seinIda atret mrts que sottns. La rebuda que
fa a Carles quan desnanbutea a Barcelona, es efusiva, imponont, mes gran
que a cap allra citalat. Pecó és una
irapressi :a passatqcra. nula iLlusiO de la
Unm. cl moviment i el serail, La conpurament cpid ,.trinica. El conjunt rudo ii sont encara el fibló
.del despertar nacional p,r4 resta indilerent a usa politice que no es la seca.
Només se semen atrets pels costuras
cortisans aquello qui es vallen i es inown
méo—els arilócrahas. alguns inteliecuuds- desorientats els desersgats, el món
del passeig i de les diser-eions—; i aix6
(leona un l'ale aspecto a la societat barceltalina. S'esdevé aleshores uncir 3111
Se:IV/lata al que velen alta. Menbre les
castos improductices i paräsites, els cero.
colo (recule de la distracció barroera,
la migrada ambició i la petita vanitat,
la fa!.12ra de distingir-se i les mentan:ate esclaves es conformen joiosament a
la direcció espiritual dominadora, les valors positives del pensament i del trehall en ventea la buidor i sen separen.
I ami, en tant que la comedia externa
de la bellugadissa societat harcelonina
mostrava la cintra al finalitzar el segle XVIII com a definitivarnent equnyolitzada. cl s estaments treballadors, en
numbra i el silenci de la tasca i amb un
obscur impuls patrititie. araren bastint
la seca grandesa sobre els sólida lonameras de les virtuts catalanes.
CARLES PI I SUNYER

VOS, NACIONALISTA,
que us heu lamentat de la poca
muna catalana, que hall enyorat
anys sequita un dierl integralment nacionalista,
JA SOU SUBSCRIT A
"LA PUOLIOITAT"7

LA

POLITICA

PEL JIONUAIEN7' !YEN
C.IS.INOV..4

1/0/A

L'Afantament i el Pamela Nacional*.
ta Bafcl Ciusiinaeit de la Sin ‚je 31O1 boa
iion.ruat tusa ma%141.1iti itatataaa per tea
cuti;utseablals Cc la leid Catalana. Miga Ergionalista, P;deroci6 PeiiioorOtica
Nariwialiata, Cutre detenne.i , te do Dode
pen.lente del Comerc i de in
Lid Catalaniaa, el tour Es
P'ranceec FiiCea i el rector de lIoiJ, per
perlar a cap ri .eceeid a Mula cid mona« En Rufa enzurrona, vale audia
• Pheroi esureller in cap.
Per ol dit fi, titula nos usa remeid
ainiarit. a 11.4 deu de lo reata ot
toral de Is Unid Catalanista (Conudc,
vrinripaI), elt lo leal &oren wialir.lei
eta .1elegat» de la ...lila comine.d.

•

SIL NACIONALISTA
.41.11:11SENC

ri

Causen Dirretite d'aqu e!ca eatiras

Ira quedat constitat
President, J,1111 Aldea.
l'ice-pretideat...b.acp
Secretan*,
riec-decretari. hom2mee 1. n11:4.
T ,C40/Tr, Lloreaf Pie.
Complador, Ikentifil

Vuelas : loas tterein.
Cussiatir s,oulä; Pere

Aniotii

F.1 dijo», preppassit fingué lloe
ter,ra 4 iltieta veoffrbuia SI eide ves
orgaoitzat aquebta cntitat, a (Un...,
II En l'a» Romera.

A /es de» de /a edita, mr Vegeta.
‚oriol daeont d'una Nombruaa i diatingida
ean.iirr,emia daitO l'anunciada rosfer,45-

ele En l'am Romera, qui s'eeraerra
rrcalter Pimportjacia que oesi ¡me. ¿el
F.e. olea Catatalleli per rs OCOltio•yy ir poniberament de xnatra Patria.
Ocuparen la prriitk'rteid a 1,4311 del nonferro...ala, Josep Cuyda, pretident
d'u .piezta entiiut, 1 e:* ¿Sr,, Temas i Boia,
Jaeint ¿aporta i Duarte. Pe. mali

dit durunt el *renaciere i final

/la

la

diauertació.
El Sr. Curda Jarra le. ora. l'e. a rae.
ditori per tassietncia.

menwee!
La manifestació dcfs
sense feina a Londres
Londres, 5.—Ahir es reuniren
a Trafalgar Square Inders de son
sir feina. Pronunciaren discursos
elguits advere; i diputats.
Feo aprovada una morid demanant que s'obri el Parlament
perquè sigui estudiada en primer
¡loe la qüestió do l'atar.
Ele manifestante es dissolguea

rsla ag1.41

▪

DImarts, O 40 g£ n 00 4a 1922 ,,,,

Secciá Marítima
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Moiriment 'maten

BOR81 feft
Obertura Art
Bale Tuca
7o 70
Togo
• orde
e ea ca n
70'75 ro '7o 7o'70
7o .73
ticlrOpolr125•75
15 5

gener de 1923
.aementari. Arar. al Paree del mar!.
an erguir anime« liquidartone en actores tlel Nord I Ataran 1 eotn es nalliral,
Jara Ocasionar un rent demente, mes • la
'Orna de la tarda, a l'apertura, ella saeta-1n que venten ba.stant Done canela de
tara I tan estat n erms dimant Tora /a 5'5.
S95; 91 bagu l pet Deaoc i 1 teceiena ee la
causa de que no ea pugui Iniriar cap t endancia denueda. rostant encalMata a proas
que s conrixem.
Lee dentee de l'Estat retan moll roatinceides toles en irereerel.
Igual pass' ata lbes elaireaelrea, le°
Duals estan termisainnea.
Les valone del tiran tietrop guonyen
entro. tres mueres les del F. C. Meneen:
s'arman:en als prono anieriorS, roce catar
terma.
Lea ¡Menea eelecnerres. deroll ita 09alimple s internamtatal e latente, Ron eeC,0
gis cunar de diem sales:ora, a excepcies de
Pe Bree que aTut sama., han balsa:. ele
Maree a ennual hora en donaren a 0'0725
per 100.
.0ouiii lum
dan
TIVIZI
Obertura IN
7e45
Nora 70 .1eo 7naate ite'eo
74045
encanta 70 145
502e
'4115
Andarusoß Mea -6.-j 0
341.
'Baremo 341.
67 73
Calculan te7'15
3o720
alenea t n 750 1 o'0 10725
124
124
tt450
Metropoilta,t74
BORSA TARDA
Obertura Ah

Pern o7a.90
alacante 70.50
d'edítanos 56 !aa let`bo
prenses 17.2.0
Cacera» 7.3415
Polon ala 67 No 6 - 75
?Sena 1 cl.' 3 5 107 efe
itetropolital z4

lobo
75'50
5V5a

0792
le7'15
12s'75

^

Tarea
7osha
74,9c
66 sblie
17 30
24 1 5

Borsa de Barcelona
Dia il de gente 1920
DECTES D L'reTAT
"
70 90
Orate Ulterior 4 0/0 7
• Exteleor 4 'e
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00
• afable. O % F
A. 100-25
ea. Ti. vi. 1 jttliel 1941 5.
8. 0. 10005
•
114
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•
.13
a
B. 101'95
a •
103•30
feteCT " 5. A.
al •
•
.
B. lua
1611.29TAVENTS 1 BIP.fr .joarsa
a. 1908
eut.
1004
1900
1906 are. 9.
7265
1.905 MY.
1000 ser. O
70•vo
1037 Ser. D
7S•u0
teto ter. 10
1910 Ser. B

451i Ser. E
1918 Ser.
1013 Sec.
1916 5.er. ö
1417 Ser.
1•18 Sar.
neta Ser.
1090 Ecr.
¡In 1
en ea: Eara-ip_a E.• 1899 4 1/2
• 1007
" 1910
•
E000 P.415arma " 1958
VipL e gema. Empttt o 000,0ce p.
0.00 0 ,0a0
"
e

13.000,006
g.sneornunital Catalaaa E o 1914
• tioze
"
calza Crean GOrnaaal
puta r‘..1. 1 flarmi. 4 1/2.
OCLIGACIONS
Forei 1.. Ser. 04ri4436.,.00a2e3
e 2.• Ser.
•
• 9.• Ser.
4.• Ser.
•
• 4.• Ser
faiDeclals Parapieea
Priordat torna.
&estela ige..01111I
ilDINdU00 3 1.• Stf.

Teert?.

02rod.

I

'a

u'r

78'00
0737
9472
80'35

e
•

gu

a

• 8413.
•
▪ • ü
•

O

• •
Frar.eu 1064
•
16741
gl,• Gral. Tiacov. c a 4 0/0
‚0
•
¿o/t.
Perroearrila de Catalunya
.Cobanama general ferrols. Galantea
;C011ap an y la barcelonesa LiectricItai
"Uft1^3cte Baireiern 4 0/6
Catalaua Gaa I gitana Ser. B.
•
•
II
enerals Electea de CataL4 6 ate
"
4016
»dada PrOCU e telert Foresa Motrien
faar(Danyla genera/ Taba.« Filipinee
IsCG40eas cotearsT
Catalana Gas E•teursenet
Canal d'Ora-Al
itapaLya Indaato..1
ß&&I. Oral. Selttont.
" Pentasutar Ideen
• Arrarna d'iloctrienat„
DIO I•16 ESTRANCERgt
Fl anea, 4325.
litem S111Parse 11000.
ldem bre gues, 40 2.1 ,
Lllurea. 01100.
Urea, 31'65.

Odiara, s'sa.

3aree, 011.

Coronee,

VALORS ,QUE la0 ESTArt 1NCL0500
BUTLLET1 OFICIAL AL Encamar 1 ES
COTITZEN A BOnSA
Bonos aipals. Exposicol, e
9075 op.
per 100
Barcelona Truenan and lagt
400T?.
7 per 100 (1801 )
Barcelona Trartum and Lied
tin llenar
7 per 100 Preteren:'
AVIS
L'Ilm erran? neleaat
cuesta provincia comunica a la Junta Sinel arenen*:
L'iltm. Sr. Director general del Tresor tablee. en lelegnena d'ablr, em dlu el
aegilenti Per Retal Orare d'aeui ella re5011 recure el'algtula adate Junta
cal Agent e, dl C.anvl I 1:101-sa Bareclona,
senvor Marea. contra acord Junta 01,1,11ea'. auspenatd mental sensor car p e.' era gent revocan; el di 1 acola] per DO tentr fa
minan Junta Sablical per a la surpenela
a causa Ge portar anexa el seayor Morsa)
en latelualitall el arree d'Agentt el (le
OlnIlle President I corresponare /a designaced d'aqueet illtlm a la Junta g eneral 1
no a /a Sinlical. Cormanqut acord al Colleal per eon lamedal cumplIment.
El que trasllada a Y O. per son coneitemen?, el del 1301.1egt d'Agenss de Cama
1 Amena l'aquesta capital I cumpliment
13 desame:cid ea la peeireerta neial Centre,
entremeten el r2121(1 aeth ale rebeer.

COn.p!nt, 70 40.
Amortittable. 4 per tan, auts
Idem 5 per 1 00, 0500.
Extereor. 86 1 5.
Nano n'Espanya. 00000.
Idem Rin ele lo Plata, 24000'.
Tabacs, 24300.
Sucreres preierrnta 74'25.
litem ordenarles, 32'25.
Ced ellae, 2000.
Alocareis, 3 s 250.
Franco, 1350.
filtres 0964.
PAREO 1ACCO
Cauv.e sobre Londres, 68025
Ideal Melca. 9250.
ideal Espareya, 23075.
Idem Polanda, 58317.
Plem 112 1 10, 7200.
ldem NOVZ l'ara. 14675.
tiene Sanea, 277.50.
Mera Grecia, 1650.
litem noruega 27650.
Idem Berna 01625
ldem Vena. 0100
026PPES Ter;`,
Lllures, 6800.
Tease:es, 230.
Lees, 7240.
DOlars, 1463.
Franca zulssoa. :77.
alares, 01537.
mirones, 2100.
aorroaas .- rasara
cédeme erre:mines, 46•1(e.
Exterior, 7500.
rranca, 6930.
Nova York. 4645 0
EsPeny a, 99:63.
Sulssa, 9400.
Holanda, 1170.
llalla. 9362.
1731.
Portugal, 237.

7:4'r0
70-;.0

Argentina, 44•09.
Monteverl oo. 4400.
Berlln, 44500.
Comenbag ur. 00e'e 7.
'ante:e/12a, 2131.
Bélgica. 7395.
Noruega, 24825.

Merca t relu/ador d' inca

5700
04•30
61'0.5
76'2;
6800
6900
75'5h
8135
52':,0
52'23
931
00MG
9570
7850
7440
74'27.
85'50
94'30

PARifiry
Gran

PUL

terca

78
74
63
62
An 1 ce
09 1 co

Monye
Sianca extra
Corrent
superfina supere«

tSkrent.

yagona arrtliater: Nord, On.
Alacant.
CEREALS

Complot Terma

EE. 11 13. aroe
1.11 ' 1 •

'y

(Pala e - 111
" not 32'25

e

^

roa

Ordl

3250
85
14

la

aria
°
Vetearen
Parear Marre:ere.
•
Jerez tina
'11',29

45
47
te

Verte de beTt118
Vele
Zuralela Ferina

1821

Eetranetr

•

Cortares

iß
43

Nena

Time

Tote araiests Meres bah 0 er
per neeraderla sobre tarro.
Carola negra aova I vella

las

¡

•

34

alelaren

* Portugal
" Ro/a
▪ Ibiza
Racorea naves

33

111
re

0IE50ULLEI5
Far)netr [Amero 4
Segones

1 (2

27

23
90
19

Tercenas
Quartet
?me per m ea de AV quinta

Rala
17

Nenut,
Seronet
Segd

161/2
15

Vagons arriban' itined. 1 d'orde.
macana id. 1 3 ensila.
Bomba Moret.
• runa II,
•
" ta,
BenlIce . O,

RAROS

114
1011

105

58

Seta ere,
blel!etet,

y apen« arrebate, Red, 41e
blat.
Alarani, 28 de Id.
Sade adra. 81,
lernt °
1.
• 2,
•
•
4,
T'aldea

58
59

CI000313
1

10

tss

1;9
t !e
09
MONCET3

07

Amonquiline,

Coco pile,
-4 ,

76
73 1/2

nnee0,

Mallete!,
vsli•crlis

(Nta/lorca)
(Del neutro carresponet0)

Alucina, a 238 peswte.
Mongetes bl anq uee, a 88.
Feaols, a 7750.
Garrotes aovo!, a 13.
Figure per a des:d.:leña. a 27.
Pernee per 100 quilos.
Firmes per a cantina, III, la <misa de
10 quilos.
lite m lerdiaind. 7'5G Piren.
Ordi, a 38.
Civada, a 28.
Gamas, a 52.
Morase, a 24.
Frena per pesaaten ela 100 t'anua.
Polpa alharaca .. a 22 Demueles In (atea.
Paree. a IN 1dem In rosa.
Batea. a 3. 03 Unan.

BANG DE ü ATALUNYA
BARCELONA
CENTRAL g Planean deis Estudia, •
ACIENCJES: Ramera 1, Creo Coberta.
Número 9 ,Sala Andreu, 248 ,
Ramera 3, Salmereen, 111.
VALORO, CUPO», CM!, CANVI I
BANCA
faartat de Corma, 501

Direcció TelogrAticat
CATALON1A DAN«

63

SOLER I TORRA GERMeNS
Banquera

BITLLETS
Fram aun, 43 00 per 100,
Mis le roe, 5955 pesseties.
31'30 mr 1(a)
Belgues, 3980.
Salases, 12000 per 160
Portmcuesoe, 022 pes, teS.
Alernanys 010 per 101)
Austlinca, oros te me lee.
Saecia, t'53 pesseees.
Noruega, 106 P,sselete
212 ce seena.
tvnartiarra, 1 l 18 peeeetea.
it • uasnia, 375 per tos
tienta Unen, 611 pendes.
tanada, ('05 passeles.
Argenten, . na:,
es.
tta.guals, 510 pesemos
Biastiensa WG0 pessetes.
BaBviane. 6l;
Permites, 9000 peseeles.
Paraguayo« 010 peaeottes.
emana u • s5 peefieues.
Japouesos, 200 peametes
Argelina, 4200 in r ‘ 100.
Eganr, 2950 l'esmeres
Film e nre, 575 preeet14
Ancas, 11 4 50 per !OO.
Onces, 12409 per 100.
4 1 2 dures, 121 , 00 per 100.
1 duro, 12400 per 100.
Isabel, 128'00 per t00.
/ronce, 12400 per 100.
Lleures, 311 1 mestice.
Pillar.', 642 remetes.
Cuba, 640 possetes.
Merla, m'u, 12600 pre 100.
Veli, suela, 12300 per 100.
Marro, mr • uo per 10a.

Mercat de Calaf
1.110:, de 22 a 2(1 els 55 quilos.
Oral. de 13 a 14 els
Veces, de 2-1 a 15 eh 57.
Guiara', e., 20 a 21 Os 44.
Patalee, de 7 a 8 els 40.
primera, r, 18 els 100.
Segó. u 3 77 0 ele 22.
Menudet. u 1050 ele 30.
Ciutunt, a USO els 40.
Carlea alsiva. a 30 vis 120.
Idem podra, de 34 a 38 la bina.
(1:db/tea, de 18 a 22 el parell.
Pollaetres, de 10 a Si) ídem.
Camilla, de 8 a 10 Sarta.
Idem 1)09011. a d 1,11u.
Perdida, a S Mena
1.1ebrer, die 30 a 24 14(.10.
Out+, a 285 donenn.
Palla, a 12 els 100 quiloe.
'Mal, de 8 a fi el. 10.
l'ores, de 30 a 32 ala 10 en Oral.
idem rugreixats per matar, de 350 a
375 la earulaeera.

0021,

CHAVES i PIGHEHT S. en C,
rittooeitan tata ele supone venctment 1 atener prealm.

SOLER i TORRA O.'"

Rambla del Centre, número
Telbtons 1230-1231 A

BANQUERS

RAMFB A bELS ESTUDIS, 13, i BONSUCCES, 1

Sabe
. ' "LA OCA"
QUALITAT SUPERIOR
Fabricant: J. ALERNE - MATARO

VALORS - CUPONS - GIRS - CAN VI
Negociem tots els cupons
cirnent primer de

ven-

gener

Atanahl~iiifflii~rafittriieelergallen

Galeries layetanes
CORTS CATALANES, 613

;ROBLES, JOIES, TAPISSOS
LAMPARES deooraeld, proJactes per eminente artistas

e
Vaixells °retrate'
•
Vapor espanyol » Santa Cristira",
la mar, amb peix. Amarrar laxe de Llene. Cansignatari, Mari&
Vapor es.panyol "Almazora", de Vinaren i Castelló, amb càrrega general.
Amarrat ntoll d'Espanya NE. Coasignatari, La Comercial Castellonexas
Vapor espanyol "itniarthea", de Ceuta, Valencia, Atacan: i escales, amb carrega general. Amarrat moll dlaapanya
nordest. Consignatari, Cornpanyia Trans
maliterränia.
Vapor espanyol "Rcy Jaime I“,
Palma, ami, cárrega general i 121 passatgers. Arnarral moll de les Drassanes.
Consignatari, Companyia Tranamaditerespanyol "Dilluns", de Glasgow, amb carbó. Amarrat snoll
San: liertran, Consignatari, Pasqual.
Vcier eapanyol "Muros 3", de Valencia, anal) sal.
Vapor italiä "Taba", de Trieste i
escales, aíran arrega general. Amarra:
mrell ele Sant Bertran, Consignatatt,
Baixas.
Vapor rea,yol "Cabo Menor" de Pa1 1,1116 a i I7ar . rlla amb carrega general
i vuit passatgera. Amarrat mol) del Rebaix. Ca' esignatari, Ibarra i Companyia.
Vapor angies "ColOn", de Santander
i escales, ami, carrega genera/. Amar_
rat nlIaii dr Barcalona Sud. Consignatari, Mac Andrew.
.
Vapor espanyol "Vicente La Roda",
dc Malau. arta, carrega general i 32 passatgers. Ainarrat 11317 11 dc Consignatari, Amengrati.
Vapor espanyel "Cabo aguar", de
Sevilla, amb arrega general. Amatrat
moll del Rehaix. Consiguatari, Ibarra
i Companyia.
Vapor nornec "Einar Jarl", ele Landrca i ecalrs, ara cárrega general.
Amarrat rr.,11 da Batel-as Sud. Consignataai, Condeminas.
Vapor espanyol "Ramón", ale Glasgow, ami) carbd. Amarrar moll de Po.
neat Est. Conaignatari, Fill de R. A.
Vapor

OR

511': 1,

5075
6125

Mercat de Llotja

ullada Extremadura.

Suecia.

7035

• acula
1.•
p. s.
a

78(0

3750

2.• ßer.

"

•

so tI

•

•

-.la

.-- --JUNTA CEMERAL
La junta general que. van celebrar aeame
d'alar ell agente de rimel 1 berma varen
nomenar Senda, PresIdent a En Asusta
Navnir0 1 vocals a En Jeme-pilen leal-nana
loi
" Pela I En Sebainde Galobart.
125
DORSA DE MADRID

Cotització oficial de la

Pdf E T LOTAL4
lh

Ramos.
Vapor espany61 "Venus", de Torrevena, aro!) sal. Amarrat Inon de la

Barceloneta. Consignatari, Antoni Ballestea
Vapor augla "Porthminster", de Liverpool, amb carbó. Amarrat moll de
Sant Eternal. Consignatari, 1;ernpanyia
Transmediterrania.
Vapor rspanyol "Santiago López", de
andi cartO. Amarrat mol] de Ponent Nord. Conslgnatari, Argimbn.
Vapor tspanyol "Torrontero", de Avilés, amb corló. Amarrat mol] del Morrot. Consignatari, Galena Feliu.
Vapor espanyol "Fina", de la mar,
arch peix. Amarrar my!! de LIcvant.
Consignatarl, S. A. de Navegació i Peaea.
Vapor csra.a:.ol "Canarias", de Las
Palmas, amb A:parral nrall d'Es-

pahya Est. Ccnsigna:ari, Arguirnbau.
Vaixel s s rt t e
Vopor
"Canalajas", amb

OR g ER4TOR4

serrroaotocic DE LA

te rinVERsiTAT Dt, dienCELONA
de gene/ de 15111.

-Y

Meren temerrositex 7,
Dararrietre n gen, i n1 Ideen de la mar,

767'8; 7671: 7670.,
eTraidaletre ‚ce, 1"9: 100 9'4.
Termatnetre hamit, 5'0; 77;
iirunitar (eenttaintex de saturada), 59:
64: 07.
Illeceei4 del vent, WNW.; cal ma: fgflEe
Veloeitat del sent lib raetrea per erren, 6; O; 1.
Estat aid cal, tartat ; ramal tapat ; ni,
1010e.
talase dea leo)', etratus-calmulus
stratne-elmulas.
,ert.esesttecs aatreMa O Pandee
Ilaxima, 127.
Mínima, 4'2.
Minima arran de terra, 1
termornetrim, tes.. i t ssperstara mitja, 8'4.
Precipitació lignosa, den De lea 7 llama
del AM anterior a lee 7 llores del dia de
la data. 00 milfruetrea.
Iteeorrerrut del vent en igual tenme, 4::
uudGmelres.
Obsemnrions particuldra. lieuaere
in al mati.

LA

PREUS DE SUBSCRIPCIO
Barcelona: Does passeten oada
mes. Catalunya, Eapanya i Portugal, 750 pessetes tres mesos;
1 5 els sis idem; 30 un any.
Unid Postal: 25 pessetes tres
mesos; SO els sis; 90 un any.
Lt Germandat de San/ Antoni Abat
dels cotxers ele Barcalona, es proposa
cammentorar ad) gran eaplendidesa la
saya fasta tutelar de Sant Antoni Abad.
A més d'una solemnissima cerimar,ia
rebgioaa que tindrà lloc al matí en
glésia de la Casa Provincial de Caritat i La banedicció de cavalleries arnb la
tradicional cavalcada deis "Tres 'Tomo'',
se celebrara, a la nit, un Iluit ball
a prolit dels impossibiiitats,
lecal
del Venus Sport.

ar-azteereezinereauraais,eaasil
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CAPES

ERME A BLES

L'Argentina marca també indicis de
millora que s'accenaniran si el tonalge
segueix amb tendéncia a dirigir-se
Orient, on trolas botes pro:ate:echan de
fletament. Per a vanolls de CapaC/Zitt
mitjana Citan pagat 29 chalina; %Jaixells grans han aconseguit a Bah'. Bkoiea 28 chelins,
Hi ha 4/inri mullera en la ,;....nnandi
de carbó angiis amb destinacici ah Estats Cuits, havent-se ultimat alguna
contractes per a dirruga immediata, i el
corrent mes, els preus són baixos, resultant impossible que pagant-se 7-3 o
7-6 de Gales a America i 14 untaos
per no Iliurcs per retorn, amb gra, 1:1
hagi marge de benciici.

Sill1•7"fflal101~3103P

era
V ULCAN , 1 12

WAT

assageu-ia 1 l'adaplareu

Ro dia Flors 26, hongo
Dent) a les dotze, ce cniebrarO a bei
' ses COnsiatarietla la aunweta per a
la
tarrendament, j› 4 tedrexiai de den • ny • ,
del quiose de peciddlea 1:Fatal-lid a ht
Rambla ele Canaletes, derart del Continental.
El tipus de t'abasta 04 de 500 ea4.4‹,
al mee.
l'er a dre nar amad desembragar el )10c
on oc timba actualment ratean i en el
(piel hi ha, ultra ei einiime., aaiu pa' Per seie
in ilAuminariS, Una barraca del aervei ele
tramvies i un arlire, correr) el quia".
nne metree ca avell. runb 14, qua) swel
•uetlat notald e,nent e•I deral cl :1,, ew.-

Ni' VA

Uttla,

CADBUPS
Sombens : Xe.celata : Cacao

CART

L JA

J
r\10
idanc, 0 . 87.> anip. Cl.
Cellers ARAO a MARISTANY

e...UPETtUORS

tenrie s e°, *reo lIlA gi,banys
a 1 a l'inrev.',....1);putaci...,, 319.
a a t frit Druv.h.

Plaves Sta. Anrsa,9

g1

GRANS REBAIXES
Da 1 . 1 al 1 b dvd cori•nt., en jues

easseroles, ulles, puta, escorrn dores, atte., d'alumini extra.
1,) ¡ ' 1-a' Germans. Hatoh"e. dt tes

flers, 30 .

eIrrega general, cap a Palma.

gueix ferma.

Saló de Ta
cada d:a te danaant da 5 a 2/4 tic
8 i dinar a l'americana de 9 a 41.

llan estat molt han acullides lea rebajaes de peras qua amb matiz' del fi
dc temporada ofereixaa eIs Magataems
Catalunya, Placa du Cattalunya, 7, en
llames, sede i cot•ais. Ciamiaucm encara
zquesta dies els d'estampes del To-Der
Ion nobre ton eta articlea 1 del 25 per
100 i mes en ets d'oeasiG i aecció
ras! i
confeceionA Models
perlrria exeCuci3.

e e

BARCELONA

ajorniala unde nuaiti de les de- retes
testes.
Pot dir-se que en els momean presenta el tonatge es trola repartir pals
principals Mercan sense les aglomeracien. que tan perjudicaren el corriere
mar-itera Es erre que la demanda de
cató anglés cap els Estats Units acun-eula grial quantitat de vaixells en
aquello ports; després, pecó, la demanda de tonalgc en els ports d'Orient de•
termina una nas equilibrada distribució dels vaixells en els diftrents centres carregadors creant la s:tincid actual mis favorable.
Són oferta born n6lits en tots els
tnercats orieutals requegint-se vaixells
a Dainly per a Regona i a Salgan i
ahres perts per a arrds ; mea tonalge
pal ésser emprat a Jara. L'India se-

MISTAURANT ROYA/

JOIES !LA

PARDIGUES
CARDUS
Portaterriza, 10

cap a Ambers.
Vapor espanyol "Rcy Jaime I'', amb

poral i que el mercat americit tornar)
millorar, especialment al Nord dc l'Athintic, lii qual cosa hom creu ha estat

Solament
podat a /a vreth.
llotges, al preu de cinc pessetes.

-

Vi Mane, 075 ami). lit.
Cellers ARRIO A IYIASISTAN

Ronda, et. Pero, 7

ELS NOL1TS

tuita, paguent-se recallir lea invitacieRel.
a l'Edite-erial l'idiglota, Per:laca, R. i
a Testatge del Centre, Roa de Alano, 7 i

piptantent.

CORDILLERA

rega general i tr)nsit, cap a Buenos
Aires i escales.
Vapor arglés "Urnzinto", de transit,

La t'anea de l'any passat i cl comen.:
del prestad ens han presentar el olercal amb una capacitar d'absorciét de tonatge com feil ja temps que no sliavia vist; rin tipa: de nólit es troben per
aquest maten maminguts sobre una base
bastant Serosa.
L'excepcib del qua havem dit es troba en el mereat nordamerica, on la demanda es bastant fluixa, peró és ophriÓ
general que CO tracto d'un incidezd tem-

Donat el fi social d'aquestes conferencies, l'entrada seri per invitarla gra-

PUBLICITAT

regar general, cap a Valéncia.
Vapor espanyol "Tintoré", amb
raga geraaal, cap a Cartagena i escales.
Vapor espanyol "Cunera", amb dirviga general, cap a (Sandia i escales.

Vapor espanyol "Guetario", amb da-

ma "El treballarle formaci .5 humana
ditare les assocladona Católiques", pel
doztor Josep M. Llovera.
La quinta, el '27 de maig, amb el tes
m
' a: "Orientacir5 prac:ica de leo asaoclatinns catclique", cirrec del reverenef doctor Ltufs Carrera,.
,, ,Tot, eh artes ea:mentan corarnaarari
a len cine de . la taxda.
Hi prendr:l part en les dites canferldties l'Orfeó Montserrot, arte la entlo.
boraci(S dels nostrea m'es distinain

Dijoin viricat, a Ira set del rala...,
tindra Sor a l'Institut Frunces (Consell da Cent, 338), una conferacia
càrrec d'En J. J. A. Bertrand, dircetdr de l'esmentat inslitut, el qual explanara el tema: "La connesse de NouiItcs, et la litterature bmitnenine coatemporaine", arab lectura de pagines
collides per Id. Auf fray i Mile. Suaanne

PAHAMES
Ferian; 14, casa

A la Notaria d'En

Manuel

Borras

de 'Mari Se signi. 'Atea:ches passat,
l'escriptura de comproMs da venia entre En Carles ia£adea i le COdol
1.11.1n<are Col.legi d'Advocats d'aquesta
celen 1, en virtut de 'la qual el primaha dr y< ndre a l'eamentada Corparació.
diente el rlt-S de juay preleim, la casa

número 283 del correr de Mallorca,
comprometent-se per a llavors drixar-la
i a diirvisicid del CdlIegi.

CLAPE3

uAMISER 1 A

iTapioques i Purc.--e
FIGUERAS
sont 6!s millors del inden

C. FITO

..

....-......-.....

laterm-.11s.-sseentazwomaz......a...nr-,..eveneour.

Gran Restaurant

Jantre I, núm. 11
Especialitat elt camises a
mida
Gran baratura de preus

Vila

Passatge CHAU, 5 I 7
CANVI DE PROPIETARI
COBERTS RECLAM A 2, 3'75, 4'50 1 5 pessetes.
Vare e / a la carta. Abonamenta mensuras I quinten-es. Saló per a banquets.
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Comblnats amb apaecll

Kästner - Auto p iann

e

Al•

rz.,7

El Centre Moral Instructiu de Gracia, arnb el concurs de l'Orfeó Montterral, ha organistas un notable dele
de conier/ncies tractzut de "L'kleal c) ,.
l'associació cristiana".
La primera tindva dituramge, .a8
de gener, i versara sobre el tema "L'home social per naturales.", per Ell Janme Raventós.

La segona, el 25 de febrcr, sobre el
tema: "Les fórmules de l'associac;6
cristiarta", per En Ramon Itucabado.
La tercera, el 25 de març, clisertsiot
En Jaume Bofill i Matas, sobre el tema: "La socictat cristiana, ideal de la
socittat humana".

La e3iarta, el 29 d'abril, sobre cl

._ montatiä..,'," deis Hospitale de Paria. Pell yeD .' e
" zwri„ Sant Paiä, 28, prInclpal

MitS
te

Plauu Grelen
STEINVVrG

•
C2a

Lairada Sant
Miguel, t. en1.1.
degolla. Davant
Teiatunh, cantonada Avinyó

de 1$23
Cantarte , e) de t'eran!

,

gran
país
Un petit
L'AIGU A

,
viu en l'aigua, viu cases, escorre pel damunt de les.
:fa
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Diada

de la Lengua Catalana

I
Rítmica i Plitatioa sota la
rholanU s
direcció del mostee Joan
ragua, tem l'aigua, Huila con- teulades els gratas barcasses, zis
Orfeó "Nova Tärrega", de Tibi
ee
AL rA N C DE LA CIUTA- que per honorar la Mengua Cae
tra ella, la doma ,i se'n malfia tres-pals calmosos, o be els rätalana seram aplregnt de lote PIS rregn•
Llengueras
ue
ne
en
sossega;
dorna
pids
varors;
:Aires
vegades,
en
DELLA
tnoi q
Grup Sardanistic "Nou Ea-,
indrets en As parlada: A tote
A le sera cernir, de rfttnica i plästica,
n ell, L'holandies te el des- ; l'estere rapid de les prades tan
cid.", de Barcelona.
,Amb la solernnitat deis alteres
ambe• l'alarma
constara de l'ho- i Ilisament horitzontats eit rana] darrer dele sis Peneerts que organitra linees fondee Nostra Parla, ins- aquells que del cate ela...1.1engua
Joventut Nacionalista, de TIfici i
/erelle,eeellfreagiee2ielle. weeh.
a
me 2 !uhistärie
Beata a l'anima, I sembla. qu 2 desapareixi i ales- anyalment l'Orfeó Català, el !medre Joan tituida per a la defensa i
•
,
dree're ' •-••
duna maaera hereditäria. L'epo- i hores les grans veles desplega- ',longuera.% direttor d'aquest Inetitut j ment del /lastre idioma nacional;
Cal fer un e p torr mäxlm e 11 Da Valtnela:
la I des dels magnifica vaixells, els portaseu al nostre pais dele moldee ori- celebrä apreste dies actea arreu
El Crit de la Muntanya, de Vas
e ienes
, ,:iiis llOialltieSUS contra el
d'aricar, per& al reeoneixement
i contra l'aigua no finex / enormes trasatlänties, Bisquen ginale d'en .laquen-Dalcrose, vele In sola do les terne catalanes.
cecial de la nostra llengua cate- %neta.
del rabia plena de gota a gern per un
mai , er aquest esfore titä- / com un miracle ' pel damunt dc /Atine que ha pres p e r arredoe
Barcelona
Ungiré
lioc
nbans
Secei6 Valenciana de "Nostra
.45
lana m'oh totes les honra que
costurn
entred'ahir, diumenge, la ya tradicio- Ii eorrespeeen. vulguin o no vele Parla".
e¡c 0 . ,.,tinuat sa una de les.eaue l 1;pe.rba i mai marcida, pertl es
replainr-se
en
la
dinda
dele
flete
amb
lis
m
aMuñoz Carbonero, regidor de
es .i, , l a l sentit, de l'ah, senti- I mig de la ingenuitat de
bolles 1 &lindes interpretacions de pläs- nal "Diada de la Llengua Cata- gnin els que l'oproimeixen, per a
lana", en la qual prengueren part qet o laigi pa r compre deis llavis Valencia.
de, ii , ,eituali anitat i de la vida de ; sies i deis arbres.
tica,
aniinada
de
Iintel-ligent
profesor
arineela
•
molla,
e
sta
•
t'erra
honres i entelate de totes les re- catalana nquella ganyota que Mi
Jimenez de Bentrosa, president
ta ii ;..:. iail que informa Iota la i :tez:
Iluot dainunt les aiWies, eatul¡
sial le ,i2r-ni 1 que n'el cha fä , cara de ;
cal fer (luan són obligats a usar de la Diputació de Valer-lea.
a res mé, qu,
Una nata dral pro grama, signada renb gions de Catalunya.
ali...„,iaa•ia tul roble excepcional-. ; Co té aguant, per
A les once del mate al Pare de u p a llenaun ene no es aquella que
Joventut Valenceianista d'ArIr: inbials del mestre-director, em din
.,,e/; ¡ ,,,asat en mig de ea ineen- I pele conreus. Pere aixa no es que 8g/testes intorprrtarions no son sims la Ciutadella es congregä trua porten dinfre l'eetma .
tana.
• /: cap -irdonvenient; l'heme d'He.,
"1 ,-,: i.; eieversal.
gernació encara mes nombrase
Valenelanistes de Villarreal.
En moleste moments que !a
nbernent una manifestarla coreogräfica.
l e ae,i ,:e banda per ara la I landa treu parta. de tot; fä mera - Lee nenes i nene que acudeixen a Vine- que els anees anteriors, acudint- nostra Ilentena es yeti atacarla i De Portugal:
holandeses'
sesteel,velles
de
pegee.
de
floricultor,
de
acioels
Iii
gran
'm'Abre
d'entitats
n
Enric
Ribas Potau, de Lisboa,
mol lea In e i sseerei6 dele seus drets
Ba te
titat del Sc Lioneneras no hi van amb
a els humee, per.atilni- I rarnadee i. edhlie, d'arquitecte. la finalitat d'esdevenir algun dia stibtils nalistes ame) Hure senyeres, que nee polemi e e de la premsa esoa- i 17 firmes mes.
„,„ ,•
una
holandesa
es
eea, teeuear epopiea coi>, L'arquiteetiera
t'oren coLlocades a l'escalinata
De França;
bellissima eOsar • tresperit de la danearine o danearince a la manera de monumental de la Cascada, ata- ryola, ele eatelans ens cal una vaCasal Catalä, de Parts,
. ., ,.ii ii tia. - .
rarla. mAs refermar-nos en la volen de Lote Feiler n altres de semblant
coneguda
la
consqual
mi
analitzarem
avui,
però
D'Espanya:
ja cs proa
cuteeorta. Aouestes interpretacions obe- peida de gent, corn la plaça on luntat de fer (unir i exclusiu el
l'estrue:ura
de
la
qual
assenyade
l'Holanda,
la
la cobla Ileuro, de Mataró, SIC- SP11 As e finen noatra. Abans d'aItuti Pelayo, de Santander.
!:11:••H '2 . ' di , giea
eixen a un sentit MPS alt, Mee mratfunt
.sub aruatica, per ihr- larem a correcuila, porqué, sia son degudes a aquella disciplina rfttnica eutä belles sardaabe, les guate cabar el senyor Barbee saludä nns
daal
EL PRESIDW:T MI' LA
s.
manera,
del
"polderla
que
es
vulga.
bastida
•n.
foren ballades en emplee rodopihierind" es com si munt d'aquest fangal, ha d'ésser que influint sobre el temperament de nes. Les fadrines abundeetn en cament. als ea t alans que han vinDZLE1IACI0 v A LENPindividai
l'inspira
el
plasticisme
estéles
regions
i
tots
ele
ge
de
lot
e
e
in: el terreny deis "rol- inter e ssant. L'arquitectura 1io- de dele seis gestos. Lluny de tota va- nombre considerable, prenent indrets de la pàtria per a fer
DIANA DE "NOSTRA
pal1 el polder. si crel aclarir- tanda, cm la de tots zis
PzRLA • , SENYOR ESnitat artística, tal discipline rítmica cer- lambe part 'en les múltiples majunte atmeeta efIrmeció, i die, que
'era abans entienda per sos d'cluvi6, ene per tant no pos- ca,
dones, formar una cultura musical i nifestacions patriòtiques del jo- li cal felicitar a "Nostra Parla",
PINOSA
e i que la indiestria de • secixen la pcdra, sine l'argila, es
vent.
integral en els alumna que la
qu e tan hellament cura de referDames i senyors: quan Valenha aixecat, xioatant-r.e una arquitectura de mah. Alguna estética
segneixen.
i Nc i DEITT tur c els Ilaemec de l'amistat que
cia era en poder dels serrahins
Huid; el "poider/and" • graos ealficits sen Iota elle de peNosaltres SOM profane en acuesta
t
riedeix
Entre els crits i ele, visones ure:xen tots els catalars,
halt rd En Jatnne que assetjava
,3i:: . La mes de n! a meitat dra. pece en general he sen I an cada materia. No cese ha essadrat
la presiddnein de larte al reprehelandee. Aquest treball sols percialment. El maó es val- moment °porta de pasear eis rmstres ulls s'oiren aelamacions a la fte- eentant de l'esmentada enlátale la ciutat, feu la promesa als seus
pública Catalana. S'eseaigue (me
cavallers que aquells qui primer
,, , te que tetes les genera- rebé tan pesat corno la pedre, i, pela. /libres de teoria escrita per en Jauna colla del (fir,laudiments.)
l'assaltessin ea dula ciutat cierren
-, n anee. n, suressivament, en cons c qüenela tan impossible oues - D,Iere,e i que tan bona fortuna havent això sentit
,
Pasa
a
ocupar
la
presidència
"requeté", en retirar-se vora la
al nou reialme la ¡lengua i ele
•: ,narä l'esforç' /Ilf's grOS de fer aguantar en terra ligue- pemblen haver tin gut dintre i fora d'En- nna
ra
Sorreani.
vicee
el
seryor
Civ
amb
la
bandera
de
la
Jovenusate2es de llur terra. Foren ele
facciosa eern ho es la construe- nana. En alguno ocassidi el medre flon, .xueament del Zuiderz(ie;
re,
president
de
"Nostra
Parla".
hit
Tradicionalista,
contestà
amb
cavallers de Lleyda els erimers
cid pi:lr e a. Aquesta condició d'in- gurras ha demanat amb molla rae un tic
LleiS mars iffiPtIOrS n iie
el
seerelari,
Seguidament
111
i
En
Jaume
"Visca
de
Centrar a /a ciutat 1 per elquese
el
suberas
poss2eix
consieter.eia
In
une
amida
e
.-,
el
qual
mes
d'atancid
per
la
sera
tasen
cultural
l'It•
d'Es anea
ran" intentant ro- po eta senvor Negre i Batea He- la rae, es que es parla catalä
.
quilinnetres quadrals; sol llotós de l'Holanda fine a una
:
batirla desitjat amb gust retire entres- accionar
a la majoria allí aple- ge'x la ¡lista de les personalitats, la terra de Varáncia que fent da
gastats quafte o ein- profunditat de vint o trenta me- seda l'opinió que acuesta mervix a amisgada. 'Mollee els agredas es die- rerneracions i entitats que s'han la 'lengua cosa pebeta li däns
c-iiiis 1:1 lions de francs en l'el- tres, on s'hi troba tot el mes ales- tes i literata
noca ulana. Per aixó, a pesar de
posaven a repel.lir l'agresite un nacen a l'art
TriV.'..,.:1, aquesta empresa do- h.ores una cea de sorra. sovint
Induldamlement aguces, nrns 1 nenes,
la dominació i de la influència
entonà "Els Segadora", i als
tia, ,i i ,i y allä de l'any 1950 una molt prma, i al dessota d'aques- ahumes de l'Institut de Ilftmica irläd• grup
Me:1E20MS
espanyola d'ara. València es tres+
la capa de sorra devegades es- tica. brearan un brin profit eepiritual i acorde de l'himne nacional uns
ireia I ravincia de Ncderländia.
ha viva i freturosa de llibertat.
i nitres, Ilevant-se ets capells hi D3 rIalears:
.1e,,eefere de ereae:c5 no és deve altea vegada l'aigua o el que tal prora seria encara mes real i ajuntaren
Recorda la gldria d'Auziesllurs veus, finint aixf
r e, ,• !nparat ami) besfore de llot. Aixf, dones, ni cal dir que no efectiu si el mon en Que visira fos un
de
"Nostra
Parla",
Delegaci6
March amb Faraules d'En Torres
hl
ha
manera
de
construir
tensl'incident.
d'aquestes
terres
c
ril
rir- •',.ni
ji pi/. El meetre Elongticras di•e confirmar
de Maltó.
trlages.
e ' i i- , :mes extretes del fons de ments; Enluce manera de fona- snel.,vant el seu assaig ben resoltament,
TODNANY DEL PARO
Joan Hernendez, de Malle.
Nosaltres, catalane, no saben
(c s tilirs, 1 que, roen ja se su- mentar da l'estacada o "pitlotis". censo cap vaeil-lari6 ni preempeeill, ntent
Joventut Mallorquinista, de tot l'amor de la costra llengua
UN CAPORAL DE LA
jeden a un r.ivell infe- Els edifieis PS construeixen sn- nito resultats afirmatium de la sece inteperqud no teniu tant dura la Ilui
GUARDA DE SEGURETAT
rier ,1:: ,-, el maritim. Tot el "pol- bre estaques d'uns citt n trenta ressant experiencia i subjectant-ne ell
Jaime Maspech, de Mah6.
la. Nosaltres tenim no sols el
GREUMENT FERIT
Cert.iiii , 1" ha Testar, dones, prole- matees de Hurgada, coques regu- mateix, a In sia reritat MPS estricta. C311
Do Catalunya
veinat;_za de terres castellanes,
ei: e,inira els trasbalsaments i Im i ss imes de P i ll'S ant, les cillals ifse e r optimista 'unan entera a les ',tinL'hora de mäxima animacie
Ajuntament de Badalona.
n6 que tenim terres castetianes,
teros re crea un ambient amable i
PY- U:a la prOpia orografia nutrí- són enfonsades per la part mes
fou a les dotze. Mes leed comenCentre de Dependents de Man- enclavades al nostre territori.'
tay, 1 er ni el de reselosee inte- afuada, fine a (robar la relativa el que intervenen reperits tan ben eri n •- eä a dispersar-se el públic sepa- cesa.
Servern, peria, la llengua per !a
,,,lei: es. per medi, sobre- resistencia de la capa sorrenen. tate ente en Jaquee-Dalcrose i el mestre radament i a colles, seguint les
Delegació d'Arb6s del Penedès. seva forea i la de la d'una rara'
la. ie ,les, vertaderes obres de, Els grane edificis estan edificats Llongurrne. Entretenir ele nene, imane senyeres.
durant la im%.ipenelencia de la
Agrupació Excursionista de
feeif. , aiil la majoria costosis- damunt de milers de soquas de complicacions ni cap tortura arnb noma
En esser els del requeté al ca- Capsanes.
miel no
pirates ala 'masai.i•-..,. /in sois de construcció si- pi; di. vegarles damunt de corle- tan resperaaMblrs ten/ el de Peethouen, rrer de la Portaferrissa, entre
tra mar fins que ens-els dugué
Delegarle de Balaguer.
,•,bretnt de conservació. nars de milers: la bella estació Schubert, Schnmann, Ch grin etc., ferio« visques desplegaren la bandera
'Pomell de Joventut "Estela de dominació espanyola.
int,, rpretar plästienment una peça qual- catalana, rnotivant una cärrega
-2 , ollres de defensa eón earrilaire d'Amsterdam té un miNosaltres, peró, sabem les se-,
Las
sevulla d'aguces autora fas (2ne la du- de la policia, que intentà pren- Barcelona".
n.7i, i i ises a la vista de t,ethom. lid de pins com a fonament.
Schola Orfeenica de Barcelona. ves trailicions i les seves grani. s. erelot, foca l'encah: de la catedrals, els palaus, les eiutats na música els prengui l läniina coro el dre-la; mas els jaumins la dedeses
i sorvem 'Despeen de la
Delegació de Girona.
re& dolç perfum, da una interessant es- ; fenearen ardidament, tirant-se
e .s' ., , per Acta Lerra . i per Iso:a Pelan d'aquesta manera edifira"Patria Nostra". Ara mateix, arah
Regionalista.
Lliga
mots
cents
d
anys,
des
das
de
fa
corneen.
1 :1,1.',V%.
alguns trets per una banda i almotiu de les discuslonigi de l'AUrgen Sagarra, de Mollerusa.
Cense que n'al arria aceidents
NOMeS ben d'observar en aqiiesta Ferr1 - ', .`He' de mi:listen agritre, dele guate resulta ferit
juntament de Naldn e ta sobre si
de Rei.
de
Molins
Delegació
ar
el
"i'amcom
el
que
féu
er.
finjab
del
dia
de
Iteie
Prntusiasme
e •'-: .
•.. zües i una legistahacia 'd'enviar-se o no representa
Catalunya N'ella, de Vich.
Venècia, aiximatelx I fm-sor dele deixebles de l'Institut que gravetat al genol el caporal de
. - -. de les aigües; un panile da
ció a aquest acte, fins ele palpo polic i a don Diego Garcia MarAcció Catalana.
hi prenrn part ; la grauetat mes vegades
nyers que cura Ani- construït sobre "pilotis".
rius mes enemics de ea ncstra
Delegació de Mollerusa.
Si d'una banda els holandeses abres, l'al ,gria que posen en Ilurs inter- linea, que bou dut a la Casa de
• rvei de dirs, canals,
Academia Montserratina, de causa declararen que abarre (1110
pretamone, i copec ilment aquella gracio2eS, esculleres i al- s'afanyen en concinerir terres
espanyols eren valenciana. (UvaAL SALO DE CE N T MoIlerusa.
-ii p linisteri i servei mar. nIs Haca i aiguamolls. d'al- sa solmunitat que denn des del m e s gran
Pomells de Joventut de Molle- cid).
A Misterio Salé del Consell
: i aigua; un altre Mes tra banda no poden per menys al mds petit al gest mes lleu i insittnifiSi le vida ,134 heienret es l'ànicrant de son eos, rum st fas conecten de de Cent es congregà un colecte rusa,
rs ., rit de vigilante i de desfer aquest treball, ja obrint
ma, Iänirna deis pobles 43 la
Centre
A.
de
Dependents
del
per
a
les
comunicanous
canals
seu
treball,
del
teta
la
importäncia
del
hosiii,e.iterns de 1 . :mginyepúblic per a retre un cop m.es
llengua. Per aixi5 havern organdC. i de la I., de Barcelona.
, , rvoi meleornliigic. corle- do/1s, alguns dextraordinäries scit joc.
menatge a la Mengua Catalana.
g at la delegació do "Nostra Par-.
Del
e gaci6 cbe elontblanch.
dimensions
com
es
ara
el
canal
rondes,
¡m'e
d'infanta,
Testee,
cançone,
Ocuparen
els
seients
de
la
presi' • •:: a la lildrografia del
la" a Valencia i us hacen.' de.
Unís Cortés i Agilitó, de Bar-. i un pressupost aclapara- d i lla g lem o del Nord, que te Vui- interprearione de plástica animada, tot dencia en nom de la ciutat, el re- celona.
fensat quan beu estat atente
jein molt aplauda i rel lebrat pel nom- gidor En Josep Barb e y, president
e: 7 i ,,. . r:Jardelliment i funciona- tanta quilienetres de Ilargada,
"Crónica Targarina", de Tà- vosaltres, que son els que aneu
1, I sistema hidrogràfic. etc., per trenta-sis metr2s d'amplada brds pfiblie que omplia la sala. A grada- de la Cornissi6 de Cultura de l'A- rrega.
a la vanguärdia, car ja sabem que
s : Irrous atimeions i prev2n- i vuit de profunditat; ja cebra- ren forra les esocacions de Nadal de Nieta juntament ; el vicepresident de
despees ens atacareu a nosaltres.
Delegacie de Picamoixons.
e; 7 ., contra la traidoria de les zant la leen a la recerca de les W. (lade que es lIMIlren per primera se- "Nostra Parla", senyor Cayera
(Aplaudiments).
Pomell "Nova Llurn", de Reus.
gada i en les guille els alumnos dansen Surniani; el tinent d'alcalde se5 - 7. '. De tant en tant un die turbes que, un cop premsares i
Jo us parlo arel) un accent di-e
(erre()
Catalä,.de
Barcelona.
siegues
lien
de
serier
de
combuse
s , : e • . -eita i inuntla una enmarca,
entorn a un aria, de nadal il-luminat nyor Junyont, en representació
ferent dl vostre i en aixó cal que
Associacid
Catalana
d'Estui
de
iles
quals
es
pródie
el
fantägthantent, coajrndnant 1,3 més seg. dels tradicionalistes; Mn. Aragó,
tii i ,e .
e ijea vegades, cosa pitjor, la
veieu precisament la grandesa
diente, de _Barcelona.
, :;rd s e rfla ; s e,„ follei .,.. subsal liolan.les; això fa que, a gestinee poses.
per la Lliga del Bon Mot; el Sela nostra Bengua, una i diversa..
Ruht.
de
Delegaciú
la
Harga,
es
destrueixin
eum.i.rl'.1 que sobrebr, que quel-.
Tandid s'ap/audf racit "La
nyor Bastardas; N'Ado/f
Els qui Inés patenten de la impo-n
Jesús Sane Poch, de Lleyda.
ques
seneeres,
creant,
de
con
g
ae:i••rniement grganti
rotllana" graciosa cançd d'en :loan seeretari de la delegació valenJoventut Nacionalista Obrera, sició dril castellä són els :tics. que
.•-•.••r:egut: aleshores, Mine- ,eüent. nous llacs en un constat Llongueras, Hidra i música igualment ciana (te "Nostra Parla", i els que
no comprenen l'ensenyament que
de Barcelona.
..-7,1.irreslsI iblernent, os teixir i desteixtr.
inspirades en Ilur gfriere servill i infan- havien de fer us de la paraula, seels és donat a l'escota., essent
Delegació de Tärrega.
I damunt de Iota la terra ho- tfvol. L'hora avençada impedt que es nyors Valles i Pujals, Mart.( Esi rshotzant i assaltant
aquesta causa la principal de Pae
Gruje
Feeninal
"La
Falç",
de
landesa, ciainunt Maquest fierrt bises aciensta caneó.
trinxa tot, es precinalfabetisme a la nostra terra..
leve, Espinosa i Ruiz Porta. Sdien Barcelona.
vaques
i
los
fangal,
damunt
de
rP,
el Zuiderzée. el qual,
Nosaltres oneanilzem per la
El mestre Jame 'lon g ueras fon cridat lambe a l'estrada individus del
C
rup
Excursionista
"Miner•
de
les
catedrals,
damunt
de
les
damunt de molnostra part concureos en ele
en verles ocasione a l'estrat, essont ob- Corleen Directou de "Nostra Parva",
de
Barcelona.
prades
i
de
des
universitats,
'la1c3 e marques i ho cobreix
guate eón prenriats infante i
d'expressities demostracions de em- ia" i representants d'entitats adDelegad() de Terrassa.
munt de l'aigua i de la mulloon, jecte
(Je a:: tüt, fins els rime dells
pella.
heredes.
"La mej>tres, assolint remarcables
Joventut Nacionalista
br' M.A3 alts. Quan a la fi la la boira arrossegada dad i d'all
exile. Recorda aposta el Congres
EN JOSEP BARDEY Eale", de Barcelona.
Col-laborraren n'eh l'esmentat trestre,
de la Llengua Valenciana, en e.
mir vel recular, tot el pafs inun- amarrant-ho lote i, damunt de el pianista Pere Vallribera i Jamne Llon'Rieses de Sant Jordi", que Ton proclamat també l'ús del
el
regidor
senyor
Pomell
tant
ebamaramene
la
pluja
inOhr'
l'acte
da!
eembrat de salabror,
de Barcelona.
esteH per un nombro d'anys. eansable, la pluja ruixant sense gueras, artista enearregat del decorat i Berbev.
valenciä alls witus litúrgics ala
Delegació de Vilafranca del guate no fos prescrita la llengua
En nom de la ciutat — diga —
,e , inent del 7mid e rade dona. t-r ova aduest verger del Nord la vestuari.
em
plau
saludar
a
tots
aquells
Penedès.
E. M. F.
rä,
tialina.
a l'Holanda molt mes pluja xopant aquesta terra de
"Estevet", de Barcelona.
Mentre ea llengua de la nostra
que provincia, ven encara meravelles sense aigualir res,
Ateneu
Empordanes",
de
Barcaliu
deis
molls
cense
multar
cap
no Ii derirträ la seguretat ni la
cultura fou ,a valenciana, et noscelona.
que
coven
sota
la
boira;
cense
tranee litt at.
tic país produi savis il.lustres 1
Orfeó Montblanque de Monte postes. Ara la Universitat capaEl - polderland" da certament apagar cap l'une, sense esborrar 113 11111 111111 11111311 1 11 1,11‘111111111111111M1111111111111 1Minignili111 1 111 11 111 1 111MM 31111111
b/anch.
cap
color
ni
malle
d'aquesta
promola no fa 51143 que fabrieae ti,
una h . :ira de gran fertilitat, /erJoventut Tradicionalista, de tols oficials.
ra d 'alerte, terca secularment as- digiosa simfonia cromàtica qua
Barcelona.
se enada i flonja; riere, un cop es la terra incomparable d'HolanL'essencia de la Pätria estä en
%Nacionalista, de reeperit i han d,esaparegnt les
Joventut
da; sense remollir cap energia.
ende!, el "polderiand" no esdevé
'
g
Montblanch.
La pluja da a llollanda per a
inetitucione fonanientails, per() no
fas una terra ferma, si no que nosaltres els meridionals, aturAssociació Protectora de l'En- desapareixerä la relea ni la necio.
deixa filtrar continuament u ai- dits i recremats i enfebrats per
senyanea
C.,
de
Barcelona.
eralitat mentre duri ha Ilengue. ES
ge n, i per tant Phoma no pot
harriad3s Barceloninas
Orfe6 ,Renovacie, de Picamoi- f'e'r aleó que l'havem de defensar
deixar de anclar, ja amb ajut deis l'exces i cruesa de la Ilum dé*
xons.
.—nn•••
per damunt de tot.
moliés de vent, ja per medi de sol, qualeom de meravellós, soUnió Catalanista, de Barcebretot en les eiulats, totes tan
El senyor Espinosa finf el seu
inotors electrice o de vapor, l'ai- riques de milangiosa poe.da. La
En
la
Junta
celebrada
ahir
pel
Consell
central
d'"Accie
Cae
lona.
eloqüent parlament dlispres
gua i mplacablement venjativa
Democràtic Nacionalis- eloqüent parlanient saludad en
de
la
Comisen!,
d'orgaassistència
dels
m
embres
Casal
talana",
amb
pluja
a
Amsterdam,
a
Delft,
a
ell e ni per un segon deixa d'esnització, es prengué l'acord de convocar per a dissabte vinent,
ta, de Barcelona.
nom de Valencia a l'Ajuntainont
c orre's en la terra que la repu- Dordreeht, pel qui cap estimarFederació Dernocrätico-Catala- i el poble de Barcelona.
dia 1 3; a les deu de la vetlla, i en el domicili social d'"Acció Catata-he es enjoiament grades; una
die,
lana" (carrer de Trafalgar, Id) una reunió, a la qual són connieta, de Barcelona,
bellesa mes, Quasi inmaterial,
PARLA EN MARTI ESTEVE
legua es arreu. L'Holantia subtil i alhora penetrant tom una
Pomell "Bona Germanor", de
vocals:
ne fc mea que una mollt prima embriaguesa musical, inexpressaCatalans de la gran Catalunya:
barcelonines
adherepresentante de les aesociacions
Barcelona.
1.
Els
capa do fang surant damunt l'esEn començar aquest any "Nos:
Centre Excursionista "Rafel
rides a "Aceite Catalana".
blement emocionat cona el perquè
tea ri del liben 1 del Mosa. GraIra Parla" ve a continuar el que
Casanova", de Barcelona.
II. Els representante de les assoeiacions barcelonines que
de tete ells lirismes. L'animeta es
teu une centímetres la bella ca- vol i es recen per fi a si mateixa,
Llufs Serrahima, de Barcelona. és ja en ella una tradició de g/ohan fet gestione per adherir-se a "Acote Catalana" o que tinguin
lifa cerda on pasturen les vacaCircol Artfstic de Sant Lluch, rificar dl nostre verb fent sentir
braços oberts, en creu com
eh propòsit d'adherir-8'11i.
de s les eugades, on s'aixe- els
dintre aquests murs histórica.
de Barcelona.
III. Les Comissions d'aseo ciacions en vies de constitució
en la imatge d2 II - orant" en la
"Pau les veus deis representante de 10-,
quen les meravelloses ciutats, les simbologia de les eatacombes roJoventut Nacionalista
que hagin d'adherir-se a "AccieCatalana".
enormes catedrals, on es cons - manes — els braços en creu, atutes les ternes on la nostra llene
Claris", de Barcelona.
IV. Els adeudes o simpatitzants amb "Acció Catalana" que
(runden els grans trasatläntles
Joventut Nacionalista, de Cap- gua rascona.
tinguin el projecte de constituir associacions de barriada o de
carrer de Delft, o de
rada
en
un
de ferro, t veureu que l'aigua
Despees d'd.quests dies ded1-4
sanes.
districte a Barcelona.
Otea' seg uidament. Les partions Leiden, o d'Utrecht, sota la plucato a la eelehraelh del culto bel,
Orfeó Barcelonf.
Tenint en compte la importancia d'aquesta reunió, es preja, extasiada en la divinal inudels campe i prades se fan fecie- llena, negats als ulls per les 11äAgrupacie Excursionista de sic do la Patria, el de la familia,
ga anda eran interes la puntual assistència de tots els convocats,
ment aixf, lloc de fer-tes amb grimes del ruixat o be de la mes
venial avui a retre homenatge a
Badalona.
puix que el desig del Censen central d-Accid Catalana" es d'entàpia o cleda; les carreteras no
Obra del Bon Mote de Barce- la nostra parla milenäria i a fer,
Ilestir en peques setmanes la completa organització barcelonina
Són altea cosa que canals for- inefable felicitat — i a la fi asper tant, l'acte d'afirmació nacioe
lona.
per districtes i barriades.
cendint inconscient i deslliurada,
man( :tarea tupida per teta Pilo- ascendint per la grassa d'aigua
ortend Gracieno, de Barcelona. tial mes intans i mes compren..
Les entitats de Barcelona adherides a "Accie Catalana" 1 les
landa; multes ciutats, ja es sa- cap al cel de Mossèn Cinto, on
Agruparle d'Artistes Catalans, sie, porque en ell hi tenen cabue
que es fundin pròximament entraran tot segun en un perlode
but , estan aixi maleta canalizada els bornes d'eneä i entlit del
de Barcelona.
de gran activitat en tots els ordres de la fatua patriòtica.
el pintor de Delft,
des; els eanalons de regada' són Verrneer,
Pomell de Joventut "Ilustra Pirineu, ele catalana (lee contie
D evcgade.s, el canal, mes enyeta Delfe.
rient
i els que separata de nos-,
Pälria", de Barcelona.
si4 que N palde:. inda
opinvei
Vida Nene., de Tàrrega,
.JOAN SACS
eleelji p er urt Vol is
ait que les
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'França i Bèlgiea e,5-i pseplren :.Poin- Eis Soviets volen
caré diu, perá, que
reorganitzar l'cun sol fetToviari ni un sol soldat
xércit i demanen
Ruhr
.•.
Es
preveu
l'oEnginyers franceses al
que hi vagi En
op:nio italiana al costat
'Cu pació d'Essen .•.
Joffre
França .•. Una ainenaça de Rússia
BruseLles, 8.-Els eflaris croen
que, a Conseenancia del tracas de
la Conferencia de París, el G9vern adoptare les mesures une
consideri oportunes.
Sembla que el Govern no diniianunciat, sine
tarä som
'que continuarh en el sala lloe

guin la línia de conduela que imposin les circumstàncies. - navas.
París, 8. - Telegrafien de
ErusseLles a "Le Journal" que vi
.Govern s'ocupa de les dispos;cions que haurà d'adoptar per la
crida a files d'un cupo. - Pavas.
París, 8.-Es desment
meció publicada per un diari dal
metí segons la qual Bèlgica mobilitzarä una quinta de milicia nacional. - Redion
Paris, 8. - Telegrafíen de
Brussel.les a "Le Petit Parisien"
que Bèlgica parliciparä en les
bancions que es posin en prier laca per Pocupazió d'Essen. - HaIras.

París, 8. - Telegrafien de
•russel.les a "Le. Journal" que
bmb tot i l'extrema reserva que
Mantenen en es cerdee oficials,
ambla segur que la demostraciú
que eventualment es rara efectiva
obre Essen es portarà e cap
acompanyada d'un nombre conbiderable de carros d'assalt, auton-.6bils blindals i aeroplans. navas.

Brussel.les, 7. - Segons /manees que ea culera l'acolet et que
arribat rls aeneors Thineva
..Pe i ncara verst •atnie l'airearla
i'sen, que e s dat
UN.;
d del 15 d gen e r de,arae
donar a Alemanya una última
.ocasió d'asser oida.
Es calcula que les trapes es
tompondran nou divions. set
heilitades per Frenen i dies per
Bélgica. Malgrat Maca persones
een infeerandes , creuen que n'hi
%Laura prou aamb efectius menys
embroacea.-- Radio.
ELS PREPARAT:uz DE

FRANÇA
Paria, S.-Pa:araré rad atir al ministre d'Obras Pdbl:quea 31. Le Tronmer.
Segons "Le T: Mas" en aquesta cutre'
‚jota foren examina rles diverses qüestions
earaeter tden i e relatives a la manera
4e posar en pra, tira les sanciona que
leaCptin contra Alemanya.
• M. Poinearé rae tatntii la visita Mi
1. Itarrre, reja esentant de França a
Lausana.-Ifavaa.

grJankrymis FIANCEZDS CAP A
ESSEN
Paris, 5.--Quaranta enginyers de milites sortiren anit de Paris cap a Essen,
Con es dirigiran a les prineipals mines
Ilel Ruhr, d'en prendran sena dulde segens ordres de Paris la direceiú a les niatela P9.
• Es deturaran a Busseldorf, d'un el GoVera els trarneträ a noves instruccions
guau el tertniui fixat pol Coneell de Mioltsties passi a Coser executat, Es recorfla a aquest propasa que el Presidcnt del
Concell ha fleten parlar el dijous a la
I Cambre, En l'emnentat dia podrä seas
dubte donar als liputats detalla sobre les
mesures ja exeeutades.
Per nitre part, saussenyala els següents.
'moviments de trepes: El cent quaranta
nau d'infanteria i el acizanta i dos d'arItilleria es posaran en marra breurnent,
per a trabar-se el dilaceres a los riberes
del Pvti
SAN

ESTAT AVISADES NOU LE-

VISIONS
Paris, estat avisados nou di-

Maleas per tal que estiguin dispusailes a
'prendre part en les operations que han
'de realitzar-se en el Ruhr. Es din que en
taquest mpriment hi intenindran tumbé
Lea tropes belgues.-Radio.

sió de Rernracions, facilitant-se
en acabar la sessió la segilent
nota oficial:
"La Corni s sid de Reparacions
ola reunit a les tres de la tarda,
rresidida pel senyor Ilarthen, per
oir els representants del Govern
ailemany sobre el Maca als Iliuraments de cambd que havien
fer-se a Franca durant tot l'any
19:2; deficit que provoca per part
de la delegació francesa una demanda encaminada a què la Comissió de Reparacions fe, eonslar rincompliment rer part
lemanya del Tractat de Versalles
a aquest respecte.
La delegacid aiemanya eslava
formada pss senyors Fisher,
president de !la Comissió alemanya de R.-paracion9; arayee.,
Latee, Walmichrath, Ttornikoxv,-ky, Haserkern, Rupel, aquest en
representac;.5 del ministeri

Reconstruocia; Frohwin, representant del ministeri d'Afers estrangers, i el jurista Richter.
L'audiei6 de la Comissió alemanya f!S' repreruhä (l e ma a dos
quarts de deu del tara 1 i ltztura
d'acabar en aqueeta nova seacid.
Mari aviat carvi ricabi la comP,sió aleinanya el sru informe

nr,parneions resoldvä sobré 'Vea-

justificació, la Comissid de

s u rn pta.-navas.

ELS LUURAMENTS DE CAREO
Paris, S.--Comuniqutil de Berlin cus
periódica que l'Agancia publicar&
aval una anta oficiosa del Cerera refere nt als lliuraments de ralló realitzata per Alemanya duran( rally 1522.Ilavaa.

LOFIPZiO irea_ituva A P7C E a LA
PCLITICA FMANCESA
Paris, 8 -Telegrafio de flema a "Le
Petit Parisien" que
aprova
política sraiiida per Franca eencernent
les reparacions.
A tols els sectors de ropinid s'observa
d'una masera ciara i premisa que l'unid
franco-italiana va consulidant-se cada dia
mea _en defensa dels init ressos cotana.

Ianalres, 8.-nt representant de l'Arém ia llaves assegura que el gavera britau:e no ha eres cap deeissid respecte
del manteniment de les trepes a Ithenania ni al dels representants britänii a a
Ii COMill,:ú de Reparadons, ni bo farä
mentres no conegui les mi sures que el
Govern franeas pensi posar en präctica.
Taupoc negará la sera cooperació als
anula en els tasan-mica tractats a /a Conferncia
Ils VIOLA PRENSA EGITANICA
Londres,
perildits primen que
divergéneies de l'Entesa i la sera
manera d'enfoear les reparacions han donat per resultat alentar els tares a ven:.
dre nou l'actitud de deseo/afiance ipie
q uasi bé hachen abandonat. Judicial que
Faca/meta del Ruhr arnentica provocar
a Europa disturbis tués greus que la
bancarrota d'Ali-manya. Consideren impossible què els Esteta Cuita intervinguin.
Ni ohstan el "Pinancial N eta s " din
que la intervcrieió nordamerienna es cesa
decidida i que Mr. llantina comunicar&
ofieialment avui als Estats rnits estan
• disposats a aidar-los en la rehabilitació
económica d'Et,rup...-Itadia.
LLOID GEORGE FELICITA A
DONAR LAW

Paris, 8.-Telegrafien de Londres al "Journal" que Mr. Lloyd
George el qual actualment es Leo ha a Honda (Espanya), na tramas
als periddies anglesos un exteit,s
telegrama en el qual felicita a
Mr. Donar Law per l'actitud obervada durant la Conferenc.itt da

! EL QUE DIU M. POINCARE

Pers. -

8.-El Govern s'ha leunit en Colasen de ministres.
Acabat el Consell, el presiden',
Poincare, ha declarat alls pe;Modistes que no seria mobilitzat ni un sol ferroviari nI un se!
asoldat.-Havas.

EL SENAT AIDERICA VOTA LA
RETIRADA DE LES TROPES
bEL RHIN

LA PROPERA SESSIO DE LA
CAMBRA FRANCESA

París, 8.-"Le Petit Parisien"
diu que el president del Consell,
M. Poincare, exposarä a la sosió del dijous de la Cambra eis
rnotius i les probables conse• qüencies del fraeäs de la Conferencia darrera, Mal com les mesures que el Govern projecta
prendre per assegurar l'execució
del Traetat de Versalles.
La Cambra resoldré seguidaZnent sobre l'oportunitat de
kiifiCUSSiÓ de les interpeleacions
Aue putguin plantejar-se.-Ila gas.
REUNID DE LA COMISSIO DE
REPARACIONS
NOTA OFICIAL

París, 8.-Segons eslava anuos

t lat, avui i'ba rethlit la Goiniti

vern franc s

djous

Paris, 8.-M. ITerriot ha trama a m.
Poinettra una proposiciú del florera
Mescal/ demanaut que s'envii a fiesta
una missio militar francesa presidida pel
mariscal Joffre a la (mal s'enearreami la
rearcanitzseió de rexereit vermell.
M. Painceré ha contestat a M. Ilerrint
que Franca estaca avui en din. poe ',Esposada a enviar al vencedor del Marne
al florera q ue signis el (rectal de BrcstLitowsk.-Ilavas.
• ••
Delsinfors, 8.-El Comité revo)ocionari
de afoscou ha aprovat his disposhinns
re:enasta a la reorganització de la cavalleria roja. Es pracurnr5 per teta els
mitjans que entrin a formar part de
l'exéreit els andes oficiala.-]Iadie.

Washington',
Laurence
partidari de De Velera i
de la República Irlandesa, ha exigit a Mr..Smiddy, enviat de l'Estatt.liure d'h • landa, l'immediat
traspäs de les oficines del Consolat,-amenarant-lo en cas nega_
tu amb obrir les oficines d'un
nou consolat independent.-Havas.
Dublín, 8.-Durant l'atac del
dijous a la tarda a Mill-Street,
conitat do Cork, resultaren morts
set irregulars i ferits dinou mes.

1-70-:2-1Ii0i..11111E A L'EXERCIT
LUS
Ilelsingfors, S.-Trotaki acaba de dictar tus, ordre prohibint el consum de
l'alcohol en l'esiZ,ndt roig u l'aplicació
la pena eo r poral per als soldats del susdit esércit.
Sembla que, en oferte, els casos d'embringuesa linden arribat a Coser tan fíeMients entre els capa i els eornissari; n Ie
resereit, que la disciplina roja es vela
amenaçada.
Diversos oficials embriaes insultaven 1
pegaren als sohlata durant els exercicis.
Gran nombre fkiS susdits oficiala seran
sota/esas a censen de auerra.-nadio.

CONTRA PROTESTES D'EPAPRE-,
SCNAMENTS
París, 8. - Segons notfceis
aloscon, que publica el "N'id
Parisien", amb motea d'una manifestació obrera en'la que es ae_
reanava al Congres T'aneas mie
obligui al Govern i al partit,comunisla que cessM les ;atetencums stbilr5rios sigui reslablerla la llibertat de preiasa i de parenta, la 'Pi:Pea ha milena que es
praeliquesl:in cleten.-',ols en

VO

S '-

sa -hayas,

ELS PROPIETARIS RUSSOS

Washington, 8.-EI Senat ha
votat la moció presentada pel se-.
nyor Reed, en la qual sol.licita
que siguin retirades les trepes
americanea que es troben a ¡CheMinia.-Havas.
Nova York, 7.-Existeix la
convicció que la votacició del Senat no portars aprellada automäticanuent la retirada de les
tropes nordamericanes del Ithin.
Alguns s'inclinen a creure que
Mr. Harding ()posara el seu vot a
l'acord del Senat.-Radio.
LA PREMSA ALEMANYA

Berlin, 8.-La premsa comenta la ruptura de la Conferéneen
de Parla en termes bastant moderats, a excepció dels periedics
de la dreta.
La "Uaseta de la Cr ix" declara que l'odi alemany envers
Franea, es tina de les condicions
indispensables per al resorgiment d'Alemanya.
La "Ciacela Comercial" diu que

Moscott, 8.-En la (hurera reunid dels seviets sita agres - al la

Llei de deenacionaillzacea tle les
vivendes. Aviat ser à publicada
una nieta d'edifieis que han di:ser retornailie; al seus antara seMUSSOLINI I ELS 023EBS
LlANS
Rija, 8 - Il senyur MussolM1
robé attir la vista dels eepre.sentants de totes les organitzacions
()bromea del part de Genova, a les
guata declara que el tioveril no
seguirà de cap de les maneres
una política antiobrera, sitió que
governare per tots, tinguent tant
sois en compte els intereeaos generala del pais.-Havas.

UN INGERID! A DUBLIN -:- CINC
MORTS

Deban, 8.-Sla de'ciarat un
incendi en una. casa, quedant
deea ruida per complert. Quedaren carboilitzades cinc persones.
-llaves.
LA CONFERENCIA DF. LAUSANA :: LES QUESTIONS DEL3
ESTRETS I DE LES CAPITULACIONS

Lausana, 8. - Es judica que
la Wiesti6 de les capitulacions,
com la del fulur regim dels Estrals, ha entrat a la fase de les
converses privaaes i de les negociacions particulaes. Ei dissable a la tarda • una delegació
aliada va emprendre Peetudi d'un
coiseni qqe podría ésser judicat
acceptable lant "pala aliats cona
per Turquiä.
Cera se sap, Ismet- paixà acceVä la idea .l'una mis g iO de lurio re; eurepeus que aconsellarà
al G.vern tuve en algunas reformes. Es diu (eta algu va Paletee
la idea de del:lanar a l'esmentat
milC e esell judicial que vetni,
d'acord amb el Govern oeame per
ta justa ;lancea:a del regiin
cipl lu ye als' estrangers per un
pero-le transitori. d'uns quanta
anys.
Ea tot cas. sense voner perjudicar les negoeiacione que van a
culi tatuar aebtie abans cluuia noVa reunió a ea Cornissiaa Ile eapitulacions conv subratlatr el frt
qua senibla *regalar de niel cert.
°n'a:e:sine respecte de la vital
qliesi Id 1 3 les garanlies _que es
coneedirän en l'esdevenidor als
estrangers a Tiquis-nado.
LA RS .:. OSTA D'lSk177 SUBE
L'INCIDENT DE RIZA-BEI

Lausana, 8.- Ismet Paixä, con
testant la nota dels atleta relativa a l'incident provocat gel de-legat turc Hia Naur Bei, ha de..
clarat que tquest.incideat podizt
considerar-se resolt sempre que
sigui liquidada la qüestió de la
inIkpelidencia

d'Arnihnia. - ila.•

•n••••n•n•••n••••••••..1»aramiza.MaMm

cl ver desig de Frthm 71
aarake del Ruhr
Rhin.-Ravas.
UN DISCURS DEL EX-CANCILLER 1/V1RT
ColóMa, 8. - L'ex-canciller

\Viril' ha pronunciat un discurs,
en una reunid del partit del certtre protestant contra el que s'ha

qualificat de "un non D.de de violencia projectat pel Govern da
París contra Alemanya" i ha (lit
que "aquesta politice no obre els
camins de la pau lels pobles. No
pot causar mes que un odi -profund que Leed o aviat madurara
en funesta cullita. Tot alzó no
ocurreix sota la presió de iteressitats económiques, sind a causa

de dos polfties que es dissimulen,
perú que no aeonsegenixen ocul
Aquests Ras signifiquen cl
Mijo/. que es pot imposar a un roble sense .defensa, perá no, sera
mai una realitat. Cap potencia del
inda es prou forte per rompre el
Ilat: que uneix ele) paissos rhenaila
arel) l'imperi alemany.- Radio.
EL GOVERN ALEMANY I
VENTUAL 00UPACID D'ESSEN
Berlín,
Consell de mitnstres
de l'Imperi s'ha reunit per examinar
la situació jurídica que pogués dimanar de l'ocupació d'Essen.
En una nota comunicada a la Premsa despnés d'acabat el Consell, es declara que el Govern del Reich no estä, ni
de malt, disposat a negociar separadament amb Franca després d'ocupat
Essen.
Estima que semblant ocupació resul•
taria, en efecte, un prälec molt poc
favorable per entaular cap mena de negociacions, quant menys en aquesta forma-llevas.
EL QUE ERES LES PROPOSI.
. OIONS ALEMANYES " París, 8.-Telegrafien de Ber -n
Un al "Journal" que el caaceller

L'obscur

ES
prc'xim Orient

Els sinn-feiners L'exércit grec ocupa la zona neutr
de Washington del Maritza, mentre el Govern d
tenes fa protestes de pacifisme
volen fer la competència a l'Estat Els anglesos preparen Pevacuació de Constant
noble
Al Kussidat les tropes britäniques
Lliure
d'evacuar la regió i Bagdad

[a digna resposta dcl Go- Les victimes d'un contbat del

sivi.tuE

EL C01,,'ET:11
Cal
1 ITUD ESPECTP.72T

Din/arta, 9 de verle, de tr.',24

de l'Impera senyor Curio, celebra ahir una extensa eunferene unib l'antbaixador de la Orara
Brelanya.
El corresponsal del matchx
diari afegeix que des proposicions
redactades pel scrisor Cutis í qII2
els alials refusaren d'eseoltar
per mediaciS del senyor Bermarsu, eren inferiors a les que' p-r- esenle a la Conferencia el prime:•
ministre britanim s preveient-se en
elles la rodee-cid de les reparN.
cions a un total de 20,000 tnlsense ruoratúria i amb garantia de la gran indústria aleman va -llar as.
RUSSIA MUDARA A ALEA1ANYA

eloseou, 7.-A consequencia
gestions tetes a la Ri • pública soviética per l'amt.aixador d'Ate.a
manya, conde de Droclatioff Itantzau, el Com-ell de Comissaris ha

deeidit de fer avinent a les poleii.
cies de l'Entesa que en ras que
aquestes darreres ocupin el Itullt,
tots els súbitas fritncesos, anglesos, italians, serbis, ronumesos i
polonesos seran detinguts i internats en ;camps de concentra• UNA CRIDA SOV:ETICA

Ilelsingfers, 8.-EI diari de
Moscou "Isvestia" publica el
text de la crida adreçada pel Congres dels Soviets a totes les nacions del imán. En el dit manitest es posa de relleu la voluntat
de Rússia de cooperar per a la
pan, i fa l'advertencia qeu aquesta ptjui do impossible si ca voten
posar en präctica els principio
del Tractat de Versalles. Rússia
ha fet ja vers esforços per a la
pau i ha donat l'exemple en la
qüestió del duarrnament, cm- ho
demostra en la reduccid dels
efeetius de l'exèrcit roig, que de
cine milions d'homes ha estat
reduït a 600 mil i aviat sera mol l
més reduit,-/tadie„

Londres, 8. - Comuniquen de clarat que les tropes aneleses
Constantinoble al "Daily Ex- Caven disposades .per emair
preso" que la 1
divisió grega Constantinoble.-Havas.
ha ocupat la plaça cío Karagatx i
EL PROGRAMA FOLITIC CE
la zona neutra del. Maritza.
C315nt REVOLUCIONARI
El coronel francés, comandant
Alenes, 8. - El cap del
de les forces de Karagatx, pro- te revolucionari publica clCap
testa contra aquesta ocupació,
potaje dell Comité- Aqu
però el general grec es limità a grama
programa cante da creació
prendre nota de la protesta i es el regne d'associacions
de sal
nege a retirar -se --Hayas,
cid nacional per tal de terral
l'obra de la revolució amb lat
EL GOVERD GREC FA PROTES- heló definitiva del constantin
TES DE PACIFISME
me, l'abolici6 dels partas dc p
París, 8. - Telegrafien d'Ate- cipis i no de persones.
Aquast programa, diu et ma
nes a la Premsa que els ministres de França, Anglaterra i Ilse fest que l'acompanya; buscara
tia, han invitat oficiosament al salvació nacional en la pau in
Govern grec a mantenir l'actual rior, restaurada financiera
estat de coses sense reprendre la regeneraeiä Política, salvaa
que hem traetat d'obtenir die;
les hostilitats.
El Govern grec ha fet protes- maticament en confiar la rep
tes del seu pacifisme, atribuint sentació de Grècia a l'as!rait
la raorganització del contingente al mes gran potaje gree, i
do Träcia occidental únicament tarment reorganitzant un exb
a galantitzar la seguretat del cit digne de Grecia i que pot
garantir la seguretat i limo:
pals.-Ilavas.
de la Patria.-Radio.
ELS 4NCLESC5 PREPARZ.:74
UMA NOVA PROTESTA RUSO
L'EVACUA10 DE CONSTANTILausana, 8.- Chicherin leain
NceLri
viat una nota peotestant d'ha
Paris, 8. - Comuniquen de estat eliminada la delegac:6
Constantinoble al "Temps" que viMica a les negociacions re
les trepes britàniques es dispo- ves als Estrets i que per cona,
sen a marxar aviat d'aquesta ca- güent el govern dels Soviets
pital, per la qual cosa han ein- negarà a acceptar els conven
barcal, els arxius i dipòsits d'a que s'estipulin.
Al final de la nota, Ghicher
material i queviures amb direccia a Galliputi, on sernbla que te- dernana que totes les potenci
que tinguin interessos als Lastre
ner' intenci6 de cceuientrar-se.
Els membres no maltees han partieipin en les discussiona.
Chicherin visità ahir a Ism
rebut ordne d'embarcar al priPaixä, relacionant-se aquesta
mer avis.-Ilavas.
Lausana, 8. - La delagacia sita arre) la noti anterior. britänica a la Conferencia ha de- vas.

LA PIZEMSA ESTPANGEP
La Preir.sa- angt
El de›acoi d anglo-francs
Els s,
sa acusa .•. La iinpressió a Alenianya
La
Preinsa.
francesa.
••. Ca
cialistes aleuN.-tnys
a la. Unió Sagrada
Coilaantant el desacord angio-frances,
&mana el Times "qui vallara d'ad
endavant per l'exccució dels Tractats que
han c.stat sigaats en comn pels alia:s".
Referint-se_ a les reparacions, remarca
sobre tot l'oposició anglesa a les mesures projectades per Franca, les qual s , a
parer sou, comprometen l'espranea
d'ohlenir dAlemanya l'impon de Irs reparacions, reclamades justamsnt per tots
els aliats en la part que els correspon.
"La pretensió francesa d'obtenir les seves reparacions, posa en perill el dret
deis altres aliats, afegeix després, que
per noblement i coratjosainent que els
francesos hagia combatut, no han estat
pus sols a guanyar la guerra, ni tarnpor han eslat sols a elaborar la pau damunt la qual estan basados actualment
ha relacions europees. (ji ve:liará, pregunta el Tinh's, Europa, si Franca obra
a la sera manera amb el fi de resoldre
els problemas, la soluchí dels quals depila de l'autoritat i de la responsabilitat conjunta de tots els abato?"
• Segons el matcix diari, l'acci6 separada d'un deis aliats no tara sine, minvar l'aumritat i el prestigi adquirie per
la victória i ter va el treball prodigiós
de la guerra.
El corresponsal del Seca° a Londres comunica que Mugís desitja qtte
les relaciono entre Anglaterra i Franca
es refrodin, peró a la vegada ningai
vol que Franca endugui Anal:Ibarra per
un carel que,. a judici deis millors homes polincs anglesos, portara a complicacions i a diiicultats gravissimes
probablement, al desastre ecunómic d'Europa i fins i tot a un desastre militar.
Tots els diaris anglesos insisteixen i
repeteixen que Franca este en l'error
i que és una follia pretendre tallar les
arteries de la prosperitat a Alemanya
i al mínela temps fer-se pagar les enormes sumes degudes a títol de reparacieno. Concorden tots a la vegada en
sostenir que el projecte anglès, preseatat a París per Penar Law, és rúnica
saludó possible de la qüestió de les reparacions i que els franceses viuen en
uit equivoc. ¡Que farà Ermita?
Segons August Gauvain al Imana
des Débuts, els alemanys es comporten
en aquest moment cotn durant ('estius
de 1914. Després d'haver preparat un
conilicte econbmic, imprequen els pobles i els bornes que es defensen contra Han maquinacions. "En teta, quan
tot França s'aixceava en Cubos contra
l'agressor, els alcmanys anunciaven
revolució a París i l'assassinat del president de la República. Avui provoquen
el comunisme francJa a la insurrecci6
1 Stinnes qualifica Poincaré de criminal, de salvatge, de pare i organitzador
de la guerra mundiay
Franca, diu el mateix escriptor, no
es troba isolada com s'ha dit a Londres i a Berlín. França, segons ti Fi-

paro, es troba amb les mans Iliures,
tú sala, cara a cara davant Alcmar
¡Qué farà? "Ningh pot dir quina
estat iins ara la política fri_ncesa
vant Alemanya. Tets els franceses,
ró, traen el sentiment que és nec
saber que casa es vol."
No es tracta, segons el mande div
d'inaugurar una política dopres \ id
xaccions. No es tracta, tampoc, de
en sordina, una campanya anexioni
El Govcrn frances s'atén al que ha /d
i tot Franca ho aprova. 'flota ny/
que vol; és molt moderat, perú roba*
tiu és definit i sera ates."
El Temps publica els acords ade
tals unanimement pchs socialistes ale
manys en llar Congrés nacional ronk
a Colónia. El Cerniré d'acció invita k
Premsa socialista a publicar tots eh
mals que sofreixen les poblacions deis
territorio ocupats i crida latineE d'
obrero sobre el perill que fa dure!.
la pau del món la ruptura de les me
remozo de Paríg. Aqucst Comité aproa
a la vegada lestesolucions preses a
Huía i a Francfort en va que ca rete
reix a la necessitat de, retirar cl mía
aviat possible les trepes d'ocupació i
restaurar els territoris dcstrocats per a
guerra scgons les indicacions Irles lo
les organitzacions iprolistaries.
Comité protesta tumbé ainb totes les
ves fía:Tes contra la política francesa
les seves mesures de viohisncia
Alemanya i l'ocupació
del Rala
naturahnent, sic
aquestes indicacions.Poincaré 85 la gat
ram, diu, perqué Poincare és el c.ipi
llame. Ec.onemicament, ja que no m
tarment, l'Alemanya capitalista renal
L'operació sobre el Ruhr te PS
fi de colpir Alemanya a l'única cape
citat que li resta: la capacitat produe
lora, reduint-la al rang miserable dAia
tría. El Tractat de Versalles recluí Ale
manya a la (ami la marxa sobre ,d
Pulir l'atia a la insurrecció o a II mort
"La marxa sobre cl Ruhr, acaba dia

SS un eran".
Leen Daudet dcmana a J'Aefion Trat

caise, contra aquest "derrotisme reno
vellat", l'estat de sctge, la repressió ice
placable pels jutges militars i cl,pati•
bol. ''Tota campanya de Premsa, diree
ta o disfrcssada, contra l'ocupació COar
pleta del Ruhr, ha de trabar davant
format, el piquet d'execufb5."
Acabem rentarcant que André Tar
dieu, a l'Echo Nationa!, defensor 3
ultrança de l'entesa anglo-francesa er
criu que si els anglesos han cregut
sible de presentar ['extravagant pla
París, Is degut a haver acceptat durad
tres anys Ilur llei. I recomana: "Nig
gh no guarda millor els seas azules (II
actual qui els resisteix."
Tanmateix una represa de la unil
sagrada,
J.

y. Foa
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CONFERENCIES
D'ESPANYA
Un decret dificultós

Fl fruit de certes
gestions
Malgrat haver-se anuneint que ovni,
dilizmo, seria signar pel Rei el disentit
dl-rr t de Grecia i Justicia privant a les
csdc.sics 'da dret de disposar de linee

objectes arttstiee, el decret no sala
flat. pulo el Ret, no ha rebut ni els ministres de torn ni cap endienten.
El fet s'ea cernentat, per les gestions
que es fan ea contra d'aquella projectada
sien-celda.

Al rnigaila e comte de Reata nonas los
visitat al sea despatx el president del
Consell, conferenciant per copal de tres
qaa ets
Quan ha aeabat aquesta conferencia
test el marques d'Albueenaas com el ministre de Grecia i Justicia han coincidit en munifeetar que durant la converge el comte dc Romanonee s • bavia limita t
l'Armar el president de les notes cunetads entre A Nunci i el ministre sobre el
si crea sobre enagenació teobeeetes artisties.

EL DECRET AL CONSELL
Aquesta tarda es deis al Congres
que en el Coneell de elinistres del dimeeres es traztare de mas del Decret del
Comte ak Romanones sobre aliament dels
Ineore artístico de les Escksies que arui
has la d'haver signat el Rei.
9013RE UNA ENTREVISTA
Din rorgan del Comte sie Rernanones:

"Avui el mig dia despees de la sera
conversa ene, el President del Coneell
ea rebut el Ministre de Grecia i
eta en el sets departament oficial, la
eieita del NUtici de S. S. celebrant ninbdOa il-lustres personalitats una detinguda conferencia.
, Encara que cap dels confereneiants no
ea fer cap umnifestereie, co dar que la
conferencia llamee versat sobre el Decret
relltie a la conservació del tresor 9.1-112tic nacional.
elaierat lal romentaris que a l'entorn
d'aquest assumpte CO venen fent, podem
afirmar que es desentrotlls normalment
I que el seo desenllaç que no es tarar
eseerar no donere Use a cap esdeveniment
pelele ni tindre cap derivaeie de lee que
eta vingut parlant. En aquest sentit,
manee d'imeortencia el que no s'hagi
&mines arel el Deeret a la signatura del
Bei, obeint SIXA, CM abano delem a (lll6
e! Rui no tineue &Apare ni amb el Presideut ni sed, els Ministres de torn".
Malgrat el sple diu -Dieces Universal",
Le 'Voz" lleno J'afinar/ele:e que tal regad, TI° sigui s.,ilat rl decret ref. e- el a la
,a j a
s artístico.
EIANIFESTCIONS D'EN ROMA NON ES

ministre de Gracia i Justi:la manifestat aquesta nit lo

7..;

•

Min . a la nit vaig enviar al
▪
de S. S. una 11.ilra que ha
completatnent l'incident
el deuret respecte a des
artlstiques de les esgléce.s.
Cr2g,ttist-me que poquos vegadei hl vi gt aguntelades majors
cliLcultais, pela') afortunadament
la negociació ha acaba!, aquesta
Li Es modificaran alguns coticentes i Ja disposició es publicara el
dilluns o abans si es possible.
•

eCCIDENT D'Al/L.1CM/ MILITAR

Aquest mati ha ocorregul,
l'Aerenirom de Quatre Vetas un
Sensible accident, que ha costa!,
Ja c ta a un capita da l'exercit.
A les profieres /lotes es
aus -ss, cual stle costura, les dasse: practiques en aquella escota
Ea un dels aparells ha pujes.,
C( , /li a pilo!, el capita professoe
de la dila Escola En Pare Gonzülez Diaz, portant com a passatge r el tantita alunine IVAlhert 01rddez.
L'aparell ha abandonat terra
suaimient, maniobrant el capita
Gonzalez per pendre alçària.
L'avió ha pujat fina uns 25v)
bu . : res.
De promptu, girant sobre una
tala, 'Caparen hl l picat i sense
abandonar aquesta prtsir iA . ha
cai_ut verticalment, estabellant3e a terra.
, Quan han acudit en auxili deis
Nialgers els altres caus i ol.ciass
fui l'Aeródrom, han vist que
nqu e lls havien sofert terribLis
ferides.
El / capita Gonzälez Diaz era
cadaver, el tinent alumne senyor
Giraltlez estava igravissim i ha
estat assistit seguidament, por s
tant-lo a l'hospital de Carabataa
eitel, on lambe ha quedat diposititt el cadàver ddi desgraciat
capita.
El capita Pere Clonzälez Diaz,
mora en l'accident d'aviada esdevingut aquest mati a •Quatre
Vents, comptava 211 anys. Eca cai deixa dos fills.
Havia esta un deis mes significats aviadora de l'esquadreta
ele Larraix i era fill del general
Quintas, segon secretari del Congel; Suprem de Guerra i Marista.
L'enterrament s'efectuara dea
Ma, a la tarda.
El tinent Gonzalez Martín tú
24 anys d'edat i pertany al (miss
de transfoemacions. Aquesta tars
es trobava gravIssim.

:_yaparAll qua .. jdotava ara ua

Ifaviliand amb motor Hispanos
Suissa de 300 cavalls.
El doctor Pérez Núñez relea.
negué a l'hospital d'urüncia do
Quatre 'Venta els aviadora.
El capillo presentara fractura
íd la base del crani j la sera
inort degué asser instantània.
EJ tinent té conunociú visceral
arnb probable fractura de les
dues carnes. Se li fau una detinguda pura, i queda a l'hospital, puix
presentara imminent, peral ce
inort.
El cadäver del carilla fou trasa
Hadat a I'Llospital . Militar de Carabanchel, on fou col.locat al du-'
pósit de cadävers, convertit en
capella ardent.
Aquesta lardaba anat a Carabarsahel, per visitar el cadäver
del capillo i el lineal feril, el ministre die la Guerra amb ele scus
ajudants, el general Echagüe
nombrosos companys dels desa
graciats aviadors.
Mollts d'aquests es quedaren a
l'hospital acompanyant
Fins aprop de la una coligué allí
el ministre de la Guerra.
A darrera hora de la tarda l'es
tat del tinent Giräldez era tal'
greu, que va . ésser necessari administrar-1i l'Extrema-Encia.
-------

encarregada d'estudiar aquest

Dimecres se celebrarla Consell
de ministres i sembila que a) mateix es portara la Ponència sobre
Proveiments i aharatimcnt
subsistències, alrnenys en les
seves linies igenerals.

Els senyors Gonzalez Rothwos
i Ayats, vice-president i secretari respectivament, del Gomita
Central de la Fira de Moatres
Barcelona, han visitat el director
general d'Agricultura, per concretar les facilitats que podran
donar-se al bestia r que s'importi aurb desti a la Fira, a tenor
de les peticione formularles per
diversos elements importante de
l'Argentina.
Tumbé han visitat el ministro
d'Instrucció Pública, per dernanar-li la solució de diversos assur-rieles relacionats amb algun
centre d'ensenyament complet de
la producció espanyola en reincid amb la Fira de Mostres
Barcelona ,

CONSELL DE MINISTRES

Una R. O. d'Inatrucció

Mondó de la festa de Sant Tornäs
Al ministeri d'Instruceie peblica han
facilitat la següent Retal Ordre;
"La Ileial ordre del el de lehren de
1922, que determina i (lela tiza el din
que sla de celebrar la l'esta de r lestudiant fou dictada durant la vigencia dte
Reial deeret que havia instaurat el régim d'autonomia universitària, eireuresteueies que suecite debtes sobre roble
galorietat d'aquelles disposicions i encara
motiva aeords d'algún Cuneen leuiversitart contraris al seu compliment.•
Desaparegut en ractualitat el regim
autonenuie, es evident que, de contiuune
en vigor reementada Reial ordre. hauria
d'eseer acatada sense diseussee; itere
essent molt estimables algunes de les
. reune que, a part de la de supoear-le
ineouipatible ami, la vida sanano= de los
Ilniversitate, foren al-legedes en opoeició a aquesta, i aasenyalarlament
raciú que aquella Eesen, si es considera
sueessari celebrar-la, neiei de record de
tules les assueiaeiOnS d'estudiants i autoritats aead;:,iaiques, sense que, al determinar la data de la festa i rorganiszacie
que se li tele: de donar pugui constituir
eneseu de dissenuie, quan es trocla ere, iearnent d'aeenseguir entre tots els elemento escotare la mes gran fraternitat.
S. E. el Rei (q. D. g.) sella servit desposar que quedi sense efeete la Reial ordre del Cl de febrer de 1922 que assenya.
lava el dia 7 de mere de cada any per
a la eeleeraele de la Peses liC l'Estudiant.

LA PCLITICA DE PROVE.1.1ENTS
El ministre de Formen té ultimada
la Ponencia sobre la politice de preeeiments.
La disposició que ha de dictar-se, co
basa en l'antele quart de la Lid de
Subsistències, que est à prorrogada i té
com a fonament la injuetiiicada despeoporció que Ist ha en els preus, entre els
centres productors i els mercats.
Ha estudiar les Ibis de Portugal i
!tela i el projecte d'especulacions incites de França, per apendre
el mes convenient i factible a Espanya.
En aquest ministeri s'ha donat la Segiient nota oficiosa:
"El ministre de Foment ha celebrat
aquest mate una llarga conferencia amb
l'alcalde de Madrid, en la qual tractoren del problema de les subsistències,
important assumpte que la Ponencia de
ministres estudia per a portar arias al
Consell, en termes que puguin concretarse en un projecte de Reial &cree
Pe] que es refereix a Madrid, andtdós examinaren diferents especies de In
qüestió, especialment del vea de sesuda
del pa i principals anides de primera

necessitat.
També ha conierenciat amb En Gasset, una comissió de productora i venedors de lina jes per a soleicitar seis
censenteixi l'exportació d'aquesta Ileguminosa, de la qual, diuen, hi ha una
gran guantear sobran!, impossible de
coLlocar al mercat espanyol..
El ministre, partint d'aquest fet cut,
els ha dit que no tindria inconvenient
en considerar me que es demana amb el
propessit d'evitar un dany inútil a productors i vunedors, sempre que quedi
plenament probada l'existència del remamut, assegurant la provisió del me,
mát interior en qualitat i quantitat, garantitzant-ho l'alcalde president de l'Ajuntament, el qual certificaria la conformitat i rerleint l'actual pren de les

nenties.
En Ruiz Gineenez, ass-ale
questes manifestacions, sha manitestat
en absolut d'acord amb la idea.
LA TASCA DEL

GOVERN

Ha anunciat ei ministre de la
Governac:a que al primer Consell
que se celebri portarä reasumirte de des subsistències.
Interrogat per alguns periodostes s'ha produit arnb el ministre
la següent conversa;
S'ha reunit ja !a ponencia

porblema?
—Si; s'ha reunit la ponencra.
1 denles hem parlat isoladament
pls individtis que la formen.
Jo mateix he conferenciat mol', •
eatensarnent amb el ministre au
Foment.
—1 s'ha concretat alguna cc
se?
—No hem concretat res, perquä primer nedessitern expnsar
al Consell de ministras alguns
punts de Nistl abans d'eacome,
tre la redaceia de l'informe concret enearreimt a la pontmria.
— El ministre del Treball
manifestat actuesta tarda que el
proper Consell que, se celehrt
portara l'informe sobre el preu
del fluid eliertrie.
— El cap del Govern, en cebra avui ells periodistes, eta ha
manifestat que l'Alt Comisimri
senyor Villanueva, es trobava
lleugerament millorat.
Ha afegit aus per ara no se
celebrarlo Consell de min,sires.
--- El ministre de Foment
proposa abrir una informada
pública sobre el seto pensil:1,01st
respecte al problema fo.r ,. vm- i •
GESTIONS PER A LA FiRA DE
KOSTRES

PROnFlOGA DEL "MODUS VIVENDI"
El "modus vivendi" comercial
amb Alemanya, que expira al dia
7, ha estat pcorrogat fins al dia
12, indas, del mes actual.
--•— _
LA CAMPANYA CONTP.A EL JOC
Quan els periodistes han esta t
rebuts aquesta tarda pel
de la Governació, un d'aquells lia
al.ludit a les insinuacions que fa
algun periedic que la campanya
que actualment realitza el Govern contra i•I joc cessarä en
aproximar-se la data de les eleccions.
—Jo—lia. (lit el duc d'Almodavar--SOC un loonie suficientmest
serias porqué seta cregui quaa
faig una afirmada.
He anunciat que suprimiré el
joc fins als limite que ja coneixen, i ha compliré.
He dit tarnbe que ni influencies, ni dificultats, ni eleccions,
ni cap preso ist, ni obstarle, per
gran que sigui, podrien aplicarse a aquest assumpte del joc, pel
qual jo seguira el meu cami seitso cap vaeil.laciú o abandonaré
el càrrec de ministre.
Domes, san tantee i tan efusivos
les felicitacions que retro de totes
les classes socias, que si no tingués la resolució fermissima que
tina des del principi, aquestes felicitacions m'animarien a perseverar en el meto propsit,
altra part, jo no era presto
a enganyar el país ni eón aquests
els maus procediments.

REUNIO DE DIScusTATS
La remos, u armes (le l'Alcalá.
Zamora s'Ira celebrat en el doinicili d'aquest.
Han examinat el tracto realment desfavorable que aplica el
Govern a l'Alcalä Zamora i encara quan pres la resolució
liudar en aquello districtes en
els quals contin amb forces, el
ministre de la Guerra no tornara
a parlar de politice electoral amb
el president, continuant en el
seo g arree per deure i patriotisme.
Fins tal punt ha arribat la diferencia anib el Govern, que hauran de Hurtar dos ministres, En
Chapaprieta i l'Alcalá.; contra
candidaks encasilkats, tots dos a
la provincia d'Alacant.

PET1e10 DELS GALLECS
Una Comissió d'agraris de Galicia, presidida per En Bassili Alvarez, ha visitat al ministre d'Estat per tal de demanar-ti que suprimeixi el visat dele passaports
a la frontera portuguesa, desapareixent algunes trabes inexplicables avui, donada la cortitalitat do relacions anib la venia
República i al gran intercanvi
que hi ha entre els dos pateos
i que es compleixi la Llei d'Emigrada que els agraris elogien
dormit a l'efecto instruccions al
Consell espanyol porqué santorin i prategeixin degudament
l'arribada als paisos estrangers
'
ats cintadans espanyols.
Tumba a pregat a l'alcalde quo
reprodueixi a les Corts el projecto que les mateixes presentä
fa anys, essent ministro de Finances, sobre els "lati-fundja".

La ci iiestiö del

Marrcc

La influència religiosa al Rif

PREMSA ASSOCIADA
: CORRESPONSALS :
de Sant Bol", Pérez Moya; "Caneó dee
Usare", Sancho Marraco; 'Els tres
tambora", Lamtairt; "Les neta que el'
TARRZOA
fonen", Morera; "La fi:la del marEl dia ir del corrent, se celebrará., xear) faersellas Ribó; "La Mare de
cl magniiie concert organitzat
iYlui , elicolat ; "La sardain de la Pa.
nnstra meritissiuta e Arociació de> Afú
part: "Les flore de'.
&lea.", Anime. tWeit4 crieVe
mata'," Clava; "L'emigrant", Vives, i
del present cure, ha estat confiat al no- "Himne de l'arbre fruiter", Morera, per
table Quartet Wendling, d'Estutgard i la Secció d'Homes, i "Calma de nit",
ha despertat una tan considerable ex-. Saint-Saens; "L'hivern", Lully, i "La
pectaci6, que ja pot des d'ara assegu- nostra ,crema, Morera. — III part:
rar-se que constituir-e un deis mes grans "Unta noitc na eira do trigo", Monedeveniments artislic que de molt temps tes; "Les fullcs seques", Morera; "Sota
no tia ¡rauda la nostra ciutat.
de leim', Morera; ' "El maride", Pé-

DE CATAEUNYA

Diu rEpoca":
"Recorda un estimat eedlega
que amb ocasió de les negociacions tramitados entre els Governs francas i espanyol per
complir el Tractat de 1912 en la
Part relativa a la influencia religiosa totes dues nacions en el
Nord d'Africa, es va fer mate•
REUS
ria de certs cor»entaris i de dePel certamen literario-musical orgaterminada campanya periodística nitzat per l'Oefe6 Reusenc sitian rebut
la conducta observada i l'actua- tee composicions, d'elles 123 de literacid seguida en aquest assumpte tura i 35 de masies. Per abur al prepel Nunci de S. S. a Espanya. mi Composició per a chor miele basat
arribìt a atribuir-se a monse- en la marxa del gcgants de Reus, s'han
nyor Tedeschini, en aquesta cau- presentat ' cinc o sis composicions i hi ha
sa una intervenció que no va temolt interès per sabir qui s'emportarà
nir, primer perque no li parto- el premi, perquè és un tema esterescava en la forma en que sisa pro- sant pel motea popular a que es te de
tés, i, a mes a mes, perque l'as- referir.
tual representara de la Santa
— En les eleccions celebrades al FoSeu, l'amor del qual al nostre ment Republimi Nacionalista, han espropafs n'ira donat freqüents
tat elegits per als arrees de president
vee, no podia intervenir en sem- i vice-president, respectivament, els reblant qüestió inspirat pels mo- siden senyors En jomt Loperena i En
tina que tendenciosamente se /i Josep Pujo'.
imputen.
— Els partits de futbol jugats els
Ha estat senzillament que arri-'
dies 6 i 7, entre els equipa Wanderers,
bada Poportunital de complir un d,ls F. C Barcelona, i el primer del
article del conveoi de 1912 entre Reus Deporte; foren molt interessants.
França i Espanya, ton l'anterior El resultat del primer partit fou de 5
Govern conservador acabar les gols a i a favor del Reus, i el del senegociacions, 1 d'aeord els Go- gon de 3 a o a favor dels Wanderers.
verns de Paras! Madrid sobre de
Diumenge vinent ha de jugar-se un
l'Estatut religió 4 en compliment partit de campionat entre el Reus i
del Tractat hasta d'implantar- el Valls Deporthe
se a les zones espanyola i fran— El passat dissabte, a l'Insetut de
cesa de protectorat marroqui,
Puelecultura, va donar una conferencia,
ambdós Gabinels, pregaren al prosseguint el curset de practiques de
Vatieä que acceptés el convingsat
laboratori que es delta en aquesta ciuentre ells, a la qua/ cosa /a San- tat a arree del Servei Sanitari de la
ta Seu accedí, quedant recorteMancomunnat d.c Catalunya, el calcdregoda l'aitionornia religiosa de la tic d'higiene de la Facultat de Medicizona francesa i essent possible na de Barcelona, doctor Salvat, el qual
la creada d'un Vicarial Apostóva venir acompanyat del seu ajudant,
lic.
el doctor Fornells.
Quina interveneió, que no los
Ja corrent i normal ha pogut teSANT FELIU DE GUIXOLS
nir en aquesles negociacions ni
Dissabte i churnenge es jugaren dos
Pacord subseg:iont, el hainci de
Madrid? Cap, tota vegada que grans partits de futbol entre l'Univer.
l'assumpte ha quedat terminat sitar F. C, d'aqueixa, i l'Atencu Deamb la mejor harinopia entre els portiu e campee de la segona categoria
Governs espanyol i francés, i de Catalunya.
Ambdós partits foren interessantisdesprés entre aquests i la Santa
sims, sobre tot el del diumenge. Els
Seu."
tesultats, ¡oren: primer encontre, 3 a
LA SZTUACIO DE TANGER
dos a favor dels locals; segon dia, 3
El diplomatio d'Espanya a a 2 a favor dels barcelonins.
Tanger, don Era-luces Seriad, conHa despertar molta expectació e/ partinua his seves conferencias ami) hl de campionat que deu jugar-se aqui
el Goverh"aubre els interessos diumenge vinent, entre el Deportiu i
espanyols en aquella ciutat.
la Unió Esportiva, de Figneres.
LA S.",LOT,IVE;4 VILLANUEVA
— El moviment demograiic de la ciuAlrir s'inicia iota malora en tat rou en el passat desembre:
Defuncions, =;. naixements, 9; inal'estat del senyor Villanue%a. Encara qua aqüesta millora conti_ trilremis, 5.
Resum de l'any passat: Defuncions,
nuava avui, el mala'', is troba
lee, naixements, 124 ; ~tremoles, 12.
niolt decaigut.
— 1, 111S nl dia 13 dol corrent donara
Preguntats els facultatius, es
neguen a facilitar Hura impres- diariarnent una tanda de conferencies
mentifsqurs t ,apologètiques. al balé teaa/07/S.
EL

SUDSTITUT D'EN n.0 ILLA-

NUZVA?
La materna d'En Villanueva te
preocupat el Govern.
Per informes dls metges sap
e l President que al menys 'en thes
mig, cas de curar, no pudra
anar al Marroc.
Ja s'Ira pensat en una posthie substitució i creieni que En
Garcia Prieto voldria que el caerse l'ocupessin l'Alba o rAlcala
Zamora.
UN

FERIT

El comunical anit diu que al
legionari Halad ()valido, destacat al blocau del coll de TizziAzza, ha estat ferit del cap.
NOTICIES DE MELILLA

MELILLA. —Ei.s aviador. amen
que en eis dandis bom7.ttrileigs
realitzals, observaren la desapariciä de les jaymasi, leudes coniques dels rebels als vulturns del
zoco du 111"Plalza i Absedaf.
'Pambó pels burnbardeigs s'ha
conseguit la paralització de es
obres que per construir una tiinxera es feien a lebel-Udia, un eis
rebels tener mentada una guars
dia.
— La intervenció civil del
protectorat de la zona s'establirà a Monte Arruit en Hui; de Ze!luan, pula aqueli poblat tat tut1,4
importancia i reuneix millors
condiciona.
— A causa del temporal ha
andel, d'arribada foreosa, cl canones' "Laya", que tela seavel davant la cosa d'Afrau.
— Continua a la playa d'Alhucemas Dris-ben-Said.
— fía arrihat de Ceuta el cap
del Terç, tinent coronel Valenzunla, ./ per descansar el batalló
do Toledo.
— Han marxat a Dar-Quebdani el general Eehagüe, el cal,'
Aniartissen i l'inlerventor militar d'aquella zutia.
ACTE ACADEMIC
Ahir va inaugurar els sane
cursos l'Academia de Medicina,
sota la presidencia del docter
Cortez°.
El doctor Angel Pulido va Ilegir la memòria anyal.
Despras, el doctor Dalmacl
Gacela lacera va Ilegir èI sou discurs, que versä sobre ei terna
"Higiene i inspecció de la Ilet",
llegint estadistiques per a demostrar da mortalitat prodnida
per la falta d'aquesta higiane.

tre le l'Ateneu Social, l'eminent orador.
filesop. • Eral Antoni Maria, de Bar-

celona.
— Per a celebrar l'entrada a l'any
sise de la seva publicacie, el setrnanari
fecal "L'Avi Mune" ha editas un nemere extraordinari, avalorat per firmes
d'eminents leerats.
SANTA COLOMA DE CRItalAalET
ama ass dice explenduis acaba -Je .
lehrar atptest palde la feeta majar, ame
aleando erbl"
Tala Its tutucatua reli giosos el.>fil les
profanea lein vetas lisien:a:sesee i foro
couvorregudes, wat de vetas cota de fir
rasters. Loa autora/tu, assistiren nls solemnes oficio, assistint eut‘ems a les fantao .protaues. Les sarsueles representades al teatre de la Lliga t'oren bou seo'Idee per una notubrusa i selecta COLICII.
tracia

La nota redes renmeenble de la fleta
ardor ita e.Iat el arriaS eloniientissim
prot.uurist pel doctor Juera Futura.
Alguna unoionaltstes hau intentat sulcociar -ti una liare per testimoniar-li llur osL'Ajuntament ha fet remesa a
Eutetite dele Chors de Clave duus artíslittues tued.illes couttnernoratives a Illomenst g e fiturnortal mesere, que tingud lloe el intosat octubre.
— A la tarda del dia de Eis a la
-

Lliga Narionalibta s'Ita tot

ceurqueetra.

VILAFRANCA DEL PENEDES
Les eardanes

El Foment Sardanista Isa donat una
btel escaient nota jatalanesca en °case')
d'aquestes dues encertades audicions de
sardanes que al dia dels Reis done, amb
tanta de justesa La Principal de Camp,
de Valls.
Tant el migdia, a la Rambla, com la

tarda, al Centre Agrícola, es formaren
seagles naciones de sardanistes davant
d'un pnblic l'orca nombren.
A la nit, Cts començar el ball del Casino Unió Comercial, es toca una sardana, que fou puntejada per molla d'al-

manto de la flacura densa, obligant els
tnnoies a bisar-la.

'

El concert de l'Orfeó Gracienc

El diumenge, dia 7, l'Oefeó Gracienc

rez Moya; "La mort de l'escote", Ni- -

colare i "La sardana de les monges"."Morera.
Et pelee. NI premiar amb sorollosel.
aplaudiments la patriótica tasca dels. ora
feonistes.
Entre la segona i tercera part, el pre.
sident del Casal, scnyor Senabrc, prega al senyor Santsalvador de dir emane mota, el qual ho féu, i després d'ell
el baffle de R. O. senyor Fuetee, essent
tots tres molt aplatedits .
Al final del programa, una bona pare

de la concurrencia demani "Ets sega-.
dors", els quals foren eantats per
fea i escoltats a peu dret pel palie, igual
que "La Marsellcsa", cantada seguida...
ment.
Es donaren visques a Catalunya

re i a l'Orleó Gracienc.
A l'estaciS, l'Orieó fou despcdit pea.
una gran gentada que, encara, vitorejave
Catalunya Hiere i l'Orfeó.
Cal dir-he, ha estat una bella insta
que honora a Vilafranca molt mis que
el recent homenatge si senyor Rana.
tós.

TERRASSA
Dissabte passat, diada de Reís, al
cemp del Terrassa F. C. va efectuar.'

se un partit entre el campió del Sud,
d'Alemanya "Verein fur Rasenspiele"
el primer equip local, desenrotllant
des equipa una técnica de joc admira.
ble.
Si l'equip tterrassenc en els partitt
vinents desenrotlla el joc con, ho Va fer
afee, el resultat no (era gens duptes,
afee vol dir que quan el Terrassa vol,
sap guanyar. El resultat fou 3 a 4 a
favor dels terrasscncs. L'equip alemany
el formaven Freilanden, innert, An (capita), Fischer, Hanser, Maier, Breitenbancher, Bless, Doland, Engelhart 4
Lang.
•
El terrassenc, efunill. efassagué, Terrena, Segarra, Pavee Fernández Roig,

Rediu, Broto, Canals i Santolaria.
El referée, En Cruellas, acertat i enérgic, com sempre.
— Ha estas renovada la Junta local
de eAssociacie Protcctoea sta l'Ensenyança Catalana, haven estat nomenats
per desempenyar cls cerrees els senyors
següents: President, Remen ?out Bas;

tresorer, Joan Feiner Dulcet, i secretan, Ismael Ad g li Sorribas.
— Dies enrera, en un dels perieelies
mes adelantats—en qüestió d'esquelles
mortuóries—deia amb teta la intenció
que l'alcalde de Terrassa, En Pere
latas i Morera, havia presentat la dirnissita
Aquesta nota l'enea el non plus
ultra ( ?) dels corresponsals terrassence,
sens dtspte com una innocestada, ja qtle
desempenyant l'Alcaldia el senyer
lom en les actuals circumstàncies, és eres
prova mes de patriotismo i d'ebnegaciet
seve que rehavern d'estar orgullosos tolo
els que sentim un xic d'afecte per la
nostra eintet.
— Durant aquests dics, al tcatre Prin-

cipal, ha actuat la poular caneonaire
Pilar Alonso, ohtenint un éxit complert.
— Els Reis d'Orient han passat en
cavalcada per la riostra ciutat, emplea de joia el cor deis infants, que envadalits els velen passar per davant de
casa seva repeled joguines i bombons,

REUS
Les entitats obreres locals han din).
git a l'Ajuntament una instáncia demanant-li estudii la manera de solucienar el conflicte de la manca d'habitaglotis que es dcix sentir d'una manera
alarmarse sobretot en les barates, que
sólo de les que mes manca hi ha, dones
que acabat d'escassejar, les peques que
hi ha reuneixen peques condicions higieniques. Els diaris locals es fan eco
de la iniciativa de les entitats obreres
i segons sembla est l'epinió ha causat
mea han efecte aital petició en la que
es desatan que es va gi immediatament
la curwituciti de la Junta Local de

C'---"
- LIL
' AirjuTtas .tnent ha acordad adquirir una aquareLla de les que en el Centre de Lectura te exposades el pintor
reusenc En Pau Silbare.
— Un automóbil ha arribat fino al
pohle de La Massara, esseitt aquest el
primer que anat fins al esmentat poble
de la muntanya, situat a uns 20 quitómetres de Reus.

RU8I
Dissabte, a la nit, al Centre Dentocretic Repuhlice hl va haver-fe una míting
rabasraire organitzat per l'Ass‘xiació de
pareces. Feren parlament En Ferrer de%Melles, i En Duran Cañameras.
Fue tnolt nombrosa la concurrencia.
— 'Per Rubí Industrial. S. A., haca-

tat gratificas el cos de bombcrs, amb
motiu dels treballa realitzats pels mateixos al dia del grandiós incendi ea
La febrica que dita societat té en aquesta vila. L'Ajuntament féu constar en
acta l'agraitnent vera la geréncia de la

feu l'anunciada visita. D'arribada han
anat a casa la Vila per tal de caetar-hi
la salutació, despeé, de la qual el baffle
de Reial Ordre, senyor Fuster, done la
benvinguda als orfeonistes, contestant en
nom d'ells el regidor barL-elord scnyor
Santsalvador i el mestre Balcells.
A la tarda, al Casal de La Principal
celebre un concert torea seleete, el
programa del qual era: I part: "Voltant

dita •entitat.
— Durant l'any 1922 han estás inscrita al Registre Civil d'a questa vila
139 naixemcnts, 112 defill1AMS 1 49 matrimonia.
— L'empresa de Joventut Cinema

la &cayera", Balcells; "Eis

i el Cine Dementa "L'orfeacta".,

anuncia per a aquestes festes les pel !íceles "L'amagat peder" i "Rala de sal%
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Dignarte, 9 de tener de
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PAGINA CINEMATOORAFICA
"Chariot" centaure
leen dit des d'atilMile$ retal eg,
' no lii he duble . que poden dona
tes pàgines que "Charlot" -havItie ettiOPthtl resultat emotiti; avui
creat un còmic nou.-Erieselsapae- e ' AlYektIlkeigitiliFeiat'ha tinOut lä
enes europeus des d'el temps de arare imlieelida 'deliro-die el . *Citar
;Menandre ,s'havie.n establert els lot" cavall o mes ben dit el "Marcaràcters cómics, la—manera ae tot" centaure,
Si 21 humor de "Charlot" As
Troduir-se la comicitat en 'les
.farsez: esceniques. fou t'Ira deis un humor extra-hm-rae deslligat
greca. Tota la comedia aliana i de les clässiaues Ibis Amigues,
la comedia francesa del gran se- no hi ha date que un ésser extra
gle foren una modificaeió, una humà, deslligat de teta llei i tata
oportació de nous vestits i nous figura humana, adaptant-se a las
elements, a les estructures per- nerines de "Charlet" pot produir
theeria que ens haven donat el un híbrid mon,statels, un ser d'una
teatre grec ieA teatro romà, que modernitat picant i aclaparadora,
fou attra cosa que sigui el vi mes cemplexe
eom es sabut
que ura imitació i una cepia de mes matisat diamant pchs sabia
gustadors de totes les coses ex.Na moderna comedia grega.
nernic del carheter i de les situa- centriquea.
1 vet aquí que a la pantomima
i tions, tenia en aquell pateo betel:ole, un fonamant humà, esteva "Robinson Crusoe" dal Lyeeum
• eempre travat i Higat per la mes de Londres, Mr. Dan Cleary presenta un cavall amb el barret, el
"•pura
En els temps moderno et eire jaque, los calces i les sabales i
l ya produir et tipus del "clown" l'armilla, i el col), i el hastonet
,o del "pagliacio", que posant-se de Chaplin. Hem vial tres foto'en contarte amb Lotes les acro- granas a "Sketch". En la primebeeics del aire, de tot el merave- ra el centaure "Chariot" es planlles i insospitat del eire, arriba- ta pintant les pedes del dirant
ran a agafar aquest catre que se pròpiament resticees i calçades;
en la segona el cavall camina
dit d—excentricital'
eiha
Clase deslligada de la legiea i de char.oteecanient i e n . la tercera
Cosa apartada de la humanitat guaita l'hora en el seu rellotge
elässics tipus còmics. Peró braealet. Cal dir que al centaure
•Pes "pagliaci" o pallasses, o amb bimba se le han posat uns
'clowns" no arrivaben a tenir brecels postissos que es mouen
•Mai una veritable consistiere:a per medi d'un aparen meeänic.
1 ara veteo aquests elements:
t el'homes, era una nova forma de
Malabarisme del circe Eren aquell un cavan ansinistret a imitar la
terlequi i aquell "Pantalone" de mímica de -Charter", uns braços
cornee...je italiana amb uns ner- de ninot de niäquina i una indue
Pis de 'Aterro i un cor de pilota ntentäria crexeentrie (pie deixa
veure el-cap, les anques i les poeoladorie
Pern a mida de provar 2S- tes de cierren del cavall. Canalfpcular i donar-hi voltes s'arri- sidereu aquests tres elements i
bà a produir un tiples d'excentric penseu Si hi ha res que pugui
• que ami) alguns elements del donar una mes acabada visió
o- clowns": no arribaven a tenir d'excentrieitat. Però d'excentritea consistencia humana, 113rtiß citat afinada e profunda, res ele
ele ea pista, i es barregés amb to- cosa bananera, res de rialla insles les intrigues trägiques i A- tintiva i salvatge. Ea "Cheviot."
migues el2 la vida, i que crees un centaure, no es una cosa de per
irl completament nou, amb un riure, es un gran invent adaplat
Wast modernissom, que podrfem a la febre d'acer, de carleó mine•eir-ne d'art de "Pexcentricisme ral, de pedrea precioses i de ploteme" i aquest artista veritablee mes multicolors que castiga els
Ment genene que va assolir aceres- riereis dets bornes d'aval dia. Coa>a COS2S tan importants. es el fessem que es ea nota mes eetrie
formidabe Charlie Chaplin co, dent i més moderna que es paeaegut amb el nom de "Charlot". gue donar en una revista o en un
esceuari. "Charlot" a la fi ha troIda gran forra expressiva
Jeuest borne no fou el crit, ni el bat un imitador digne, un imitagemee, ni la paraula: tot el seu dor, un comentador i un critic
:tabla es derivà a afinar el gest de la seva obra, que tot : repetir
41 la mímica. 1 el seu eamp de els seus trucs, pot crear el nou
ertegarazaci6 i exprese:S no fou truc imprevist.
JOSEP MARIA DE SAGARRA
.restenari, sind la incolora pantalla einematogräfica. Per aquest
tel sei, de raportació de -Citar! fiel" rnereex ml cinema la nestra
Arguments de pel.lícules
.ßdroiracM més gran.
I Hem parlat nitres vegadze de
• hartlot" i ha parla!. molta gent
i'lurnb mona mes gràcia i initel.lièneia que nosaltres, així es que
'ara no tornarem a insistir sobre
En aquesta obra mestra e/
•;ala märits i el valor del gran Agran foliesof belga il.lumina la
tnic.
i oblidant el pervindre, ens
•• COM ia molt natural, un cop vida,
un record del passat. Ens
produit en el mon entalla el ti- dena
dernoeträ que per aconseguir la
'pus "Charlet", foren molla ells felicitat
es reeorreix tul el tiren,
imitarlors de "Charlot" i tots els
Peue imitadors anaren de fraeee i maltea regados la tenim senas
recontixe-la
dieta l nostra pre.en fra g üe, perquè si resultaven pia casa. Tuts ele elements de
grtiates de talent i lograven fer
la nostra vida diäria la personiTatue el pieblie d'ells al venJable "Charlot" hi havia un fiquen i donen una ànima a cada
itbisme. Perquir els imitadare de u. La trama de la histeria es la de
'I‘Charlet" peden estudiar-lo pae tuts els nene que van en busca
bentinent, poden aprendre eis de l'Ocell Blau o sigui la fclicieinquanta trucs de "Charlot",
El dia abans de Nadal un nen
:teproduir-les. però no reproduiJan mai el teme imprevist, que i una nena anomenats Tyltyl i
elytyl,
fills de Pare Tyl i liare
es lote /la gràcia de "Charlot", i
el que ell sap crear i produir Tyl, pageseis, senten enveja dels
nena rics que vicien prop
ibai cada una de les seves noves
talYres. Neealtras artera a veure a Madame Berlingot, la seva reina,
tsCharlut" duent compre la in- te una filia malalta i ha demanat
Anletud de desitelir la cosa nova, a '1 yltyl i a Mytyl que li deixin la
,fae'ris presenta "Charlet" als une seva eolorneta per jugar, el que
et veten) elle delires regades, pe- ele nens es neguen a comedir.
Després de posar-se al llit
leh tot de sobte velen' alle que
euo havlem vist mai, o sia la inca- Fada Beryltune i amb la seva vareta
rnägitra, els ensenya renima
troneab/e den creadora del gran
de lotes lee coces prenent formeie•
¡tumor charletese.
Per això creiem i ja Lo hene- simbòliques. Fins el gat i el goa
ida altres vegades, que imitar parlen. La rada porta els nene
e Chaot" es cona voler fer na eu en busca de l'Ocell Blau, visitant
'cle gallina sintetie, que al mo- de passada el Palau de la Nit,
erient de posar-lo a la ineubadu- hi troben la Son, la Mort, les enfertnetats, les eluerres, les Es. Te es impossible que surti el
Ilet. Tots els imitadora de "Char- trelles i la husada.
Continuen ei viatge i arriben a
_ea!" un cap poßats a la pantalla
te a la pista del eire, ene resulta- maja nit al Cauip Sant. S'obren
ran sempre un "Charlot" s'ate-- abs sepulcree resucitara els morts
Me, mai un -Clearlut" viu apte i es converteix el cementiri en un
jurel de flora. Tyllyt i Mytyl
9 er a les noves creacions.
Dones, be, si hem de convenir veuen allí is seus ocia que fa
eque "Chareot" heme no pot asee anys mueren i tumbé als seus
Imitat per un altre borne, perque germanets celebrant ainh ella
el seu humor ex('entrte As d'una una resta en el país de la Illembria. Aquesta escena desapareix
;qualitat tan genial:que s'encepa
tota Hit d'imaginació; hem de aula la boira de rubín i ea troten
'cercar derivacions de l'esperit en el Palau del Luxe, un s'estä
leharlotese en altres éssers, que celebrara un gran banquet. ieenpons pugtrim oferir un eontrast tata al voltant de la Mula hi ha
mes desllorigat, mes excentric i els següents personatges: la M3aes absurd que el maleta "Citar- imes:u el Prupietari, la Ignorancia, el Fart, la Vanitat, l'Ernbrieeel
Jet"
• La riostra vida visual i senti- la Satisfacció el Peresós, la ?llamental està ja tan plena de co- lla tonta i et Dormilega. Teta tilees que neceesitem e4 sotrao de pus simbólica.
• l'absurd meravellós, per trobar
Aquests viciosos conviden els
una mica de gußt a la "lengua i nene a manjar; per?) la Llum dei111 paladar. Bi ha tanta ferio de xa caure els seus reflexes sobre
modernitat pel mon, que. una re- els comensals, els quals no pokroducció phlelada d'una antiga dent-la resistir, fugen a ama!meció, no ene diu res, i necee- gar-se en la Cova de la Miseria.
l- anera una emoció nova com Dedil
A la Catedral de la Felicitat,
els nene troben l'alegria, la satoent millor.
I ara ja eerneneem d'ésser .allf lut, l'amor paternal, aire pur,
OH arena E) "Charlot" simi,
cel blau, la campinya, la primaPlenaria/e galldindi e PaPettall. vera, la pluja, els bono peana-
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L'oca blau

mentes, la innocència. Després
nen els gran gaigs que són: Esser Po, ésser just, la fama, el talent i l'incomparable amor mntermal, simbolitzat per la mare

de Tyltyl i etyltyl.
En el Palau hi ha una infinitat de nene esperant batear a la
terca i a les seres portes hi ha
lea mares esperant-se. Aquesta
nene representen totes les clase
ees, des de les mes humils a les
que governen el món. El temps es
cuida d'obrir la porta ale que correspont neixer i marzen portant
quekom ho o dolent amb que
marear els seuse. pasos per la
vida.
La jornada ha estat infructuosa, no havent pogut trobar l'ocdll blau. Van trobar-ne molla
que semblaven blaus do lluny;
però en agafar-los canviaven el
color.
Al mate al despertar-se, Tyltyl i Mytyl veieren el nión diferent del que ells creien i saluden
als seus pares arnb mes afecte
que abans i tul ho troben mes
honre. Es recorden de la sera veineta que delirant tleananava la
seva colorneta i clecidiren portarla hi i oh... graniniraele, la co'milete era blava. A la fi havien
trobat l'Ocell Blau de la felicitat, fent feliços els ateces.
.eme.....ussmwemaste ,s.,
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Prüxiles eStfEriES
Plisa Venus
S'anuncia pel prúvim dia 10
l'estrena de l'opereta einematom'erice "Miss -Venus", original
del notable compositor alemany
Hans Ailleaue
-Miss Venus" es una opereta
einematogräflea de caräeter americä, d'assumpte divertidissim,
sentimental i de partitura alegre,
elegant i de - repelició forense".
Ei foe-trot, 'valsos i cançons que
són populars en tota

entendre el seu interlocutor,
quan va saber que es tractava
d'un tan il.lustre guerrer.
,Aquest encontre tingue lloc fa
pode dies amb motiu da /robar-se
a Niea la companyia de la British
Superfilin i Co., de Londres, que
ha anal a la Costa Blava a irnpres
sionar les escenes exteriors de la
peelleula "Un divorci imperial",
portaet per director a M. Buttler.
La companyia, vestint el trajo
ele granaders del primer Imperi,
va produir gran sensació recorrent la "Colé", en autemnibus,
per representar repisudi de la
"Tornada do Napoleón de l'illa
d'Elba".
Van aturar-se al vell castell de
Cagnes i van reconstituir-se les
barricades i les batalles amb els
revolucionaris al poble de Biot.
El casainent d'En Charlat
'roles les revistes americanes
i franceses de cinematografia
donen com a corta la noca del
casament. d'En Charlot. Segons
sembla, aquest es casara pel febrer, tan aviat com la Pola Negri (la seva promesa) acabi una
pelle:uta que eetä impreeionaut
actualment.
Tols els diaris i 'revistes estan
lambe d'acord en que no tindria
res de particular que d"aqui al
mes de fevrer En Charlot canviés
de peneament, com ha succeit ja
recetes cegados, i cl casament
tingues lloc.
Una gran peldfaula da la
Mary Pickford
.La nova versió de "Tess of the
Storm Country", de la Mary Pieleford, ha estat projectada fa pues
dies a Els Ang,els. Aquesta gran
actriu havia fet comprar pels
sena agents de tot el luda tules
les ceples del "Tesse", que hacia
produit ella fa uns dotze anys.
I.a nova venció pot, dones, considerar-se absolutament com una
noca peflIcula, car les còpies aatiguee seran cremades.

lAlemanya i Anglaterra, exte

nent-se ràpidament aixf que la
cinta va cumixent-se. La interpietaieó que li donen els artistes
alimanvs en la part geenca, es
perfecta i la gentilesa i elegäncia, que els es peculiar, correspon la reu dels nostres artistes,
logrant-se un perfecto sincronismo.
El nou espectacle serà eviat
celebrat pel . públie barcelonf entusiasta de tot prneres.
"flarla Antontota"
Dintre d'algente dies ha
ser passada
passada de prova la grandiosa visió histérica "Maria Aritonieta", la protagonista de ! la anal
da leeminent artista Diana %anime.
L'argument d'aqueeta extraordinäria produceiór la qual és la
Tidei reproducció de la histMea
de la reina de Franca, ha eelat
tractada amb gran peilria i admirable documentad& En aquesta perlicula hi apareixen els personatges iners famosos de ta Revolució, corn són: Danton, Mural, Miraben, Robespierre, etc., i
lt direcció escenica d'aqueeta
producció s everitablement esplèndida, havent-se tingut de reconstruir per a filmar "Maria
Antonieta" els mes notables monuments històries d'aquella época.
.71•1nCalger,,10.1n7•11.1reafilleMaldaler
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Léon Mathot
reitreni que, recentment,' bavent

organitzat una revista una ene
questa entre els ecos llegidors i
Regidores per saber qui era el
seu actor predilecte, En Mathot
va assolir una majoria aclaparadora, derrotan, al mateix Chartot, Douglas i altres ases de la
pantalla.
Ha transcorregut ja molt de
temps des d'aquell dia que En
Maillot, abandonant el Theatre
Antoine, debutava a la casa Pa,
the, de modest figurant.
Era alguns anys abans de la
guerra; En Mathot, cense feina,
es passejava pel Boulevard i va
ensopegar, per atzar, amb el seu
arte En Dueiä Nouguet, que era
aleshores director d'escena a ea-,
sa Pathd.
—Per que no veas a treballar
amb digne En Nouguet.
El nostre treball és forra inleressantl
I corp que Mathot dubtava davant la incógnita d'aquest ofici,
el seu amic va afegir anda bonhu.
rnia, picant-li respattla:
e
--Cren- me; ele moment et divertiräs molt; tu podràs anar observant i despres guanyaràs
molts diners...
En Mathot va acceptar. Aleshores la casa Pathe esteva impressionant ur.a peelieula En
Grehan, mes conegut pel nom
de "Gontran", el qual fou el pre-
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novelea d'Emili Zola, i en "L'ami°
Fritz", en la qual va interpree
tan el paper de Fritz Kobus, i fue
n al m en I en )'"Emperador (>13
pobres", basada en la devel.re
d'En Feliciä Champsaur; En Res
n6 Leprince va confiar-li el die
Sich l paper de Marc Anavan i En
Matttot va fer-ne una creacie
inoblidable. Els diferents aspectes de l'artista, les SeVeS exprese
sions de fisonomia, el seu carnet
nar ~ele i altiu, popularitzats
per la fotografia i per la paleta..
Ila, estan encara a la memeria de
tothom.
Dintre de poc temps
rem en dues peelfaules noves:
"Esser o no ésser" i "Joan d'Al
greve".
"La condició essencial d'una
bona intepretació, és la veritat—
diu ele—El cinema, al rerrés del
teatre, este despullat de tradicions; ha d'ésser, dones, inspirat
peavla mateixa vida i donar el fi,
del reflexe d'aquesta. El prects,
lambe, que l'artista demostri da,
rament, pel seu aspecte exterior,,
el lloc i la fundó que l'autor li ha
determinat en la seca obra. Ea
jove -prinier actor ha de tenir la
prestancia i el port adequats a
un personatge, el. deeti del qual
ea estimar i esser estimat. Un
artista malfardat, petit i Ilsig no
donaria en absolut, al públic, la
impressió d'amor, per molt que
s'esforcés a demostrar la seva
passi6. No hi ha interpretacie
possible mes que quan l'artista
s'adapta exactament al personalge que ell representa. Despres ea
el director d'escena el que ha de
crear ranibientl"
En Lean Afathol esta contrae_
tat encara per dos atea amb la
Patluf Consortium", la euat Casa,
li paga 60,000 franca per any.
Encara que aquesta suma no t ingui res deatraordinari, ella de
confessar que es molt excepcional a França, on eón molt rares
els anteles que arriben a gua,
nyar una quantitat semblant.
En Mathot, que és un gran free
bailador, un artista que ha corle
aagrat tots els seus esforços al
desenrotllament del seu art, ha
estat recompensa't no pes, pera,
corn deuda, dones als Estala
Units els actora de la seva cale.,
goria són Cota milionaris.

En Leon Mathot de certament
a l'hora present un dels actora
mimats del públie franela, fina a

selmana

Saló CetalunYa.
Ea: je les interessants puteieue
los que projecta diateanieat
-aquest aristocrälle einen,, beban
estrena', la darrera setmana "Dise
raen", boniea i intereesuet produeció dels artiates associats que
va aconseguir un exit trance "De
lo viu a do pintar, pe/ gran atte.
tor Douglas Ealrbanks. -El larsant joiós" (Fet alegre mentir°,
so), creació del notable actor En
M'arrea Kerigam
Paleo° Cine
Han assolit un gran èxit lea
peleicules "El primegenil", comedia drarMatitea de borne argument, del qual en fa una creació
Ji genial actor japonés Sessue
Ilayekawa. "A copa 'de puey", in-,
tereesant pel.lícula d'assumpte
amere:ä. "L'häbil.". creaeie de ea
genial artista Mildred Barros,
que hacia estat muller del famele
Charlot.
fi ursaal
A aquest arietoträtic cinema
sItan estreeat el segun i tercer
eieserts de "Iloger la Honte",
que ha tingut gran acerplaciú interessant vivainent al públic.
"leaudac", creació del simpätio
actor George Wateh. "Niadait die
ner", tache ferea intereseant.

decessur d'En Max Linder.
Despees d'haver corregut du-

rant °Aguas centenars de neetres
amb alises figurants, perseguint
a En -Ciontran, seta l'objectiu
l'aparell de prendre vistes, En
elatbot, en acabar l'escena, va
quedar admirat quan vele que li
pagaven per la seva col.laboració
60 facies, suma fabulosa a aquella epoca.
L'endemà va repetir-se la meteixa operaciO. En Nouguet no
rhavia pas enganyal; aquell treball era divertit i lucratiu.

En Mathot, definitivament
conquerit, va dedicar-se de ferm
a l'estudi del nou Amb l'An-.
(frez:ni va impressionar una se-,
ne de peelkules de poca impontäncia, com "El pont fatal", "El secret de l'acer", "Els
rivals d'Harlem", en les quals va
començar d'afirmar-se la seca
mestria. Després va començar de
--iestBSE=ONSBaitlECIllealSNIBMINIrtreballar en el Film d'art amb
l'Abe.1 Qaricc, produint algunes
ELS CAMINS DE
creacions, gairebé oblidades avui
dia, en "Barba Ruja" i "Els gasos mortals". En Charles funge.
LA LLIBERTAT
va fer-to treballar després aude I
l'Amiet i la Huguette Darlos en la
DE CATALUNYA
peletcula -El sea heroi". Aguceta bou la seva primera cellaboPEZ
nació arab el rnalaguanyat Pous tal, coleaboració que baria d'AsA. Rovira i Virgili
cer - li molt útil a En Mathut, car
fou ande Poustal, que alguna enes
Inés tard, En Mathot creeva
?rey: 25 cintiles
paper dEdmon Dantes, en la pel'ícela "Monte-Cristo".
—
La sera aparició en "MonteDe venda, als quioscos, a les
Cristo" assenyala la fita de parOficincs d'“Aoció Catalana"
tida de la gran popularitat d'En
(Trafalgar, número 14) 1 a
Mathot. La pel.licula va assolir
LA PUBLICITAT
un tan, grandiús, car — no cal
dir-ho — l'artista interpretä el .
seu papen meravellueament.
Tot seguit va apareiver en
-Treval", basada en la célebre
emminnemellimannimi

•
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El cavall de Tom ella
La Fox Film ha assegurat el
cavall del qual so serveix Teta
Mix en les seres peleicules, per
la quantitat Ce inig reinó de dallara.
Els sinos 1 la einematogratia
Un cinematografista leneconcebut la idea deeloblir a
a Nantunelluw, un centre de producció einernatogräfic que seria
establert Bobee el model d'Hullywood. Aqueat aún) s'arana/ene Zuliong L. Lee.
Les próximos produccions
d'En Jackle Coosan
En Sol Leser, el director de
Jackie Coogan Producido/1, ha
anunciat que tA intenció d'impresionar "David Cupperfield", l'obra mestra d'En Dickeneeamb En
Jackie Coogan, que repreeentarti
el paper de "Oliver Twist".
Aquesta serä la segona obra
d'En Diekens que producir En
Sol Lesser.
El mariscal Pótain davant
d'En Napoleón
El mariscal Petain, que resiactualment a /a seva propiabit de Villeneuve-Loubet, prop de
Nlea, va trobar-se fa pires dies,
mentre passejava, cara a cara
amb En Napoleón, que fumara
la seva pipa. .Fou grandissima la
seva sorpresa, que va augrnenlar quan en adreçar la paraula
a re. artista einematogräfic va
adonar-se que el "Petit Caporal"
havia canviat de nacionalittat
parlava solament l'anglès.
El pobre Napoleón angles, per
la seva part, va lamentar tambe
molt vivaineßt no Uy« pogut

eemew"rmeummemea3ensamostomaare

L'esdevenimeat més gran de la temporada serà presentat al

TEATRE DE NOVETATS
c.1 10 de gener de 1923, amb l'opereta clnematogratica en cinc actes

MIS VENUS
que sera dirigida pel propi compositor HANS AlL.BOUT, del "Operetten Teater", de Berlín,
expressament InvItat per l'empresa i pel meetes espanyol FRANCESC DA. FONT.
Els bonics números musicals que esmalten la
SENSACIONAL NOVETAT CINEMATOGRAFICA
., Iteran cantata per NOTABLES ANTiSTES D'OPZBETES i NODR1DE8 MASSES ONORALS;

25-PROFESSORS

D'ORQUEST.L4 DEL SIND1CAT MUSICAL-25

EXIT SENSE PRECEDENTS

Concessionaris exclusius per a Espanya:

F. TRIAN S, ei C.-Cense ! ' de

Cent, 261-Barcelona-Tel, 2275 A.
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'Centre de Dependents
del Comerç i de la
Indústria
"A la

jevearAzt" :.

reno!a de

Gente-

N'Humbeet Tor-

nes
Diumenge. al mate, tengue lloa
al Centre oc Dependents del Comeee i de la Indústria la tercera
conferencia d'Orientacie Necio} t'alista, organitzada per la Connessite diy Propaganda del di'.
;Centre, la qual anava a cärrec del
Humbert Torres.
La sala d'aetee no estaba tan
na com era de desitjar, per escaure's a la ntatelIa hora la relenració de la Diana de la Llana
gua Catalana, al Parc de Barcelona.
La

czaferencia essmeneä a dos

Ocuparen la preselenein el doctor lininbert Torre, En Xavier Casas, president
del Centre de Dependents i el segeCr i s de dotes.

P:ca r Carrohé, president de la
Beceieí de Propaganda.
Dherl l'acte. En 'Xavier Casals

fa la preentació del cranfereruent. Temps enrera •
el nacinnal n sme semblava
- 1171 vergenyosament, ea! en ho.
ne ene hi aportessin una orienta. Per aixe creärem 'memela
Lata de conferencies d'orientace) nac ,enalista. I avui, que n I
.r ac:onalieme ha sorgit viclorineament, aqueetee orientacions
talen mes que mai.
YP11 . 9 aquí ron) drapri5.5 d'En
Fratt a eaa Macà i d'En Marreli
Preehen ricura la nostra tribuna ellumbert Torres.
No era cal preaentar - vos el
dn a inr }Tumben Torres, ¡yergue
sobradarnent coregut. Nortlh
je rernar e ar la sea pure-

Ira

eial i el seu nacionalisme
fe r re. Ell fon qui expnee en una
ICA setmanes municepals el
le Catalunya a la seva Ilie e net; ell fou qui va °Migar a
1:7 a una pan de eAjuntale T.layila a 23 corregidors
•
i y r e ses cilla:Ve Padheeie al
r eeet del Centre de Depena de l'oetnbre de 1922, quan
pes'ele Len rebutjada a la
ea el l'Ajentarnent d'aquella
FMT lt veta contra 10.
La aenferencia de reSurnL'A 'narres
aeeeear-se a parear el doce
ares a aclamat.)
en, ä fert un eloal de l'ea
be
.le la ca'aiaatta' Gel Centre
c2.• i • e;endürils 14 Corner i
•

indústria. Deaprés entra de
al lema de la seva conferimA la joventut".

ter. ele ruoment3 actuals - elle
cal que tots aqiietts hone:s que havera rebut un roe sesee 'a palMollsrue ens Ilancem
iMiuninar es demés. Per ço
j he rrfusat el convit del
C n2::N, de Deeendents.
Joventut - afegí - creu, treb la espera. Cree en Catalunya
Co'.
e en una cosa viva i real que
is . Pensa que la nostra Pätria
• !"!e quelcora sentimental ni un
l'‘-7( de gent que té un ideal pus5a r, sinó un país que serva
ene enema que ningú no pot dese
eAp'audiments.)
eingú no sap quan comença
r e ii a existir lee nacionalitats,
,teinent els rius, les muntanyes i
Irr
A les nimioLa as les poden oprimir, però
.va .in dia que deevelllen la seva
e e leenalitat de la mateixa ma una que 1.31s lees es surten de
lhat e, les muntanyes trontollen
ree mona:e:As sfsmies i la mar
ga , -

IU,r ea, Las nacionalitats tenen

se .ji e el sentenent deternitat,
..:ge les pot desfer, i per soreree que semblie un die o altre
recular l'epressor.
' I el eeeret inaquesta eternitat
gua de la nade. Ella fa
iearvro un rublo i el fa te:mala:,

Capften La Chesnaye

' Creu en Catalunya, joventut,
pela') treballa per ella, que auf
treballaries per la cauea mes justa i bella de totes. Recordà que
el nostre poble ha estat Hiere, i
que montees té sed de progres
veu obligada a palie la vida migrada i mesquina de l'Estat espanyol. Pensa que ens cal la Ilibertat no solament perque es de
dret que la baguen), sin() lambe,
porque la noetra 'civilitzacie As
Ineomplable miel) l'endarreriment
d'Inmensa. Pensa que da Ilei de
justicia fa que fatalment les coses immorals s'enderroquin. (Molt
N.) A les leves mane, joventut,
hi està la llibertat de Catalunya.
El col.laborador a la politice
espanyola en nom de Catalunya,
no ha fet res nies que crear una
nova campanya anti - catalana.
Pene avui eintervencionisme
fracassat, i nanlerat tot dintre
pors dirs Espanya cridarà als
nostres polítics a les eleceions.
Arruesta es d'hora. ciutadä, de recordar-te del ten passat i dele
hornee que amb el nom de polilíes han mareadejat la nostra
i santa Catalunya, (Aplaudiments7
Treballa, joveetut, per bastir
a la nostra Pàtria un es fronteres que ro Cns privin ea Hurte de
la delinearle darren del món.
Treballa cense ofegar les :lunes
civils aritents i apassionades,
premie solament amb aquestes
Hueles s'enforteix l'eepern. I
mentrestant no tingues impaciencia: el temps es progrés.
Un eop contemplava un arbre
magnific, ge g antf, i tot, d'una
cm cagué a la me una Havor pe_
lila. Jo batirla pogut malmetre!a per0 em va i g recordar que
d'una Havor tan menuda corn la
que teree a les murs rehavia sorra aqu e l] arbre gegante Catalunva lambe va ésser pella: pri tant -se -vol e lee cal és que
u npoble s'a llavor.
Avui Cetalunea va germirant
amb una gran ufara i no begarä
pes gaire a ésser earbre gagante
En acabar de parear, N'Ilumbert Torres fou llargament ovacintrat. Tot seguit el senyor Cae8l3 ciegue lar?'. ei qual acebä
a dos quarts de una.
0 •-•*--

Noves religi(D3es
Fertunat,
Avui: Sants
ut,Irt'rs.
Sagent i
Quaranta Avui. flores d'expetrieid: De dos learts de eis dr la tarde.—
A l'església parroquia] &la Ranle Just i
actor,
Cort de S'aria: Aval. imatge del Pa,
atoaba: Cor de Meen. a Sant Jw.t.
Verlies en Sitfragi de les- lances del
Parantori:Ant, a la mees ta.p-Ila. Escorial. lrgl (Grcia). Tora dels Santa
anzels i Sala Vieres de Paiil.
‚ea

Diumenge passat va celebrar - se atub
tot l'esplendor litúrgic el dia coasagrat
per l'Esgléria a la Sagrada Familia de
Nazareth al Temple expiori fundat
Pany 1882, anib aquesta invocació. Cimas
pastar, després de rAny Juble r Josefl,
el Sant Pare esrabli la festistlat nomellada de la Sagrada Familia, per a la
dominica segnent a l'F.2iiania amb Iota
els honors dominicals i aquest ha estar
ja la festivitat en tal diada, ohligaiória a tots els Temples del culte católic.
El Temple Expiatori de la Sagrada
Familia vestí la Taula del sacritici
amb el parament liiUrgic de les grana
festivitats, i crenti la cera entoett de
lar, no mancant-hi les flora naturals del.;
jardins, en pornells i garlar-les. 1..ns
atisbes de Cumunió general 107tit molt
concorregudes. Predicá, al metí, el pare Pijoan, de la Companyia de jesús,
i a la tarda, el P. Frederic da Eerga,
caput-.:1.
Acabar el culte dol malf restä a la
veneració deis fidels cl relicari regalar
al Temple per aquel! eminent CarJetal
català anomcnat Vives i Tutd.
La cripta del graudi.' a Timnle en
e•arsirenici'a ir rol el
dia.

43G'

ant ele:lenta por el uso, estaba ajustada
• teee pur una cadena de cero de.
•

anillas,

i'n roquete redondo y liso se adape
Le. el ereeee, bajando sabre la freate

Li .La

¡Lob 4.1JUS.

ree tro celaba enteramente cubiertó
PG e t'ea milecera, cuya euperticie cate
rir eia de amianto y la interior do un
erislal nielado, pala
Pee "
los OJOS
Celara da acción del calor,.eeer
y la respirad
eleil contra las einanaeiones perniciueae
'de loet materiales empleadus.
Des t ubos, colocados uno a la dere,
cha y otro a /a izquierda de la cabeza,
'p ermitían que el aire penetrase hasta

las vida respiratorias.

A este hombre, vestido ase era im 4
Posible sefialaree una edad precisa. Cine
c emente sus movimientos revelaban la
fue rza de la juventud.
. Memen tos había en que para combatir
el efecto dtl espantoso calor que reinaba
en el laboratorio, el alquimista se acere
..eaba a una ventanilla abierta en di ese
Pesar del muro y, levantando la nieecae
ra, aepiraba una bocanda de aire frese
Co de la
noche. Luego volvía a colocan.
se al horno, en el cual parcela verle
herirme una interesantísima operatión,
) En el momento en que maese Euda
des la galeria para penetrar en el

DES DE PARIS

DEL MUNICIPI
Mocione a la CornIssió de
Foment
Davant la Comistrie In Foment han eatat formuladcs les segnents mocione:
Del .eenyor Degollada: perqué cs des'
tinin 2.000 pessetes a l'arranjament de
l'urinari situat al Patsselg de la Inet1stria,
darant del Pare; i nitres 2.000 a la supressió del que est i‘ col-locar davant
gibt dele micos al Pare, substitaint-lo
per nitre de mes petites dimensions;
abres 2.000 per a obres de conservació
de Fassenyalat amb el ndm. 1 del Pare;
igual quantitat per a l'asseuyalat amb
el nem. 3.
D.de senyors Ni in, Eseoll Dornaesch,
Iglesias i Cararaehs perque s'eviti que
pels propietaris de la finca Casa Burrfre
(Sant An(reu), es l'angula solare per a
construir barraques a la part de la finca
afectada per vies pabliques aprovades, I
que es procede:al a l'enderrocammit da
lea ja construirles.
Dele senyurs Domenech 1 Olivella perque en vista que es:atelana al Passatge
de Sagristd el:Ternes conatrueeinns d'alqlrea diferent i podentse considerar com
de doruini pdblic, sigui el dit l'asaetee
declarar de cara-ter
Deis senyors Tusell i Nonell: percaté
es dostinin 2.0)0 pessetes a l'aranjarnent
del pisiment del arree de Marina Cual.
Cars d'anältsi al Laborate-

ri MunIelpal
Daniä camenaarä a la Sectié d'analisls
qufntie del Laboral:J/1 municipal el cura
d'Elemento d'análisis quimic quantitatiu a carrce de don Alexnndre Ribera.
•17.3 intarexuts en matriralanee plisa
pasear pel la.beratori (Sicilia, mita. 44 1 ,
de les nou del matt a los sis de la tarda,
en !lela facilitaran ruta clame de detalle.

Crönicajudiciäria
AUDiENCIA PROVINCIAL
A la secció primera ha compaecaut
Mariani Gregori Costa, acusat d'ultrarg 7s a la nació i d'atemptat ale agente
da l'autoritat, cl qual va ésser detingut
el dia 23 de gencr d reta quan anaea
al davant d'un grup amb l'arruines, resistint-se després a remetre's a la po!ir:ha. El Fiscal ha demanar per al proia.ssat, la pena de tres anys, quatre
SGS i vint clics de presa, correccional,
rol delicte d'atemptat; quince dice darrest menor, per les lessians que causa
al guardia que el va detenir, i dos anys,
dua cresos i nr dia de presó correccional, mes setze pinceles diademnivari3,
Vais ultratgrs a la nació. El del casar,
senyor Negitcr i Carnet, ha negat
1 fets rolnrionats pel Fiscal, donanant
Davant la scufi; i acusat de
promerdre un avalet pchs meren de Berga, desacatant l'autcriiat i injuriant-la
ea ésser invitat perqué guardés el de'
gut respecte, Ira cemparegut Pere Soll
Eonet, per el qual el Fiscal ba
nat les penes d'un any i un dia de presa earrecciunal i 125 pessetes de multa,
pel delicte primer, i dos menos i un
dia d'arreat mapor, pil d'inj6ries.
•
El Tribunal ha absolt a Lluís Mensa
Garzón, processat per injúries a la ;ración. La vista de la causa va tcnir lloc
el proppassat divendres, a la secriti ter-

cera.

A8SereiYaLelefliViT3 PER RVUI
AUDIENCIA TERRITORIAL
Sala primera. — Granollers. Major
euantia. Dorya Esperança Adell, contra
don Joan Agusti, a nom cle don Erancese Cervelló.
Sala segona.—Valls. Ordinari. Mamen Jové, contra Albur Lorca.

AUDIENCIA PROVINCIAL
Secció primera. Audiencia. Dos oraba
par abantlú i avalar públic.
Secció segona.—Universitat. Vilanova
i Vilafranca. Tres nrals per estafa, in¡Aries i jocs prohibits.
Secció tercera.-1-lospital i Sil—Cinc
incidents per lessions, injúries i falsetat.
Secció quarta.—Bareeloneta i Granopers. Quatre incidents per falsetat,
danys, errata i dennecia falsa.
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tImoniar el reeoneilement ipi• S/4 (IPM,
miel trance s , 1 relee Per heme
natge a qui Ion un genera benefactor dt
la humanitat eofrent.
Fas mutilats 1 valle combatenta de
va beutat intel.lectual i de la se- gran guerra han volear, ande un ge*t que
honora, manifestar llar gratitud vera
va influencia directevaAl mea de ela
el sa -el al qul multed'elle (Paren la vida'
les idees. Renco, prerisTment
I
aniran
a depositar un nun de flore darui n , responent al diseure deere,
ar1if linda
cepeió de Pasteue . an eeeendeeirdae
Francesmito thignefejne rnene eun eleee vena mea nutaritaado« de la elite.
C ele•Iperlsrairt"P vninrIteenran har ¿traer
demostrar, ainbla-seva fume
vade i amb la seva sern e ient cor- birles de Pasteu g i l'aba pt I 7••n canseque han tiugut per la eincia
tesia, que els argumente filosó- chiineles
fics d'En Pasteur solee einfinit i moderna.
EI Doctor Pettit, de l'Inatitirt
sobre el mirado no eren aaire
selids. Alai ens ho retarla Sota- ha e s tat delegat espen lalment per Go
day, amh molla justesa 1 ame vern Frannée I pel Doctor llana, director de Herede l'astenr, per honorar la
molla oportunitat.
La vida d'Ernest llenan fou dita bata amb la mere preaaneia i Prende.
/a
pa/s anta cn non de le Cine
fianlambe una vida de pera inteLlece
II error

Dos

cullieuaris

La recent guerra ens baria
d'obrir nous horitzons de benes-,
tar .enaterial i de progres moral;
pene les seves promeses han fet
faHida. Tot e/ que ella ens ha ,b;,
es un emmirallament del pase i un enamorament de la tred i elee eorn si anar ennris cenetit im s una virtut i amar entiznare
un error. Un gust molt viu seta
dese, Wat a París pe:* la (os-bra,:i dt r e ntenarie o ee cine
emane p narie. No en m ten. em, en
•
que haguem fa poc trabar
caes:uva la glorifica': -.i d r M'irgr... La cosa greu, canee en
un P .V.5 eonsiderat aun) justicie
con: citeelavanter de le eivilileecite és veure-hi erradiar a Víctor
Margueritte, de la legió d'honor.
per haver escrit "La Gareonnen
De res ha servil la bella carta ite
protesta d'Anatole France, deliciosa d'ironia i valenta de pensil ment. No podrem dones, aviar el
forrellat que lance la porta de la
intel.ligencia.
Ara acaba e celebrar-se el
entonare de Pasteur amb brillanfer digne de la glena d'aquest savi, a qui tan deuen la
humanitat sofrent i da cieneia. El
telegraf ha pres cura d'informe:.
räpidament els lectora d
' e li eirirnemies donades. COM . dintre
poca dies se celebrare lambe P
centenari d'Ernest Penan, l'ocasi6 s'ofereix d'establir un peral lel entre teas dos savis, que cena
francesee, deixant cegar Ilur raó
per la pasee; politice, velen optelar l'un a l'anee, crean, en realita!, tota dos es completen ea
Ilur amor per la veritat científica. Pura amor
Cap crisi moral Ilanelt el dubte
a Citnima de Pasteur, inentre que
el dubte mena a Remire vers
reune hislórica pele cainins
la saviesa científica de l'erudicio
i
la filosofía.
Pe.eteur, si le la importäncia
que el ecu geni es reereix, no es
per la seva r-!, sine per la seca
ciencia; Paeteur renovä enterament la terapèutica; i estudiara
da materia unid:leudar dels protozoaris i (lees infusoris cona a
base essencial de la biologia, preludiä a) descobriment de reeleo
i confluí els. expert •
•in cide sobre les ferinentacione,
merres tila quals idu progressle
la inetestria .química i aconsegel eiievaretanies vides humanee.
Descendí a l'infinitament petit
de la vida e- projectà noves Iluissers solgt Ira constitució de la
mareTiata.8113.; sobre el seo origen, reiligeqt,per dir-ho aixi, les
cara e leristiques de la Inatieria
la dosimetrie molecular, fent
veure les ' Moditicacions intimes
que la neture reielitza sernpre t
que el enfulle, no obt é quasi mal,
separan les especies de microbis despees de reconeixer-ne Ice
formes surceesives, exposant
part preponderant en les causes
Ne suggeri la poseehenal d'una vida cense oxtmel
cota a comlició de les f,'rmenlaeions i des putrefaccions? Per
dir /a revoletee que fdu %ente a
les ciencies mediques i a la eirurgia, • caldria escriure mes d'un
velera; i Melle se n'han publica'. ja sobre el terna per
int e leigenries aciençades.
Paeleur 110 tingué res de ea
precocitat d'altres grane espe rits ni fou un aluinne
En l'examen del bettillerat obtingué la nora de "mediocre' cona
a quitnie. El seta geni, dono,
estat d'evolucie metediee. Un pCrio(n9ta xovinista, en corle:alar
les nombrosee existen:líes ene ha
salvat i les felices conseqüencies
deis seus treballs soin el pinte do
niira präetie. s'ha exaltat fine a
den "Res del que ha estat gran
en la terna no se i p ot zeinparar". Aquest eenyoe no te en
comete que la valor d'un d eseebrireent ciernen° no depèn de les
sevee aplicacions, si id de la se-

Pasteur '

•4

"Verdaguer"

Ins

El centenari
Pasteur
113

tak4 q-ue mas pugUin honorar-lo. Les personalitats inteldectuals més eminente de
la nostra ciutat han decidir arab una unanimitat Lbsolut n festejar el renten:1d de
In seca !milano. las escales i atienden
ei c att'lquen ben eelebrat la data rumoreble mi retan a punt de fer-ho par conferéacimjeunious Intimes o plbliques, en
les qu-ds els representants me s e qualificats del pensament i de la clacia lar:Monina has pres la paraula i han exalçat
la Isellrea i la fecunditat de l'obra de
Paereur. Rarament cl Urbe]] d'un naif
fou tumbe útil a Filumanitat bita entera. Rarament un borne fou tués apassionat ir acomplir els sena deures de ciutarlä
de casi. filumanitat reconeguda deu
beltidar en ell un dele seus rafe admirables Iren-ole. Aixf ha estat mpetit als unetres »ves i eis atierres nuelitors (esperlt
liudar co trtmes escollits, i les umnli.sracione d'aquest centenar; han eanstintit
les mas emocionante lliçons manda i (*u-afinques eraquests dltims, teneres.
Pct-J cap d'afifinates demostraciuns

no

ha tingut el carjeter unWme i
que red ir un centenar' d'una imnortUneia tan universal 1 és per aisó que el
Comité de Peales l'esteta oil:imitas rar
12 gene:- una >van acesid que tindrá !loe
a tres guaita de deine a la Facultar de
M adielaa / g ran and iteatre), s o l a la p eesiclaela d'honor de les autoritats 13(.8
eminenter de la Mural i de la (mal donarem el progratua prdximament. Esperma

tele all, pues, el, resultado de quince
años de estudios pasados a mi lado!
-Padre mío...-balbuceó Mercurio.
-;Basta de excusas! ¡Hechos...! Pon
Oil crisol al fuego!
Mercurio obedeció.
e
--Haz fundir plomo..., la cantidad que
quieras... ¡Bieni-aaiidiú maese liudo,
viendo que se cumplían sus órdenes.
EA plomo se puso rápidamente en fil.4
sitien
Maese Mulo die un paso hacia atrás,
registre_ el bolsillo de su jubón y sacó
una enjita de un metal vendo-eco.
Abrió esta caja, que contenla un pole
yo de espesos granos, y tomó tres de
ellos, que echó en el crisol.
-n Cierraloi-dijo Mercurio con voS
Imperiosa. Ahora sopla cuanto puedas.
Mercurio active la llama, suspendiene
dose a la cadena ded fuelle, y pronto d
calor fue tal, que las retortas do vidno
que había en los anaqueles crugleron y
Se di l ataron.
•
-jelastal-dijo maese Eudo.
Entonces, tomando con sus descarnar
das manos las tenazas que habla dejado
su adepto, cogió el crisol, lo levantó y
voliviálo a dejar caer sobre las baldosas
del pavimento, como había hecho con la
barra precedente.
il crieoj ew. rompió, pero esta vez la

•

A l'Ateneu Nacona/ista

1.0111

lavatorio, el hombre que se encontraba
ya en el se volvió lentamente.
-Que la ciencia sea contigo, Mere
curio-dijo el anciano adelantendoec hae
da el horno.
- Aal sea, padre mío - respondió
aquel, a quien maese Eudo acababa de
dar roe nombre, algo pagano.
-Hoy me he retardado.
-Es verdad, padre mío; y he dudado
un instante que fuescia vos (Mida Ilee
gaba.
DI anciano frunció las ceje.
- Sé, que- soy escéptico, -ea-curio-e
dijo en tono seco.
-Es verdad, padre neto.
-De modo, ¿que no creéis en nada?

-

cesa.

Aquesta important entitat r
cionalista del Poblet va ter el diu-4
menge prop passat un repartes
ment de queviures a ls pobres dele
quena barriada amb motiu
ver-se inaugural les millones 1
embelliment de la sala d'actea
d'aceren Ateneu.
Durant el metí u tarda es cele',
braren diferents actes com bel
Rete, sardanes i un pena de fute
bol entre els equipe F. C. Sane
Martí i l'II. S. Cellic Verdeguee,
vencent aquest per 2 gols a 1. Va
celebrar-se també una (uncid do
leal re.
A la nit, i cona a fi de festa,
tingue lloc earunciat lunch de
geeelenee al qua] va aseistir-hi
dipnlat a Corte i cx-ministre re 4
gionalista senyor Cambia
; Aquest fon proseen . pel ¡real.
dent de l'entitat; els senyors
qui va sentar al seu rastel ale se' nyors Cambia Morera i Galleta,
1 anees.
Mentre es servia el lunch, va
donar-se compte de les ailhesione
dels senyors Abada', Bertran
Duran i Ventosa, Rebela,
Marques i Puig de la Bellacas-a, .
j Una vegada aeabet el lunele
- van pronunciar discursos ele see
nvors Francesr, Salellas, preste
de
. nt. de l'entitat: els eeneore
Mar! ínez Esteve. Aymarnt, Aleasen
dre, Pulart, per la Joventut Na-'
eio.nalista do la Linea; En eanIIneo-de Itiba; En Joaquim erletle
Naeal; liii Magi llorera i ("aticen,
i '.. gustí Escolie. .Tots van linar
la tasca que realitza l'Ateneu del
Poblet.
Finalment va perlar En FranBarcelona fati l a primera elutat estrangaza que reeonegua el geni i la menina' cese Cambd, fent la hiel - rea de la
de l'obra de rasteur. Aixi Ira volcout ara actuació de l'Ateneu del PubIt des
rttre
homenatge particularment so- de ene es vil fundar.
En acabar de parlar el senyme
keene al nable savi, al e m-tat de tes viu-
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tualitat, damunt la qual, no sense trägica bellesa, es Iliurä un
combat perpetu entre la fe i la
raó, d'on flameé una obra múltiple, profunda i encieadna, eer la
seva malenconia i per la seva serenitat.
Els alto pensadora i els nobles
artistes són els qui mes la ene-e
ten. Aqueixa obra demma cl reple XIX rolo cap altra pugui esser-li comparada en el que altere
de segle XX, tret la de i•Einstein.
Del seminari de Safnr-Nicolasdu-Chardonied passà Restan al
Seminari de Saint Sulpice a París, on l'espera crític triomfä
l'espera religiós duent -lo vers un
cas de consciencia que ell salve,
amb digeltat de savi tot cincorant-se en cents d'escrit3 avale
rmblesa. No es qiiestió de glosear
la seva obra aquí ni les Perfile-cíes d'aqueixa revolució indivie
dual , de que banal, en un mom.mt
donat, es va parlar i tant e:Verosament. F.c levita d'una de le3
mes elles repreeentneions de la
intel.ligència francesa i d'un meravelles escriptor, del grial s'ha
pogut dir justament: Rentan ha
p etat gran en lee Macees, en la
filos ofen en le s lletres; com a
savi va enriquir e h sea segle; eent
a filesof, y eti tant duo Plató;
artista, ha recrit la ilengua /Da
pura ene es eonegui en les 'lee
tres franeeee. N'hi heriría proa
annb
eva obra per il.leetrar
free vides de gene No contrarei.
rene Peneisiaeme inflamat que
manifesta aqueix admirador; el
comparten.
P ER E Z -J ORE.%

— a -

-nEn qué creeis?
--En la ciencia; creo también en lo
que se compone y descompone.
Maese liudo incline su expresiva cae
brea sobre el pecho.
- Que haces?-preguntó después el
anciano acercendose al horno-. ¿Oro?
Continuas ensayando: ¿no has llegado
todavía al descubrimiento de la grande
obra?
-No, padre mío-respondió Mereni
rio con un suspiro.
-ellas, Lecho Di Experiaiéntet

ene ele nostres concluteeente tol4rAe

Salellas dona per acahat Vade,

mig clii cents. de- "Els ePgadomc i erits de Viera C.atalunyel
Pil

El parlament del senyor Canittó
fou acollit antb aoleudinaenteSIZMatr2EibMaleamMe~ii7X."--

RD

3.7119

L'AUTCM01311. UNSVERSRL.

Preus vigents
le A. B. C.ADLZ
TURISME
TURISME:

3 . 575

arab ene:re:lila i
reales llanta
llant canviable

0,1

3,910 I

SEDAN:

amb arrencada
rodes llanta can-

viable

a CIIASSIS

0,175
CAMIO

3,450

D per a una lona útil

Unic agenk
per a Barcelona

ü

Nitter
Dipuraei6, 270

990:19129ieliste

r 433 Folletín de LA PUBLICIDAD

Mese tenido tiempo de penetrar en ella'

detrás del anciano,

leela sala, de una enorme elevación,
pues que tenía la de los dos pisos que
habían debido existir en otra n"1:soca en
el interior del ediñco, estaba embaldoe
seda de anchas losa.3 de niArmol cuyas
vetas desaparecían: bajo tina espesa cepa de polvo.
Las paredres deterioradas, entiegiee-e
celas, llenas do hendiduras, adelantaban su henchido vientre como si no
'hubiesen podido sostener el peso del
Lee ho,

A excepción de la que formaba fachada, esas paredes on ofrecían en ruin,
gura upar-le apariencia alguna de abete
tura.
En

dl ngulo äderecho de ea sala habfan algunas haces de paja amontona,
dos unos sobre otros,
Maese liudo rompió ta varilla que tenla en ea mano, tirando los trozos contra la pared.
Apanas lo hubo ejecutado cuando la
parte de la pared golpeada con la varilla mágica pareció hundirse o desplo-,
atarse sin que ello produjese el mea«
presentindose súbitamente use
boquete do seis pies de alto y terca
cuatro de ancho.
Esta abertura daba a una •zzalera

e

lo

Dlinarts, 9 de paner de 1923
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opopptepa trJpipm)Avul, 32 de propietat abonatt~i•
'ÀIlTnies, e ganar. Tarda, n
BOU. Scrata d'onore de la en-anee-U Sopean
T. Poli Radditerio. Acto primer de l'Apera g les cine. 'Vermut reialista. Lntraia
tamiea, 1 pesseta. Lea donas de tot.91 trobador, prertent-hi pare le senyOra
llana. Nit, a les leu. L'obra n Iel dia, 111
Poli nandaerio, senyors Aleoeez GbirareliA
015ezola. 2. Arte g arree de l'Opera 1„, l'ambra de Montiulc l Lo por. —
Doma, nullerreS, larda. Una senyora
.sldo, par les senyores Poli Nandaectfa, leccl, senyers Alvarez, GllIrSrelIiii. Melnik. 3. r, de compromls. Nit, el Fs'an era. A Ti
Pesara de PlontpPo 1 La por. —
Ame qoarl de l'Opera La Cloconda, per les
seo:acres Poli Randaccio, Liirei. I els se- ih In..ous, 11, n't, estrena Moros I vaDas tempteo'ons de Carl Pons (awb
rlyOrs Pintueel, Gimen-OIL — nema, ültriduadros nous ile Joaquan Montero).
Ata representaciii de l'Apera Faust, Dijous.
Verde, a les tina. Feneció 13 de prop i etal I
aben turent a la r des. Comiat de la eminent
tuaararazarearErauarimat
aii:sia Pon Band e ra/o. — [timarlo raposeen en la tenme:tia mostee Ae Mozart Lao
mmwenramolmem.m..-mnsme
Oree de Fesaru A /a setMatdi %M e re pr.£nlsT5d del gran tenor Carlo Hacket.
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derecha formada de unos quince escalones, estando el último al nivel del sao
Jo de una galería alta y abovedada que
.1 2 prolongaba en linea recta.
Abertura, escalera y galerfa estaban
dominadas por esa misma luz roja que
habla penetrado de repente en la sala,
solamente que esta vez la causa d: esta proyección luminosa no era ya in,
comprensible, pues en 'la extremidad de
la gallería pereiblanse las llamas de un
grande horno cuyo ardor ara tal que las
paredes de derecha a izquierda y las
piedras que formaban la bóveda pare,
dan calentadas hasta ser ascuas y salían con la furia de un viento tempesa
tuoso, bocanadas de un calor verdad:a
t'amante terrible.
Maese Eudo penetró por la abertura
y subió lentamente la escalera que C0/1-i
duela a la galerla.
Apenas hubo dejado la sala cuando
la pared se levantó opr st misma, no
dejando a la parle de afuera la menor
bulla del paso del mágico.
Después de subir las gradas de la esa
calera, maese Eudo llegó a la galería
abovedada que conduela al horno.
Otras dos galertas, que podían diviA
barse desde el pie de la escalera, una
a la derecha y otra a la izquierda, abría«

el
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' ranscurrido este tiempo retiró el
crisol del fuego, lo deatapó y enseä6 al
anciano un metal sólida que habla re,
emplazado al mercurio. Este metal tenia
todas las apariencias de m'a barrita de
cobre amarillo.
colori—dijo -31 anejan% soni
riendo con aire compasivo.

Luego coa!endo la barra con ayuda
de unas tenacillas la dejó caer sobre las
baldosas que cubrían el pavimento.
La barra se rompió en CID/a) o cinco
trozos.
—1Vaist—dijo Mercurio.
Maese Euda, sin contesta: palabra, dirigió -se hacia el sitio en amado el adepto habla colocado el frasco del obscuro
liquido, tomó el frasco, lo examinó
atentamente, derramó algunas gotas de
su contenido en la mano, que llevó a sus
labios para mojar la punta de la llenaun;
luego desechó el fraseo, rienda con iroa

fía.
—¿Qué tenéis, pues, padre ralo? —
preguntó con viveza Mercurio, evidentemente molestado por la expresiva patito.;
mima del viejo sabio.
—Itina disolución de oro en el acido
ratrico y la sal marina, el elixir rojo de
Oeberl—exclamó maese liudo con indignación. ¡Es asta tu polvo de preyeeelönt

JOSEP 5.ùGAáS, eonent, 28
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Gimo!, 3.—Cabaret continu
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Avui, 7, La reina de la Ilum,
Pena mara, A través del dcsert,
Fundió bentfica, Darrera da l'os-
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Diraeeres, tarda: La creu
da la masia. Ni!., a dos
quarts de den: Penúltima
vetllada d'art pel gran tragie Errnete Zacconi, amb la
seva creació genial de "Gli
Spettri".
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Aro), dimarts, tarda, a
quart de cine. 13,is interessants
partas de pilota a (-Milano. .Nit, a
un (pian d'once. Dos extraordinaris partas. Primer, a pala
Quintana I i Cantabria colara
Yrauregal 1 Arriano. aii,aon, a rostalla. Celaya 1 Saisamendi contra Jaime i Palau.
Asa.

Capitán La Cliesnaye

Clinica Vi2s
= Urinartes

del Pr. e/Mis& Rambla
Ola Illauseria, 6, 1,er
(entre !Juapao! I Sard
I ach
UENERI, CrtFaTENCIA,
SIFILIS
Espacials iractaments per
o/ piar unerit rapid de lea
MALALlIES SECRErEs
PAATRIU, riaau, BUFETA, PE OSTATA
Consulta: de 9 a 12 I de
8 a a ecommicn per a
emplazo, 4 obrera.
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DE CUERDAS n'ONZAS
CON MARCO DE HIERRO

Sub l e2 m a rca

R. MARISTA N Y
Casa fundada en taro,
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Asalto-28 Farmat.ia
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—¿Varias veces?
—Cinco en tres días.
—i,Sin éxito?
—Sin éxito.
—Entonces haz otra vez el experimen4
to delante de mf.
—¿Por qué° ¿Para obtener una nueva
decepción?
— ;Hazlo!—repitiö el anciano sin con-.
testar a la reflexión del adepto.
Mercurio se inclinó en seital de obediencia; Inca°, volviéndose hacia el hora
nn , co gi ó un crisol, lo colocó en el fuego y cebó en el ligero recipienle cierta
cantidad de mercurio.
Mientras el metal 5 2 calentaba. abrió
una cajita colorada cerca de al y sacó
un pedacito de cera, con el cual hizo una
boda; luego, destapando con precauciótt
un frasco que habla encima de una
-mesa, el cual contenía una pequerifsima
cantidad de un liquido obscuro bastante
fluido, derramó algunas gotas en la boi,
lila de cera.
Maese Eudo lo miraba sin desplegar
Ins
-Mercurio se inclinó hacia al crisol y.
activó la Ilania. El metal entró pronto
en ebullición. Entonces el adepto echó
en la bola de cera, luego tapando el crisol sopló con más fuerza aún durante .4
espacio de diez minutos. .
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iset sobre la 'primera, cruzándose con
ella.
Cada una de estas nuevas galerías es -a
'taba carrada por una maziza puerta,
mientras que la primera no tenla nin.

guna.
Maese Eudo se dirigió al fondo de ésta
y penetró en una inmensa pieza, igualnente abovedada, y cuyas espaciosas
proporciones parectan desaparecer bajo
un sinnúmero de objetos de todas formas, de todas dimensiones y de todo g6,
nexo que se velan en todas partes.
Ell (4) centro de esta pieza se levanta4
ha un o;agantesco ohrno de fragua. 'l'al
como los que empleaban los adeptos de
la época para sus operaciones metalúra
gicas.
Alrededor de esta pieza había tablas,
dispuestas en forma de anaqueles sobrepuestos, que- se doblaban bajo el peso
de los vasos, redomitas, botellas, cajas,
vasijas de melad, minerales cuidadosa,
mente arreglados, que estaban hacina,
do g los uno3 junto a los otros.
De pie, junto al horno, estaba un
hombre de elevada estatura y de robustas formas, por lo que podia juzgarse
sobre los pliegues de !a túnica que le
cubrla desde el cuello hasta los tobi.
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