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Und visita al Cardenal Prima
de Tarragona
II FONS D'UN D1SCURS
disquisicions
Entre naig dels passatges Polemistics i de les

reatiques i históriques, hi ha en el recent discurs d'En Gambó
el fons del
>alunes afirmacions escampades que constitueixen
reesament regionalista a l'hora present. A través de l'espessa
roe oratória, s'albira la vera finalitat que es proposa d'assolir
amb les
el eabdill de la "Lliga". Ets regionalistes es conformen
roncessions contingudes en el projecte de la Cb missió extraparementäria, i a canvi d'aix6 renunciarien a una- més ampla Ilibertat durant tota una generació, o almenys durant un Ilarg pariode
temps.
iConvindria saber si aquesta opinió del capitost de la "Diga.'
ésempartida per tots els elements d'aquesta í sobretot pels seus
lames més assenyalats. No fa gaire que En Puig i Cadafalch,
Mancomunitat, declarava que el
rallara com a president de la
Consell d'aquesta menté l'Estatut de l'autonomia, aprovat en el
l'Assemblea dele Mumes de gener de l'any 1919 i confirmat per
solució que
eicipi s catalans. Aecepta ara En Puig i Cadafa l ch la
Cambó insinua? L'accepten els consellers de la Mancomunitat?
Adhuc mirant-ho des del punt de mira oportunista i regionalista, l'acceptació del projecte de la Comissió extraparlamentZmia
seria un passim negoci. Quan fou conegut a Catalunya, ara fa
euatre anys, el text del dit projecte, tothom, començant pels eleraents de la "Elige", reconegueren que significava un empitjoraegent del "statu quo" actual. Seria deu vegades preferible l'eixamplament de l'obra de la Mancomuilitat mitjançant la concessió d'algunes delegacions importants.
En Cambó es detura avui en les soluciona descentralitzadores.
Ellsapmolt millor que nosaltres el desengany que en aquesta qüestiócolei l'esperit d'En Prat de la Riba en els última anys de la seva
ida gloriosa. Fou En Prat qui arreconä la petició de delegacions
,que preparava la Mancomunitat de Catalunya. L'acció entrebancadera de l'Estat en les funciona mancomunals — acció que des
d'aleshores ha anat accentuant-se—el convencé de la inutilitat
,des perills del cerní empres. Arribà a la conclusió que els catalana
ro podiem admetre concessions a mitges, que no podíem avenir'nos a tenir l'obra nostra intervin g uda i controlada pel Govern de
Madrid, per les seves autoritats i pels seus funcionaria. "Res de
descentralització, res de delegacions. Cal una fórmula autonómica.
Que en3 donin poques facultats, pera que ens res donin Integran:ene" Aquest era el pensament d'En Prat de la Riba. Comunicat
que feu a En Camb6, el cabdill regionalista va adherir-s'hi. I poc
despres exposava al Congrés la interessant distinció entre ]'exten
la intensitat de la sobirania, donant una nova fórmula que-ió
asid apareix-abandonada totalment.
polítie, éa hàbil, és eficaç, el renunciar per un temps llarg,
tse ja.4.1a llibertat p l ena, sinó a la modesta autonomia continguda
anstatut de la Mancomunitat, a canvi d'algunes concessions simplement descentralitzadores, que segons En Camb6 omplirien, amb
una mena d'activitat digestiva, tota la vida de la generació d'ara?
La nestra contesta a aqueLxa pregunta no és dubtosa. Peró volem
diria-le eepeclaiment als homes que encara formen part de la
"Lliga P.eionalista" i que senten amb plenitud la idea nacienal.
De la mateixa manera que la col.laboració ministerial de la
"Lliga" ha estat el primer cas que havem vist al món d'ho m e s
nacicnnUstas participant en el Govern de l'Estat dominador cense
(lue liar patria tingués reconegudes les més elementa l s llibertats,
l'aceptad() de Estatut de la Comissió extraparlamentäria com a
basa pe ra Iota l'activitat interna durant una generació constltuiJ'a el 1 . : • :rrter cae d'un moviment nacionalista que pacta una dilateda Dora a canvi de irrisóries concessions.
Ten:ni por que en la tendencia a acceptar ncessions In-times
hi haei el mateix estat d'esperit que' veiem en els cataJans de la
decadencia. Alzó es posar un preu baixissim a la noble dignitat
d'una Pació. Un noble que s'acontenta amb qualsevol cosa mereix
el reenyspreu general i tanca per molt de temps els camins de la
Vera Iiibertat.
IMINEGEMR:321re.er r 3,2

LA POLITICA EUROPEA

El rementinient de la Gran Bretanya
.

Morar° Mr. Donar Law tornaFa p r e c.pitddarneut a Londres,
I dSprs d'haver donat un heu
top d re,rta en sortint de la sa-

la en eelebrä la darrera Con, te renc. ia de Parle, arribaven
dels progressos de la re-volta a les regions de d'Asia Menor °colindes pelo anglesos. L'enton sade de la política britànica a
: l'O rlen' pròxim s'ha xtbc i arne-°lea d'esser ben aviat total. 'Les
t el utats de Mossul i Bagdad, amb
hier
Fiques regions, s'escapen de
le s mes de la Gran Bretanya.
Le volució desfavorable a Angl avrra que han seguit els Lote
de l' Orient prbxim no haurà entrat per molt en l'act i tud del , Goyerto de Londres en la qüestió de
les rep aracions ? Nosaitres creiem
q ue si. Hi llagué un moment en
que v rritilava probable una avienr:a f r anco-brifänica a base de
fO rient. Si França s'avingués a
anidar Inglaterra, militarment i
d1 Plernät ira, contra Turquia i
c ontra els pobdes
i tribus que Iii
loa d arreea d'aquesta, la Gran
)3r2la nya podria avenir-se a ajudar França en l'afer de les reparaeions.
Aixf els anglesos s'imposa rien
a Asia, mentre els franceses sa mposarien a Europa.
Iq uest, tracte, legie des del
Punt de mira de la diplomàcia,
ha tr acassat, en primar lloc,
per
l a de cisió francesa de no vessar
in68 san g a l'Orient. En les loores Cul minants
del conflicto aloe))
're gula, taiomfä a França la
fór mula "Ni un borne ni * un canó
gg-g- tra Turquis ni a benefici
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d'Anglaterra". L'estat d'esperit
dels francesas no feia possibla
l'espècie de mercadeig que hauría ropresentat l'al.ludida avinença.
Els anglesos, tan!, Mr. Donar
Law con Mr. Lloyd George, leerten al cor l'amargor del tratas
de llur política oriental, frachs
que ja ha tingut conseqüencies
funestes per a ells i que en pot
tenir de molt pitjors. En el cas
que França s'hagués prestat a
seguir la política britànica a
Orient i a portar a Anatblia algunes divisions, dl Govern anglas hauria mirat amb un ull mes
tendre i benavol les darreres proposicions de! Govern francés, encaminades a obtenir per part d'Alemanya el pagament del seu deute envere els abata.
Suris molt interessant de veure
l'actitud concreta de la Gran
Bretanyais davant les mesures

franceses, que semb4en imminenls. No ens decidim a admetre
que ól Govern anglas prengui

una actitud obstruccionista o
francarrrant hostil. Si França
obra, la cosa mes probable es
que Londres s'adapti a Ha nova
situació creada, i àdhuc que se
n'aprofiti per a aconseguir de

París algunos concessions secundaries. Cal tenir present que
la pública separació diplomàtica
entre França i Anglatnrra s'ha
realitzat en una forma exempta
de passió, i abre' permet d'entrar
novament en conversa, al no cordial, correcta almenys.
s
A. ROVIRA I VIRGI,LI

Una comissió d'homes repre -.
sentatius, significats pel seu C atolicisme, previ assenyalament
d'hora, dimarts al vespre visillo
a S. Ema. el cardenal primat
Tarragona, a l'objecte de remetre-li un docurnent en el qual
s'expressa el desee que sigui respectat l'ús de la nostra llengua
a les präctiques de da vida cristiana 1 a l'ensenyanea religiosa sense coaccione, inspirades en
un regalisme que lentes vegades
ha condemnat l'Es3lesia. La Comissió que signa el do,
curnent esté composta pele
senyors Soler i Mara, president,
i Xavier Vidal de Llobatera, secretari de la Lliga Ess piritual de
Nostra Do. de Montserrat; J.
Valles i Pujaba, president de la
Diputació de Barcelona; marques
de Camps, senador per Girona; el
baró de diputat per Arenys
de Mar; Jaume de Riba, diputa t
de la Mancomunitat; Joan Alatai
-di;JaumeBoflMts,cnIler de la Mancomunitat; Vicens
de Moragas, pels Amics de l'Art
Litúrgic; Lluís Serrahima, pel
Circod Artfstic de Sant Lluc; Josep M. Marques, diputat provin.
cial; G. Rosés, diputat de la Mancomunitat; Joan Rubió i Bellver;
H. Puig i Seis; Francesc Bulló;
Joaquim Cabot, president de l'Orfe6 Catalä 1, de la Cambra de Comere i Navegarid de Barcelona;
Jaume . Martt i Calvell; Jaume Raventós; J. /traspone i Camarasa,
Carles Jordä; Lluis Massot, tinent d'alealde de Barcelona; pluls
Guarro, regidor de Barcelona;
itamon d'Abada', diputat ide la
Maneornunitat; Marti • Esteve, regidor de Barcelona; Pclai Vidal
de Llohatera, diputat de la Man,comunitat; F.- Maspons i Angla*
seil; .Toan L'imana; Oriol Anguera do Rojo, presirlent de l'Acadèmia de Jurisprudencia i
ció de Barcelona- Tomäs Carreras i Artau, cater!rätic de la Universitat; Reman Alba i Martí; R.
d'Abada' i Caldera, president de,

DESDE PARIS

LA CONFERENCIA
INTER-ALIADA
Malgrat les decepcions deixades ¡er les conferencies linguae.;
de l'armistiei ençä, la Premsa de
París venia trompetejant que la
reunió d'ara seria /a más important, la decisiva. Per6 loa linit
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SISTINT

Els dos nacionalismes

De vist amb sorpresa que el la defensa, immoral !'opressió,
Consell Plenari de la Unió Turfa senyor Duran i Ventosa respon tant en els horma ton) en els p04
dica Catalana; Josep Al. Bassots, 'al meu anhele publica t en aques- bles.
diputat de la Mancomunitat; Xa- tes rnateixes planes el diumenge No soc i/./usionisfa, com diu el
vier 'fusell, tinent d'alcalde as passat. El senyor Duran i 'tanto- senyor Duran. Cree que entre els
Barcelona; Octavi DOmellec, pre- sa és deis prohoms de la "Lliga pobles seguiran - les Iluites egois-•
sident de l'Acadèmia de la Joven- Regionalista" aquel! amb qui mes tes, perb aixa no CM duo pas a
tut Católica; Josep Casajoana, contacte -he tingut: dos anys, donar a aquestes 'ludes un aval
president del Centre Moral Ins- com recorda amablement, actué- ideológie. També -antro els hornee
tructiu de Gràcia; Joaquim M. de rem plegats 'al Murticipi, restant — perversos per naturalesa — hi
Nadal,. regidor de Barcelona, obligat envere ell per tota mena batiré. crims, per?, no cree paz
Francesc MatenPresident ded de mostres da consideració i afee- que el senyor Duran i Ventosa
Consell dels Jocs Florals de Bar- te; això vol dir quanta cordiali- vulgui apologitzar aquests crims,
celona; R. Vilaplana, diputat- a tat ha d'haver-hi en qualsevol Es això illlusionisme? No es adCorts per Vich • A. Martínez Do- discussió que pugui brollar en-. jectiu que m'ofengui. Si al mea
no haguessin estäte els
mingo, ex-alcalde de Barcelonag lee -nosaltres.
. •Itug isteia al senyor Duran en nistes, els idealistes, encara res.,
Lluís Millet, president de la Ger2
manan d'Orfeons de Catalunya; tenfondre ei nacionalisme, que tariem en el periodo paihmlitie,'
CII podrlem dir "separatista", del quan els bornes es menjaven
i Deniel, diputat a Corte
N.
per Girona; Ramon Sunyer, deis que cal nomenar imperialista. Un uns als altres. Si I-homo homia.
Andes de la Poesia; Ferran Valla i altre tenen la mateixa base: el ni fuimos" toa passat ja a la /líe'raberner, diputat de la Maneo- patriotisme; l'un, pero. el con- tdria, perquè no beca despenan-.
munitat; Antoni Jansana, prest- centra dins els limito de la dig- çar que tambe hi passi el "popo-,
dent de l'Assemblea de la Man- nitat i t'amor propi nacional, los populo dupus"?
mentre que l'atea el porta fina a
Per mi, com no hi ha bornes
comunitat
En Leonci Soler i March, en la la supèrbia i regoisme. Pel se- que estiguin mes entlä del ltd i
seva qualitat de preeldent de la nyor Duran, el nacionalisme és del mal, tampoc no hi ha poWesi
Lliga Espiritual de Nostra Dona defensiu en els pobles oprimits; que hi estiguin. .No crec en el su.%
de Mantserrat, Regí cd document agressiu en als pobles triomfants, per-home de Nietzehe ni en el suA
Abans, penó, ele visitante no po- El •basa, dones, en la foro. Per per-poble de Hagel i Treischke.'
Dieren menys de manifestar al això 211 senyor Duran ens parla Davant de la justicia, hornee i
senyor cardenal el seu condal i ele !lunes de nacionalismes. Per pobles tots som uns.
a reneems el seu agrioitnent per mi, tot al contrario es agressiu El senyor Duran (melifica
haver-los rebut en moments en en els pobles oprimits i defensiu duna miel', provincia" el meu
que l'afligia una greu desgräcia en els triomfants, per tal com el concepte del nacionalismo. Está
de familia. Sa eminencia, emoclo- fonamento en Ha justicia. Mai en el seu dret de fer sinbnimes
nat pel record del seu recentls a no he dit, com creu el sznyor
paraules provincianisme
sim dol, digud que zentint-lo Duran, que el nacionalisme fos justicia? Si jo fos aficionat a act..rnolt de veres, ell es devia al com- una doctrina par als pobles opri- jectivacionss gruixudei diria que
pliment de Les seves obligacions mits. No; és uha doctrina per als és fhentalitat d'eselau el creure
pastprals 1 que, per aquest mo- Jhdd: aspirada en ele uns; reali- que da llibertat consisteix en estiu, no havia dubtat ni un mo ., taren els °Eres. Ell ens diu, que clavitzar els altres. No voldria
inent en rebre els visitante, per en cas de finita, lee 8-aves simpa- pas que la Iliure Catalunya de
creure que era un delire per 2• ;Yes eónper al mds feble; aquest demä anda per aquast camf. Odio.
ell no desentendre's del que tenia' romanticismo no el tinc: iles me- igualment rirroperialisme actiu
tan ält intenta per a rEsglesia a ves simpaties són per al más just. que el passiu. Co que no vulguis
Catafunya.
O les teories no serveixen per per a tu—borne o poblet—no ho
El senyor cardenal ve retire el res, i llavors Mas val no despen- vulguis per a ningú. No soc dels
clocu peent amb cordialissima ve- dre el temps hastint-ne cap, o si que fan un retret al rei Jaume
nevclenea lloh i agrai la visi- se,rveixen per a alguna cosa, que d'haVer cedit Mereja al Ft.stl gen-,
A robjecte d'assolir una ma- sigui per esguardar els probla- dre castellà. Per mi, que li haa
jor efieänia, fou indicada la con- mes sota un caire general, per gires donat Aragó i tot. La seva
veniencia que el document-sigui éseer aplicables amb un resultat equivocació el seu crim invons4
elevat a Sa Santedat, 1 a aquest just a tots els casoe,
cient contra la pätria, fou
efecto seré trames a la NunciaSi creiena que el nom fa la parar Catadunya i Valencia del
luna.
cosa, si admetem com a venia- Rosselló i Mallorca.
bles nacionalismas• totes les idees
El senyor Duran i Ventosa él
que elles mateixes s'han donat molt mes polític ' que no pas jo.
aquel' nom, neeessäriament el Simplement: ho es qqn te una
nacionalisme portarà sempre a innata vocació política; no en soo
un estat da Huila: una nació Ilui- jo, que nomás bi intervine d'una.
tarä sempre, primer per Murar- manera marginal, i arnb desigs
se de l'opressió, i despres per creix'ent,s de retornar a la vida.
LES rTr.r.rs TOLANTS
oprimir. Cal aplicar la facultat joiosa i obscura, d'estudies, en
crítica i fer mes cas deis con- malhora abandonada fa cine v
Al primer din (Atare anunciado raparieiä de la falla IA marea de leerlas, ini- tinguts que de les etiquetes: se- Per això m'es violent de discutir
cial de la série que té el propósit d'anos parar el nacionalisma, que duu ele política amb el senyor Duran.
a la pau, ele rimperialisme, que De lotes manen-es haig de dir-li
publieaal Arrió Catalana, réxit mée 00M dono a la guerra.
que no soc jo sol, que som molls
plet 19 n acompanyada, font-sen tantea de
La causa d'aquesta confusló i molts a Catalunya ola nui
mande, a lea oficinsa que regerament hauon és? En concebre la colflectivi- ereiem que els ideals de- pan i de
ré de procedir o un arpen tiratge, conb
tat eorn una ebstraceie, eo- eom justicia han d'ésser esguardats
/ot i la llargäria del primer.
„ Ea rralment encoratjador que el, Catad una suma d'individus. Els qui la rom la meta de tota actuació
considerem ajad, com una suma Mica, i que, si els consideres
nariorali.etes de Catalunya col.laborin
sim inassequibles, mai per mai no
d'una manera tan arnatent a les iniciati- cl'individus, creirm que alió que
Chame no pot, fer, la cohlectivi- hauríem actual PO la vida núbil-.
vca.patrititiqura.
L. NICOLAU D'OLWER
tat tampoc; creiem que es moral ea,
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en mig de la desavinença. El telègraf ja ho ha dit; França no vol
consentir cap mes moratória a
Alemenya, sense prendre penyores productives, sense la seva inEL Ji/TINO DE VILAFRANCA
tez-venció financiera. Anglaterra sosté que Alemanya, per reEl Ploc Catalanista i el Foment Autofer-se, per pagar, ha mester d'u- nomista de Yilafranco del Penedés han
na moratória, la qual, segons ella, editad una nora fulla convidant a tota ela
seria ineficaç si s'entrebanca
penedesenca al gran míting d'afirmació
amb fiscalitzacions; supedita el narionaii4a, que ha de unir lloc al tratre
pagament de les reparacions a Principal diumenge que ve, a lea once del
d'empréstits, deis quals mati.
ella tindria da directiva i el conTotes lea noticies que ere arriben de la
trol superior. Les dues tesis san capital del Penedéa coineideixen a auguprépies per dur a l'enemistat, car rar un CM eselatant a resmentat arte
lab tesi areglesa es feridora, i
nacionalista, lenint noticia la Comiae411
feridora, per l'amor propi de que hi roncan-eran mol l nodrides repreFrança, que prou clar veu com, sentacions dele pobles de la comarca.
acceptant-la, cauria en el vassaEn la falla a la auca atan, harem fe/
Ilatge d'Anglaterra.
rrferheia a'hi publiquen Ice &calicata noPer l'arranjament d'aquest
greu conflicte s'ha do comptar tes:
Lea llotgea del primer pia aman reste:amb el factor de l'amor propi de
França; ell ha permès aquel» vadee per a lea dames i damisel.les. La
catequització de' l'opinió france- Fonda del Centre i la de la Rambla sercoberts a pocas reduita. lloran de
sa per la Premsa, identificant-la
amb la politica del Govern fran- trena: Surtida del baismaor del Paasrig de
cés. Cal fixar-s'hi. L'opinió, en Gracia, a lea BUS de Martordt, 94S; Gela seva majaría, es partidäria de lila, s'en; Sant S'aduna, 1013; Ea Grala "ocupació económica de I nada 1031. Surtida de Sant Vieras,
Ruhr". La desitja i tot amb aqueje 1031; Vendrell, 10-39; Arb6a, 11; Nonanhel que hom té de respirar des- jos, 1111. De Vila/rases surten trena:
Tarda, cap a Sant l'icen., 217, 249 i
lores d'un mal somni. ¿Com la
convencereu, dones, que el pro- 742. Cap a Barcelona: 245 i 7'48.
blema de leo reparacions no es
EL NACIONALISHE A VALLS
pot resoldre sind tenint una poDiumenge rineat linde() !loe a la cialítica de solidaritat internaciora} de Valla una testa d' homen a tge a la
nal com a punt de mira. Ella no
lInnetta catalana. L'organitza Nostra
veu sitié ambicione d'imperi a Anglaterra i als Estala Units; el SEU Parla,
.4. la nit del matriz diumenge eta Jara
naeionalisrne s'exacerba al conun nating d'afirmarla naMonalista catant
tacte deis nitres nacionalismos.
as oradora Donthec
anunriata
Prefereix, cansada.-dels paranys,
dels enganys diplomàtics, obrar la, Pajel Cardona i Ventura Gassol.
per ella mateixa, sense el con- sessreemsersassazasescareErs==is
cure deis aliats. S'erra? Els seus
actas bu diran per poe que vagan
nenea, molt be; si rompen i Franpel can/1 del seny propi.
ça assoleix Ilibertat d'acodó, tamSi la Inura esterlina torna 'aeb6 molt bd. Per aquest cas naotualment a pujar sota rimpuls
respeculació d'aquí mateix, car nen aixt: As millor que actuem
alìir i abans d'ahir era Londres nosaltres mateixos per nosaltres,
qui portava la batuta, la Borsa aixf defensarem millor—els malèvols diran pitjor—els nostres
de valora, en canvi, no es desprèn del seu optiMisme. 1 es cu- interessos que si anem mal acomT'iris el sentiment que allí domina: panyals per mals are ies.
J. PEREZ-JORBA
Si els alista arriben a una avi4
riss

a
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Full de dietari
Mac contra el "regionalisme"
Cada dia, per les noves que tenen a te'.,
comunicar-nos els correspousals que sostenen n Madrid les empreses bareelonines,
eBu assabentem que la supressió del joc
dreno d'una manera lenta, perä segura.
Sospitem que nbans dan-iban seu terrae, un canvi de (locera b una erial parcISI r,stablirfj Portee que imperara sota
el benAe ministeri Sánchez Guerra, conservador de les fil ginciea ren;erradorea.
Fet i fet, nixd no ens interesar. gaire.
Tot llegint telegrames referente a
aquest tema, aliene trobat un de curiosfesim. A Madrid—die—iota as centres
regionals que no han M'al tanaatt ho seran dina un termini bree.
Aisó vol dir que el regionalismo espanyol d'aquí a pace dies es trobará, com
qui diu, al bell !idg del remen No cree
que-el regionalistal espanyol mereixi una
destinnei6 tan trista. EI erial de tenis una
Mula de joe no sembla proa a justificar
semblant
En el fons, aquesta aficid a jugar als
centres regionale es mes regionalista del
que pot semblar de bell antuvi. Tot depén de l'organitraele. Si la paalcra—perdonea, la precinte m'obliga a emprar
aquesta pamela desplaent—está a mana
del maleir centre 1 sl el centre es exclusirament Integral per bornes pertanyents
a uno regid, és indubtable: ene trobem
darant d'una inetitució regionalista. Cada fin de la Rioja o d'Extremadura que
s'aeosta a les Malea de joc del sea centre
regional té la garantir' que el sea diner
unirá a la butzaca d'un fill de la meya
regid o d'una roLleetivitat de filie de la
seva regid. Lis!, tot queda a cada. La reno perd ni cuanys.
El llorera de Madrid fe cruel amb el
rogionalieme. El t jrstx prmisament en
ronteet puat que tal vegada es un dele
punts mes sensibles del seu Ideari.

CARLES SOLDEVILA

•

Converses filo-

1ògiques
X2I

La terminació - fi= és ben catalana. I, no gens metan gairebé tots
els verlas en -éixér són castellanismes. El fet d.-existir una mitja detzena de verbs catalans en -hece corresponents a verbo espanyols en -coi',
ha fornit al eatalä cl mitjä dc treure
un verb en -Aiser de qualsevol verb
espanyol en - crer: l'espanyol posseeix
el verb pertrnerer; el catala agafa
aquest s'rrb Ii canvia la terminació
-reer en - krer,14 en treu el verb perrneni•ixer, que té tota l'aparenca d'un
mot català. Aixi són nats els verte
favorH.rer, prevalhrcr, etc., i, arélogament, els derivats «enteja-mime,
floreixenl, etc. 1 com a - pido (recrecida) corrrspon -seta (meretrwt), dad
Complascut, apriresna, etc., avui usos
per molts en lloc de ~plagio, aparegut, etc.
Nosaltres teMem g regaria una 'larga Ilista d'aquesta mena d'hibrids, que
ens figurävem que era completa. Peró ¡qui pot preveure a on s'aturarà
un procediment tan cómode de catalanització ? Recentment, a la PU/SL!CITAT, oliera descobert encara un
de non: acrrixentar. Evidentment,
lúsic mètode a seguir per fer la
'lista completa d'aquells híbri,ls fina
d'aviar tels els verba espanyols en
-ecer anda tots llurs derivats, i mudar-hi la e en ix, en la seguretat que
qualsevol deis uvas abrí creats un dia
o l'altrc llaviern de trobar usat per,
algun escriptor catara!

P. FARRA

nown.raffluataprna~mmofflowffl

VOS, NACIONALISTA
que enyoräveu un diari integral-

ment nao n onansta, Jia Ionlu
"LA PUBLICITAT"?

7777reelte
OlJoua, 11 da gener

Ir 'LA PUBLICITAT

FINANCES I COMERÇ
SESSIO DE BORSA
ed 10 de gener de 1923
Comentare. - Per la forma en que c'",
N'a desarrollar la aeesse de Bocea davon"
'elahlr era de preveure do que la d'abir
Misia d'estar ales Bur g a tal corta vernableluan va posar, dintre el poc negoci que /st
,ba ei neta ter; molestar en eta pa5er3
!WeSpeculae16 1 lIns en eta valors de renta
pulx ahir no esla g en tan rema; estas
bastant Suizos els Atacants, primera, 1 les
Ctersloba Sevilla, deetit a certs rumoro
Ce que el Govern trances vol posar un lispost sobes.. les /1/enredes oblIgecions.
Les divises estrangeres, termes, coceote els mares que se-nula talle roten arribar
&piteesa a la nevailada, pul! a Ultima nora
ets douassn a 03556.
130Rst rtaT1
Tants
Obartate• bit -41lia

Tolo
7a., 5
7o.7.3
5390
193
118•25

*tarifa 7,,.7o
N ord 70'35 70 . o

7:3 .3
70 .2o
Atacante, 70 Sa 70'35
55'50
5515.
Andalusos 5915
;c3
F. C. 51, 11 ot s, 445 . 25
fiORSA TARDA
Bale
Obertura Alt
7010
7ut 30 7645
Sarda
"
7o . lo
7olo
A lara11141 753
L'oo
Andalusos 354o

Tenue

NOrd3
carena

1301081 NIT
Bala
Obertura Alt
7o 35 7o4 07025

34 . 20

34'35

Solo
3535,

34'3o

VALORO QUE No ESTAS INCLOSOS 'AL
BUTLLETt OFICIAL AL PRESENT I ES
=MIZA A BORLA
Bonos idpals. Expostelo, 6
per 100
Barcelona Trocitos' and Lift
7 per 10T (1921)
Barcelona Tractlon and Liga
7 per 100 Preferente

0070 op.
100 Op.
106 dlner

DEL CENTRE COTONER
El presolent del Centre Cotoner Barcelona deis( al Ascua. Sr, 511n1stre del
Treball, Comen I trurüstrla, rn dala 4 del

comas, el segslent ttingranra:
Contlant propera entrada vigor retal o r
-drefima54novbdeclrt
exportarle elaid cmi han, alguno exportadort tan buscat eenPre altres merettSs colon t une fa laws estallo amagats Per lo-)
esser in29 en el p ostre, arsabent-se ara
gestione delinea/des. - F. boli Crae112,
pre.edent.

7o45

7o 4.3
56.0,
3445
lo7 5a

irienr.ssos DE LA CONSFA1q Y1A DEL9

'

" teta

60'33
:0'40
75.00
72'.:0

C9tis Crall Comunal
VbLea 4 ‘.1: Bc..ctia. 4 1;9,

ODUGACJONS
lt Oras 1 . Ser. uscimaLiseaes

6125
gt.P0

1.. Sor. r

•

O. Per.
4.• Ser.
• •
I. Ser
C.FDeek1 ; 8 Panoplor.a
Frioribd Barna.
be g eetes Nerl:na

Ladalusns 1." Ser.
"4.4
t95546'Y9,.
° ALS..
II./. S. A. ' 1.•

toma.
•

•

a•

•

'55"

9.•
Ser. A.

14-5
Ze t . 5
.5b*
6111'
57'10
56-s)
33"-.5
76'115
63'4,0
5P65
61'03

a
SO* 31
!PON •
• • • • I)

74'25

g

P • •

75'99
na'::

Fruic.se 1644

18711
5243
lass.v.es 4 0/0
"
0/d.
Ferrocarril]) de Catalues
saata
(tt..a.ay nÉ beueral [miele. Cataren! GG
Len.; o..5 0 or...,ticuesa Electrseltat G.,•Go
•
oo baoceiatta 1 0/0
Calaesca Gut 1 Eiettal. Ser. g.
•
F.
: tel
lenergla Eleelea, de Catal. • 5 Oil
•
•
09/a •
Eee:elat Productora Forecs Motrlut 9415
M'aupase sa ge p sral Tahoce FInpalei t4'. 0
tcate.PTAT
,Catalana flau c..ectrIcItat
ertrret1
klsganya Indsamc tal
blet. leal. Trié:elite
• Perensuier e•cte
Si.. Ansecka c'lileettecitat,
19400
0411C4CS ESTRANGERES

C.. Gr-.1.

•

M,res, 0135.
Corones, 2200.

LOnlnitER - 1112,CA
Cedules arceulmes, 40 I/O.
Caterior, 73 ,
Franca, 67:0 ,
Nuca York, 40030.,
Espanva, 2067 ,
Snluss, 12462.
helentla. 11747.
Italia. 9437,
Suecia. 1739.
Portunl. 240.
-Arcntita, 495e.

Montevideo, 4425.

Chite, 3460.
Betlin, 40000 ,
Cope phague, 23055.
Yolmhama, 2131.
Belgica, 7430.
Naizega. 210:5.

Parta

Prat

Vateneta
Pavone Marroc,,
letre tlys
Vecerl
de flegil/a

e

Vera

- 45
47
45
41
50

1

EAUTA

PZY.R A CORTES
PER A RECOBRIMENT!
Xapa Ondulada Canijo:a
tamanys 11 . 1 X 135 eni.,
i 75 x 130 cm.
Plaga-es "A" de 40 x 40 cm,
Xapcs "B" per a recobrimentas:
lamanys 120 X 120 cm.
120 X 190_1120 X 250 cm

Uralitä, 5. A.

-

801...E3 1 T0E.11:1 GERA1ANS
Eanoners
EtTLLETS
Fratiresom, 4353 per toO.
Aia,gbieuS, 2e'ee
3110 per 100.
•
3T ...e per 100.
•
110'.0 per 100.
Porlugnesus. 092 Dessetcs,
Aieruanes, 9 419 per it-e.
Austriaca 0 015 Lar 100,
212 pessetes.
Sueca, 1 • 115 psesetes.
Noruego. 169 pci.setes.
iMi.rilaren, VIS pcssetes.
l'amisten 373 per 100.

MADRID - LLEYDA - VALENCIA - SEeILLA - SALAMANCA
CENTRAL: SAF.CELONA
Plaça A. Lepaz, 15
Telbions: A 1648, A 843

La

Mena su esos, 1 ) 555.
Idem belenes, 3090.
L'Idees, 5071.
.1.1 res.. 3140.
•
altk.

Goleta espanyola "Comercio",
arub eärrega general, cap a Sant
Fetal.
Vapor espanyol "Alhambra",
amb carrega general, cap a Meti/la i escales.
Vapor espanyol "Menorquin",
arnb earrega general, cap a Pasages i escales.
Vapor aagls "Porthmir.ster",
de trànsit, cap a Val.ncia.
Vapor espanyol "(Seta Cristina'', amb ei seu equip, cap a la
Olio r

Vapor americà "Minnequa",

amb madera, de tränsit, cap a
Alaaant i escalem.
Vaixells sortits
Vapor espanyol "Canarias", de
tränsit, cap a Alexandria.
Vapor esimnyol "Maria Dolores", amb el seu equip, cap a la
mar.
Vapor noruec "Fanefjeld", en
llast, cap a 'Cartagena.
Vapor espanyol "Dilluns", en
hart, cap a Burriana.
Vapor espaw, 11 "Fina", amb
seu equip, ca, a. /a mar.
Vapor italiä /t Occident", arnb
eIrregrt general i trànsit, cap a
Oporto i .ascalea.
Vapor italiä "Ballaura",
trànsit,-cap a València.
Vapor espanyol "Infanla Isabel", amb càrrega general, cap a
Havana i escaes.
Vapor italiä "Tebe", amb eärrega general i trànsit, cap a
Gancla i escales.
Vapor espaayol "Buenos AlreW . , ava la eärrega general, cap
a Cohen i escales.
Vapor espanyor, "Almazora',
an.b càrrega general, cap a VInaroe i Castelló.
Vapor espanyol "Tirso", amb
rärrega general, cap a Cartagena i escalpa.
Vapor noruec "Strofjdld",
Ilaat, cap a Trapani.
Vapor alemany "Hochland",
amb eärretza general i trànsit,
cap a, Marsella.
Vapor espanyol "Mallorca",
amb càrrega general, cap a Palma.

L Iz E T

I1 E gu I n i 3 I

L8tats Ealts, 0'20 pessetes.
Citnaue, 605 pessetes.

Areeinins. 2%10 pessetes.
Un:gua:s. 5144 pensetes.
Paratuases, 010 pessetc!.
Japoneses, 2't O pessetes.
Argeless, 4295 per 100.
Ea-ese, 50 5 5 pessetee.
FM:pinta, ro: ~eles.

p fiis

8

90 caràcters (6 ms
que en i es demtts
marques). Construa
cid sólida. Pulsació
euau. Per a conèixer
tots els aventatgea
de la CONTINENTAL, demaneu-la a
prova a

)12=C93e2Den

AGENCIES: Nüilkele 1, Crea Coberta.
a unen, 2 ,Sett Andrea, 941
Remero 0, SabnerGo, 111.

canal

VALOR",

filitVai PiIGURT S. al ü'

£2.170,7

Relee:era iota ei; cuporie refluir:en: 1 yen« palcirn.

Rambla del Centre, ni/mero G
Telfons 1230-1231 A

60:7L'9

Direcci6 del vent, N.; 243V.; ce/mm
Veloeitat del test en metres per segon, 8; ; 0.
Estat del rel, quasi ser; auvolba; tapat.
Classe de nürols, stratusellusulue; cirrusestratus; stratus-egmulas.
Temperatura. extremar • 1,nrilbfil
Mäxima, 137.
11:ninia, 59.
Temperatura mitja, 5.'4.
Oseil.lati6 termern•trica 78. Tal:apera,
ttlra.

I'reeipitaci3 aquosa, des de les 7 horra
del dia anterior a les 7 lutres del dia de la
data, (YO millmetres.
Beeorregut del l'ent en igual seremos 120
quilbmetres.
•••••••n

LA PUBLICITAT
PlIEUS DE SUB3CR1P010
Barcelona; Duce P a se ete3 cada

mes. Catalunya, Espanya i Por--

tugal, 750 pessetes tres mesos;
15 els sis idem; 30 un any.
Unió Postal: 25 pessetes tres
mesos; 50 els sis; 90 un any.
El drgä.del Cclicai de Doctors Matriculats de Cataluntn, Excita, senyor
comte de Laven, i el vice - sccretari del
Mateix Coliegi, doctor Pirez Casarlas, han sortit cap a Madrid arnb l'ohjeme d'activar les gestions seguides sobre assumptes de capital intelrés per
a Uds els

Pels oferiments que rep el Comité
Pro-Carnaval, hom pot fer públk que
aquet$ any seran concedits importants
prcmis en metialic a les carrosses, colxes i emnparses que prenguin part a la
Rua. D'aquí a pxs dies, es publicara
el Cartell de premis.
La inscripció <le vehicks sera gratuita i s'efectuara a l'oficina de Ccrimonial de l'Ajuntament.

domcr Martín, cunerciant i membre
la Cambra de Comerç; don Joan,,

Amigo, representaste de Comerç;
tari, don F. Camacho Uspez, secrew
de la Cambra de Comere.
Aixi mateix, s'ha constituit a pe
tevedra, el Comité de la Fira, Sor%
pe/s senyors segiients:
Presidan, don Josep Olmedo, cm"
ciant; vocals, don -Salvador Esteve 4
fort, comerciant; don Celestí Pu»,
industrial.

s angr á T
pe l a. 1141712 A. Bann,Erit
El Pomell de Joventut "Junior", dd
Pohle Nou, ani el dia dels Reis a k,
partir les joguines recollides pels see
pornal/i9tes, , als infants de
Sant Raid i Asil de ta Prmexi.5
la Infancia, els quals ep•-•‘bren forn
conterrts i fegen gran festa de la pes
fusió de joguines amb qué ioren
sequiats.

Pastilles I. 8Xcn1S Prats
Avui, dijous, a les deu de la vetlle.
el doctor En Narcís Fustes- donara mi
conferincia arnb projeccions, a l'Atern
Obrer del districte segon, Mercader),
m'una. 38 i, 40, la runal ve1'sar-5 sobre
"Una excursió a l'India anglesa".
Aquesta conferencia is la primera
del cicle que té organitzat la Secció de
Propaganda i Excursions de l'esmenta
Ateneu.
L'acte sera públic.
p munctiEs

#

Ferran, 14, casa 1W 1-. ,

La

Per impossibilitat material trulla:dj
tots els detalls necessaris per a la pre.
sentació del Gran Ballet sobre g^1
tot l'esplendor i grandiositat Mitin
de que -va revestir el dit matarle, rfa
presa del Teatre Tívoli
vist obE.
gada a ajornar la presentació de les.
mentar espectacle per vint-i-quatre ho.
res.

Per tan?, t'estrena de tan meravell6s
espectacle, al qual han promès (assistir
les nostres primeres autoritats i el tris
selecte de Varistocraeia barcelonesa, tindra. lloc, gelinitivament, demà,
dres, a les deu de la nit.

CA R T UJANO JOLES VILANOYA HIJA

Vi blanc, 095 amp. lit.
Cellers armo a MARISTANY

Diumenge vinent, a les deu del mati, l'Agrupació Excursionista Júpiter es
reunirà en Asserabka general ordinaria de socio.
E/ Ccntre Excursionista Montseny ha
erganitrat per diumenge, les següents
excursions:
A Molins de P,i, Co.bera, S-rrt Poni,
Pont del Lladoner, Cims d'Ordal, Puig
d'Agulles i Gelida.
A Les Planes, La Rierada, Sant Bartomcu de la Quadra i Molins de Rei.

cAMISER1A
SANS
O ti Uzir la, 32
Cm aszuMi ei CUI12233

" jove Atlántida" efectuara el vineat
diumeng, dia 1 4, una excursió instrue.
t:va a Sant Cugat i Rubí, visitairt
téric monestir bmedicti i les Escoles
Ribes, grerp escolar de Rabí.
Tots oís socis de "Jcrre Arlintida"
i entitats adheridc' s, eorn abd motel
tots aquells que s'interessin pel eleSenrotIlament d'aquesta nora batir-teja de
cultura, poden condarrer a l'excarsid,
essent el punt de reunió, l'Estació deb
Ferrocarrils de Catalunya, a tres quarts
de' vuit, per sortir amb el tren de les
vuit. El retorn riada efecte a pr i me'
res hores de la nit.

MONT

ANA

Vi negre 0'75 amp. Eire
.Ce/lers ARNO & PAARISTANY
La Jun'a directiva de la Reial Asiaciació de Caçadors de Barcelona,
acordar, l'any proppassat, crear nrs
premia respectivarnenr, de r,00n, soo i
zso pessetes, que s'adjudicaran als tres
guardes jurats, particulars o agents
l'autoritat, que hagia fct major nombre dz denúncies contra infractors de
la Llei do Cada durant l'any / 9 23, a la
regió catalana.
Les condicions ì orma d'adjudicar
els dits prernie, s'arnmciaran
oficialment, percaté puguin sol.licitar-los
que estiguin 051 condicions de pretendre aquests prernis, creats per estl•
mur i respecte a la Llei de Caça.

Ha quedar obcrt l'abonament d'aquest
mes a les sessions de Teatre d'Art que
la distingida primera actriu Mcrti Nicolau ve organitzant a la' Sa:a de Teatre de l'Orfeó Gracienc. Dites sessions
tindran lloc els diumenges dies 14 i 28,
posant-se en escuna per al dia 14 Pestrena de /a comedia dramatica en tres
actes, original dEn Millas Raurell
Ens la sessió académica que celebrara
"La fidelitat d'Elena" i restvena de la
avni, dl'aans, a les sct de la vetlla. en
conn_dia en un acte d'Hermand, "Zcse". el seu estatge la Socictat 116:tico-FaxPer a la sessió dl dia 23 la reestreno macentica de Sant Cosrnee i Sant Dacid drama en circ actes del vigorós
ruiA. el doctor Nogner i Molins acabara
escriptor J. Puig i Ferreter, "La dama
el desenrotllament del tema: "La %era• enamorada", obres que es presentaran • pètnica moderna de les infeccions".
amb molla propietat, actuant de pro.
tagonista la senyora Nicolau.
91 tenlo mal de FAR/Nom,
-con unes
RESTAURANT FtOYAL
pemanen_lo
les rarmaelea I Bda. sal
Saló da Te
Pere. 30, (si:macla Arar3.

cada tila te dansant de 5 a 2/4 da
8 i dinar a l'americana de 9 a !t.

I CENTRAL: Flcmtla dala Estudie, 4

Coruue.s. WO /5.

mar, 7602; 7675; 7680.
Terru6metre see, 8'0; 114; 9'8.
Term6metre Suma, 5'9; 8'1; 7'9.
lIumitat (centésimo, de aaturacitl), 72;

I

OMS, G. A.
• Balmes, 12
. BARCELONA

••n

Horee dlaereaold: 7, 19, 101
Baremetre a z:ro 1 al p iren de la

,

DA RCELONA.

ove.

UltIVERtITAT 00 addcamolu
Dia 10 de gener de 1923.

VaIxelle entrats

mäquina, predi' ec'a

BANCrECATALUNYA

Frailes, 4.3•70.

0138ERVATOR1 rETEOROLOG1C MI LA

1

Cotització oficial de la
Borsa de Barcelona

GOLA g erOrage3
° 1048
DtpL. buena. gapplit. e.000,300 p.
•
•
3.090,090
"
r
13.090,000
•
▪ oaeoaruuIrtl Estalsna E.. 1 014
"
E. 1913

Moviment maritim

Vapor espanyol "Tordera", de
IMpregelö. - El mercas de LIOtla est3
Las Palmas, amb cärrega genePenan en g eneral Meg crldIll un tan l'atearal i 66 passatgers. Amarrat moll
cle de que el blat de moro estIgul sostln.
d'Espanya N E. Consignatari,
asá I co pasa' mes all dels preus que dunern. &Slaurn atabal ralea Hen Izo Va Companyia Transmediterränia.
tenme r encaimatnent, mes de Moment nO
'
Vapor espanyol "Rey Jaime
411kona ter 1 15 ~se ver craneal prema- de Alabó, amb cärrega genera/ 1
tur. Es creta que no pastaran toolts (lies
52 passatgers. Amarrat moll de
nse que sorllna de la Ini (entra.
Muralla. Consignatari, Amengual.
s'alance
Vapor espanyol "Previsor", de
Pise.
Can Tarta
Las Palmas, amb càrrega gese76
Menrs
ral. Amarrat mol/ d'Eapanya E.
blanca extra
63
Consignatari, Companyia de NaCorren!
65
euperea superior
vegació.
PO 1 61
corroan
Vapor noruec "Segovia", de
59 1 el)
Varona arribase: Noria, 8.
•Vigo, a/oh càrrega general. AmaAlacaut,
rrat moll de Barcelona S. ConCEREALS
signatari, Talavera.
•
Comptat Terma
Llagut espanyol "Asunción",
EE. 1.13. Oreo
de Santa Pola, amb sal.
151
da unni (Pretil ven).
•
• out 3225 3250
Vaixells despatxats
Charla ExtrUnactura.,
33
Veler italiä "Geremia Padre",
roja
34
en !test, cap a Marina di Garraeird/
$0

F. C. A/. S. A.
ner.:ola ErvIla
43
rsenirel`
Tse rtt al 70 tle descu-:re 3111 55 la e°. 14 . 41
•
107'75 1137'75 1975o
0 1 4 del
•
tomares
mentada eruta/eta taa Ungut un anment
Mor la
BletrOpubt4131
en ea reciedaele de 700 92434, vista la
Tilos
117 maleta% data de Pany 1421.
11i„'53
• C. 5d e trel l. 118 118
Iota aquests proas eón per 100 pulla!
D.1 1 de IrCiter al 213 de desembre 411 per mercader:a nutre rente.
(Ins
ha
Ungut
un
atunera
de
7.253.313'0)
Generamora nava 1 5-ella
14
sxsta la rerandacal Ge les Matelses date)
•
Nstafent
53
de /*en! 1021.
•
Portugal
• So:a
OS
•
11,•a
tä
•
lidenrca Odre,
t6 I/O
MADRID
crEsPoLLSel
O a 10 de Gonce 1923
/alteram romplat
Arp onan/11e,
per 10 0 , SIC30,
Parines flamero 4
27
DEUTC.3 t>2. L'ESTAT
Llena 5 per 100, 9075.
Segon Pi
03
Estertor, 0510.
Terceres
Denle Interior 1 O/ O 17
20
85'25
Rano d'Eso:my!. 300'00.
• Encrior 4 % P
Quazles
1g
litern 11 10 le la Plata, 540513.
. • Amlu e. 4 N,
rrtud per ta a da ea quilos.
%
'rehace, 21300.
'Atable.
Rata
S.
A.
top•cp
Alero!,
Sucterig pretereant 70.75.
tau . Sr. 0/. 1 PalUl 1041
17
J
S.
•
/‘
Seintmet
Ideal ordiM:clia, 3060.
101/2
O.
4 jener 1954 S. A.
•
•
Sem5
Nora, 3;rzo. 13
P •
D. tro
\*./Cons arribats:, Nord, 8 de blat.
Atacases, 331'30.
toa•es
4 Ubres •• S. A.
•
•
Alacena,
7
de
!den.
Frasees,
43"75.
»
•
•
•
• 13. 10400
1.11ures, 29'71.
ABROS
-4
musrareterts I OIRUTACZON2
Patria I ANCA
Bemba Floret,
011
psnsts
sobre
Londres.
07116.
a.
1003
"elle
eui4
"
nam,
105
Idem M,nrita, 9130.
• 1944
" 10,
401
litem Espanta, 25.275.
1905
II, rtllorh 0,
53
73.77,
Idean Holanda, 577.
/4C41 Ser. A.
Sr tecle.
Idem 15S1,,7100.
II 1900 ter. 11
14aCsar,
59
1046 Ser. O
Idea Nava 5-906, 1455.
Yagor.s arrear!: Nord, II
.141
1057 Ser. I)
SiteCia, 39300.
Alacant. 14 N i/.
19:3 Ser. D
1075.
litem
Sulssa.
27
78 • 00
1611 Ser. a
D1GDONI
Mero .S ,)7111' g 71, 271 101.
121,1 Ser.
Mem PO12171421'3, Sea.
11:1
g ane isam. 51,
72'tS
1214 Ser. 17
'
leen/ Berlin, 01.375.
las
Urea •
1.
7S%.0
1513 Sor.
e
Mera %t ima. 002900.
1:9
7e'e-3
1010 Ser. B
Praga, 4150.
•
•
s,
I:4
781;0
1917 Ser.
4)
Palous
oEsPRES TASCA
1553 Ser. 73
72lm
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La !fuma conlerimcia del cicle de rs
sobre Física deis raiga X, que dóna En
Josep Grau a l'Acadmia i Laboratori
de Cièneies M8diq0e5 de Catabuya, tindra lloc el dia ii 'a les 7 del vespre,
continuant el tema de l'anterior i extenenr-lo a "L'clectró corn a individualitat física. C_Irrega i massa. Naturalista

clectromagnitica d'aquesta".
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13 13Viala
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¡la quedas constituit a Granada, e
Comité d'Honor de la Fira de Mastres
integrat per lea següents personalitats
Preaidezt, Excm. scnyor alcalde de

Negociem tols els cupons venciment primer de gener

niRCIICIIMIESIEMSMPRIMIMEREM•:=GES3127573=M71101

Balis

de ðisfresses

Objectea per a presenta - Descomptes a les Societats reereati-.
yes, A lieetana; 7, Forran, 7.

Granada; vice-president, Clon Josep Pérez de la Blanca, president de la Canb

bra de Comerç; vocals, don Bernabeu
%López Cepas, ¡president de la Unió
Comercial; don Virgili Castilla, prealdeat de la Unió Ateicantil; dun Bal-

Associz., ció Protectora
de l'Ensenyança Catalana
Al darrer Conse:1 Directin de l'Asar

ale jó Protectora de l'Ensenyança CataLiva eelebrat ei dia SO del pessat mes de
drsenibre i una. 1 11±2, tersos pre,t
. lat.,te
aeeeptats eis ergüent, Sosos, 1:1 eoLlestit
amb taarOxtor lvanorari, Ajuntanient de
Manresa, i els rd.katius amb etsräcts-r
numerari, AssoeiaeiS Mutad Catalana

Germanor, de Mendoza; Centre Regionalista d'Aren -a de Mar, i la Jotnntut 3121:
rionalista de Sitgex, i el; e.00i g iuuli, 'duela
segü ents : 7 de Barcelona, 2 de Sant llar.
II, 1 de Badalona, 1 de Ralazner, 9 de
Campresdnn. 1 de Capnanes, 1 de
4'Arn0Orieu, O de etranotlers del Valles, 1 d'Hoemitulet de Llobrcent, 2 a
Palmees. 1 de Pallaresos 1 de rulgrvia.
11 de Sabadell 8 de Sant Celoni, 1 de
Sant reir de Silbe.. de Harrizi. 3 de .13,u
d'urren, 3 de Silees, 2 de Ternas" 2 de

Teyä, 1 de Valla, 1 de: Madrid, 8 (Asuma
ció (Pararan), 1 de Culleeprid (XiIe)
e)e Meadura Cirgentiaa), Total, 174
aocin.
llavent-111 a Can:vuelos 1 !kilt Ciase
nombre sursclent de geeta per emastitult
la Greliflaió 11-legada s'anordá. delegar e»
:toas mes entice peque facha l geatione
pecessaries
eun.stitair-lea.

11~r*

Wir
LA PUBLICITAT

Dijous, 11 do gener 19'23

sessió de l'Ajuntament

La

•

•

A les sis menys cinc minuts
l'alcalde, senyor marques d'Alce
Ila, declara (Merla la sessió que
és ordihäria i de segona correode' eateria. En començar hi ha pocs
•
regiaors.•
.seeretari llegeix l'acta de la
derrite% sessiú, la qual es apro_
Vida.

Tot seguit e3 pastee al

Dereatx oficial
Es darla coniple a Censistori
deis següents oficie:
lar del senyor enginyer de la
Inspreeia Teentra i Administrativa a j ea:rece:arree . (cagona Di j5) aprovant eavant-projecte de pes superior da ciment
arMat, per cremar el ferrocarril
de Sarriä a Barcelona en la prolongaree del earre.r de Balmes.
Beta los eortdieions que en . el mateix s'expressen, arompanyant un
esempiar d'aquel' avant-projecte.
Ceaatre ofizi del t.overn eivj! autoritzant l'execric.ió del
ertaas epost extraordinari (Ineereat a aprovat per :a Junta de
eet.e. Assocrats per a l'any
1922-23.
„;•• a altre ()Vol de l'A:cabila donant per acabat el vol de canjan:

que Ii fou conceda per

aceel doi elonsistori, amb data 25
darrer, rela tan a ta
'reme:tea-a sanitäria i sotmetent a
laer e vació Je l'Ajuntamsnt l'eslee ee carriptes motivat per les
eareeses a que va donar Ilbe lesm . :: Ida eampanyn.
IT Jenyor a!ealde fa ús de la
paraula per donar cumple ofietaeitent d'haver desaparegut
l'epidemia que amenaeava Barretena alguns mestos encera. Fa
constar l'aeraiment de la ciutat,
per ale facultatius pel zel demestrat en combatre aquella
malura i al Consistori, especialmant a la Comissió Central, per

l'ajut que Va prestar a l'Aleadia
en lo; en que era neeeesari. Demana al Consistori que e.provi
els e, reptes motivats per les despese; que van baver-se de fe:
ttrab aquell objecte.
- El senyor Masset contesta al

seayor alcaide demanant que el
Ceasietori fue exteusiu aquell
liar:aireen: a l'Alealdia pel cal que
ha aemostrat prenent lotes les
mides i diseosicions per ar.onsegua ario la dita epidemia dese:reta re:res ben tost de Barcelona.
ea. unanhailat st'en nprovat,s
• :optes de reierFnicia.
compte deepres d'una
ee...a.ticacid de lAicailia relativa a i'llitb leació del Palau de

la indestrie al qual s'está, batealiene eer a ia cidebració dels
r..:!,jJr:Js del mere de lawnhaea se:3re pistes cobertes.
ITL alee °leer de l'Alealdia donan ,m mide de ta vacant exis-

te .: a la Comissió de Compres,
p- e :.e'llne,6 del regidor En Jo\! . n rera.
propos‘ant la proin

la crea vacante

em o!a la prepesició de l'Alrn: e i lo t sagult es passa a yo-

te': 1 nomenament de regidor
e ee tni de re mplartar ql senyor
tri e t ee ta a la Comissió te Compe, res ullant aleen cli senyor
per :16 vcts.

D - ctamcne darnunt de la
taula
Le mejor part deis dictàmens
etati ha damunt la taula. reste: , n la nie enea situad& Ni ha
un. eere, de la Comissió de Forra:e. T re t'S objeete de !larga
Per ell s'autoritza
, Llar unes tendes de luna
a.
et eels aparells distribuid benzina que lii ha estabas. a ti:termite lluc s eentries
d' a neutel. Intervenen a la disceee. eje senyors Bremon i De11, demanant el primer que
sera. •entegada Ftsmentada autoEi eenyor Tuse:1 rierene •, e dictamen.

•

Ei senyor Martí Estere es mos-

Ir a contraer a que es doni perreis per inet alear a la Via púbeea i -menys en lloes tan
• r,éntries eum la Plaea. de Cataleciya, novc barraquetes de lona
O del que sigui, que després
qu e den permanents enlletgint

• town--

alguns atices damunt, la taula
per ésser chscutits a la sessió vinena
Proposlolons
Van aprovar-se Lambe catorce
proposicions demanant cubrennona per a festivals banefics organilzats per diferente entitats.
Alovions, precs 1 preguntes
El senyor Quirós pregunta an
senyor alcalde quan es tare, el
pagament del suplement per "vida cara" ais empleats del Municipi.
El scnyor 'alcalde li contesta
que fins fa pues dies el governador civil no ha donat La sera
aprovació al Pressupost Extraordinari i que per lant dintre de
/imite poca dies podrà cumenear
e pagar-se.
El senyor Quirós agraeix
senyor alcalde les manifestacions
que acaba de ferell.
No havent-hi mes assumptes
per tractar, Macee la
Sessió a les vuit del vespre.

Notes informatives
. L'asta!' del carrer de Les

Co rts Catalanes
La subhasta relativa a la consencela d'un paviment d'asían
monolitic al carece de Les Corte
Catalanes, entre la de tensa i
l'extrem de Paefalt ja contractat,
Ira estat adjudicada provisronalment a la Companyia Peninsular
(rastel!, S. A., per la quantitat
de 700 313 pessetes. El tipus de
sulehasta era el de 76i.tOe't
pessetes. Fou presidida pel regidor senyor Santamaria i autpritzeda pel notari don Trinital de
Martoreil.
Insetes a l'alcaide
Ahir va visitar al senyor marques d'Alella, d'alcalde de Sevilla,
senyor comte delialcon, per riconeadar-se, en nom propi j dele
regidors i arares alambres del
Gonete de l'Exposició HispanoAmericana, fent remesa al- senyor. alcalde de la quantitat
1.000 pessetes per ale pobres de
Barcelona, que han eslat repare
lides entro 45 families uecessiladee.
Visitä Lambe a l'alcalde el president de la Mancomunitat, senyor Puig i Cadafaleh.
La urbanItzacie de la P la

-cadeTtn
Davant de la Comissió d'Eaararen-da ha formulat una moció
el regidor senyor d'Arquee, pasearle s'anrovi un projecte definitiu cl'ur-banització de n la Faldea de
'retiran.
Subhasta d'un gulas° de
ei titriz
Alar va celebrar-se la subhasta ner a Parrendament pel temióni de deu anys, del quiosc deetinat a la venda de periòdics, cerifles i objetes anàleg. insta!la! a la Rambla de Canaletes, devane de l'Hotel Continental, essent adjudicada provisionalment
a don Guzman Martín Martín, pel
canon mensual de 1.362 pessetes.
El tipos de subhasta era de 500
peesetes mensuales. Fou presidida pel regidor senyor Tomäs,
assistint en reprasentació de l'Ajuntament el regidor senyor Vino,
i autoritzada pel notare don Joan
Erancesc SäneAtez.

Fets Diversos
alorts de malattla
Atina a les set del malt, Ion
trobat. mora Barturneu Teixidor,
de 50 aays. Segons sembla palia
una greu malaltia.
Josep Ruiz numerarle, de
55 anys, tengue un vintuit de sang
en passar per ¡'Aro del Teatre.
Condult a la Casa de Socors del
carrer de Bailara, znorf als•pocs
moments.
Acsoldent del treball
Miguel Pastor Mallo!, de 47
anys, es produt una ferida greu
a la Va dreta treballant a la IAbriea de pastes de Magf Quer, al
Garree de Pujades, número 1 ( 2.
Fou curat al dispensari del Poble Nou, des d'on passà al seu do
uncen.

Despatx ordlnarl
• f3ö n aprovats tot segun gran
' It ombre de dictämens que ligo& l'edre

del día, quedaat-ne

ncdor als primiciers; cal potser haver
viscut la seta vida per copsar tota la
beilesa de les seres cardanes. Pecó si
d'una masovera n'hem endevinat totes

le belleses secretes, si correa= tots
els encisos de la vida pagesivola, tarnbé cornprendrem tot el d'una sardana
d'En Blanda
Pintor enamorar de la gcnt pagesa,
sap imprimir en els seas cants i en
als scus ritmes tota la placidesa d'un
earnp d'udrda, la serenor d'una masia
vella, la melangia corprenedora d'un
siprer vara l'ermita on prega la noia
enamorada.
Ell també és un enamorat i fa can•
rar diàlegs d'amor, que passa de l'un
a l'altre instrument com si fossin els
sers que s'estimen.
El seu estil és exempt de reminiscene j es, romàntic etern, peró no d'un romanticisme malaltis, sinó mascle, ben
marche.
La seva técnica fuig de ,preocupacions per° és encertada i mestrivola.
Tot de noble, pecó, sembla que el
sea estil ha canviat, ha deixat potser
aquella tendra melangia, la seva tristicia es tnes serena; té moments de franca alegria, hom hi V reveu la passió
amorosa transformada mes crua, potser
encara més humana: dirieu que el seu
amor es triomfant.
Gens pretensiosos d'esmentar totes les
secas indices cardanes, en direm unes
guantes: "La noia matinera", que ser„va l'entremaliament de la noia que pel
cana' de l'església s'erdreté en jocs que
!a fan ésser tardana; "Ella i jo” i "La.
molinera i el müsic", que potser ens
comen agun seu eatifet amorós.
.0n potser ha imprès més el seo
esperit, és en "El que velé la llana'',
que és d'un misteri impenetrable.
De la seva no producció, la del nou
estil, esmentarem "Abrilenc-a", "Sempre gentil", "Tardoral", on seis mostra formidable en la tecnica i amb una
concepció envara més saborosa.
Nosaltres tenim una especial predilecció per "La masovera guapa"—fa
nombre entre les del primer estil—on
sentim el ventijol que remou les mongeterca i el cant d'una masovera jove
que voten emmaridar amb l'hm= que
no estima.
Per acabar, direm que sense haver
estas a l'Empordi, " en concha= la vida
parqué hem sentit sardanes del mestre
de Castelló.
J. M. G.
SARDANES OBLIDADES
Arnb aquest títol comencem una secció co la qua) anotarem alguna sardana que no as toca mai o quasi mai;
espercm que les cobles també anotaran
aquestes sardanes en els seas programes. 'ferien aquí unes guantes:
"Nineta nin6", Fornells; "La nuvolada", Toldrà; "La xerrameca dels
vailets", Juncä.
• ••
En el número extraordinari de "La
Veu Gracienca" figura com a supleturnt una reducció a piano de la sardana "Tardosal", del mestre Blaneh.
• ••
1-la fet la seva presentació a Barcelona la cobla " lloro " de Matará. L'hem
sentida tuna de Barcelona i In endevinem qualitats de bona cobla. En sen;irala de nou hem vist confirmades
aquelles qualitata. Entre les sardanes
que tonal,, cal ~amar "Abrilenca" i
"L'albercoe", per la seva ajustada eseeució.
PROGRAMA

Crónica Judiciária

Que no ha d'auboritzar-se el que
ea el dictamen es proposa; es
tea, — diu — si fos possible,
l 'aJuntarnent hauria d'intentar
per toas ele mitjatts possibles,
co bear a la Cornpanyia de TramVies que tes desapareixer de la
sea priblica totes les barraques
. que hi té instal.lades.
Despeas d'aquesta intervenció.
del senyor Esteve, el president
de la Comissió de Foment proposa que amical dictamen torni a
restar daniunt de la (nula.
La coag uló de Sevilla

Noves religioses
Anal: Sana; Iligini, papa; Alexandre,
biebe, i Santa Unnorata, verge.
Quaranta hora: Avui, • l'eagLesia parroquiul dele Santa Just i Pastor. Heme
d'erponicie: eD doe guarra rio vuit del mati a dos quarts de sir, de La tarda.
• La minase d'avui, Sima dia de la Miraoctava, oidor 111151n0.

Informació de Teatres
• ..111n-»

JOSEP BLANCH
El mestre de çastelló comença d'atraer estimat del nostre públic. En Joscp
Blanch és un músic que no es fa ente-

Diumenge, dia 14, a la nit, hi batirá
Ordre de pagament
al Centre Autonomista de Dependents
El senyor alcalde ha ordenat, del Comete i de la Indústria. una exel pea-amera de tots els comerles
aordinária audició de sardanes per
aprovats, per Lola mana de ser- la cobla "La Principal", de Perelada,
veis, fine el 30 de novembre 01- tocata un programa interessantissim.
tiro.
Els interessats poden pasear
per la Comptaduria municipal, on
sets assenyalarà el dia de pagaanal.
AUDIENCIA PROVINCIAL
Agraiment
Davant de la seccid primera han comLa Corniesiú d'Asils de l'Ajun- paregut Antoni Prat /dada i Angela
tenida ens prega de trame- Golart Mutio, marit i rauher, els quals,
tre el seu agraïment a l'empre- en ocasió d'estar barallant-se, requerisa del Café. Espanyud, poi seu do- ran l'auxili de rautoritat i l'Angela,
naliu de galls dindis i 50 quilos en pujar cls guàrdies a casa seva els
de Lorrons, amb desti a l'Asil del insulta, agredint-los a més a mes. El
Pare, amb mutila de les festes J3 Fiscal va sol.licitar pel marit, dos meNadal i Reis.
sen i un dia d'arrest major i per la

ele carrers i places de la ciutat.
TC i sentint-ho pels obrera. creo

A proposta del senyor Honra
es no:llenada una comissió perque vagi a l'estacid a acomiadarse s 3n num del Municipi de la cotinissid sevillana que sha estatjat durant alguns dies a la noe. tra cartee els componente de la
qual marxaven ahir, al vespre, a
re iteres de les viril. Formen la
co miseió els regidora senyors
Retire, Balite, Gabarra i Bosch
Labree.

LES SARDANES LA MUSICA

dona, tres anys, quatre mesos i un cLia
de pres6 correccional i multa de 250
pessetes.
Per exprendre caen de cavall maneada de condicions higièniques, 'oren processats i comparegueren ahir a la a rre ció tercera, Jaume Roure Sala i Pan
Gasull Armengol, demanant-los el Fiscal la pena d'un any i un dia de presó
correccional i la multa de 500 pessetes
per a cada un d'ella.
Jaume Jimeno Alijas, junt amb un
altre individu que no va Oscar agafat,
van sotstraure una caixa de prnductes
farenaueuties, vaLaracta en 25 0 pestetes, la qual va eher recuperada. Per
aquest motiu, a la seccid <marta, cl Fiscal ha soLlicitat pel Jaume, la pena de
quatre [ilesos i un dia d'arrest major.

ASEENYALAIIIENT3 PER AVUI
AUDIENCLa TERRITORIAL
Sala primera.—Lleida. Major quantia. A Molins, contra F. S. del Nord.
Sala segona.—Ilospital.—Menor quanti* Don Pere Maté, contra CaMins
de Ferro del Nord.

AUDIENCIA PROVINCIAL
Secció primera.—Vich i les Drusares. Un oral per estafa i dos incidents
per corrupció de menors i contra la salut pública.
Secció segona. — Arenys de Mar i
Manresa.—Tres oral* a« Igt i coacci6 electet_el.
•

L'Or7eó Oraeleno a Vilafranca
'•
I 5 í:1/710111Ze se eelebr al Casal de

— Cempanyia
Tacconi. "1 Disonestl",
do Rovetlia
Aquesta obra, coneguda ja pee
públic de Barcelona, val la pena
quo en parlern una linea, per alle
que els temes cama-ien i els punts
de vista lambe.
El drama 'I Disoncsti" es una
d'aquelles peces escrites amb
molla traça, a la manera francesa d'abans de la guerra. Es urr
drama mes de l'adulteri. En ell
no hi ha ni grans paesions, ni
grane sentiments, ni poesia, ni
ideal de cap mena. Tot és etarra
a (erre" Ilefisces i miserable.
Una familia d'empleat d'un banc,
horno honrat i de primera. Una
dona lleugera amb un protector,
que despees es propasan. Un sogre literal. i poca solta. El protector resulta víctima dula lladre
quo &nava per robar-lo i el mata,
no se sab pelma?... El marit comença a descobrir i sospitar i la
dona confessa. Aleshores el marit, per mantente aquell benestar
material quo olerla el protector
sense que ell ho sabes, deixa de
asser home hotirat i acaba fuguit,
abandonant la dona i la criatura.
Tot aix6 ASUI escrit per donar
Iloc a dues o tres escenes culminante entre marit i muller, d'aquelles d'anàlisi psicológic i de
disseceid de sentiments. Escenas
molt ben dulce, qtte no sabem si
sán falses o veritables, perquè
afortunadament no ens hem trobat mai en agriete casos. El que
podem dir As que eón escenes
gran Iluiment per a un actor de
primera fila.
La obra no es propuse res ni
demostra res; és un munt d'escombreries morares Ileneades damunt de l'escena, amb afany de
verierne, de naturalisme, d'observació psicológica o del que us
doni la gana.
'oLbra de Itovetta és un drama
cona tanta, ni minen' ni pajona
agre i pessimista fins al cap d'amunt
lIem de confessar que el drama üb el que menys ens interessilva. A nosaltres i ens pensern
que a la majoria del públic, el
que ens era suggesliu de debe era
ea tigura de En Zacconi i de la
senyora Cristina, en els papare
de marit i /welter de l'obra.
Zacconi és un actor sorprenent
únic. En e l Donesti", més que
una interpretaoid d'un paper, va
donar una llene magnifica 1 conaplerta de ter eemedies. Demostrà tot el qua pot donar de si un
personatge, mit el Ilustre, teta iris

Principal el caneen organitza tper
Mur Chorra "Catalunya Nova" I el "Chor
Penedés",
liB orfeonishar, acompanyats de gran
nombre de socia, formant un eonjunt
d'una treseents expedicionaria, foren rebuto a Vilafranca pel primer jinent d'alcable actuare Pareen, els regidora senyors
Mira i Poso Rihalta, coraissions de les
societnts olierais "OrdnInnya Nora" i "El
Penara" :unir llurs senYeres, represen raciona de la Premsa local 1 de la majoria d'entitats i per un nombres patine,
que els fu una enhisiasta arrienda.
A la Casa Consistorial va tenir Iba la
re-apeló oficial; despea de cantar "Voltant la senvera" 1 " L'hereu Hiera", reunits a l'espléndit rald de sessiona, l'alcalde, En Joan Fuster; el representaut
de l'Ajuntament de Barcelona a rte acom
-panyvelsxdicor,N'Ante
Sanealvador 1 el mestre Baleells, pronunciaren elognents parlamente, en els quals
reaaarti la nota patriatica. Anaren despees al Casal de La Principal, on foren
esplèndidament obsequies.
El cancere fou un pie a vosear. df.,s'
tres mil persones a'agoinbolaven a t e rsa/liosa sala de La Principal Al programa. extens i verted, hl figuraven tes obres
més importants riel repertori arremeterle,
essent mate aplaudidos "La Mere de Dok"
i "La mort de l'egeolä', d'En Nicolau:"La
filia del marxant", d'En Comalias !libe;
les 'sartenes "Lee tulles seques" i "La
sardana de les monges", d'En Matera,
&torear repetir-se "La sardana de In Phtela" i "La riostra yerama", d'En Moera : "El maridet", d'En Pérez Moya, i
"L'hivern", de LuLly.
En un entremig el preaident-del Croad,
senyor Sanabre; el regidor de Barcelona
seny,or Sansalvador, i l'alcalde de Vilafranca, pronunciaren breas paraulcs enaltint l'obra de l'Orfed i l'esperit de :erina.
nor que barden donar preves ele vilafranquins en aquella momerable jornada.
Al final i en mía de delirant entusiasme, entonà l'OH«, les notes vibrants
"Ele Segadora" i "La diarsellesa", escoltara 1Zrejats a peu dret per la cose-arrancia.
Como a record de la mernoralde expedi.
cid, els valents cantaires cra rienrs s ' ata
' llagada, drena-portaenuslédi
de l'Ajuntaineut de Vilafrancs.
Fou iina Errata que dificilment ardidaran els que tingueren la satisfacció ir/resistir-hl i un nos triomf entre els molts
aeonseguits pel benemrit orbe Graciene
en les aoves ereuades per h terra catee;
lana.
Pou la tests, vibrant d'enturnasme,
millar prosa de la catalanas/ de 'l'Hafranca i el millar prúleg que pecha tenle
l'acre d'afirmada parrietica que dirimen-.
ce vinent he de celebrar "Acería Catalana", puix l'amor a Catalunya i a les sesee Ilibeears fou la tani.x obllsrola de
teta els parlamenta i el poble frur tarense ment la nota parriatiea que nap posar
petits grane, afectes, tots ets'clalOrtnÓ Craelene ala seas canta.
talle, renons i reconets que es
poden treure d'una figura arbe-

träria creada per un dramaturg,
i donar-li la iposant ossatura i
la con-mi:cardó nerviosa d'un borne de caro n ossos en moments
La fusta dcla 300 pornolt> culminante de dolor i de pasen).
Es garrebe imposeihle arribar a
El molt Illustre doctor Garles Car- produir amb més justesa aquedó, canonge d'aquesta Seu, predicara a* llas notes de naturalitat, aquellas
la Misas de Comunió general eue se estones planeres del 'personatge,
celebratä ;a l'esalltsia noca de Santa
que la mejoría dels enmedtanls
Anna, diumenge, dia 14, solemnitzant Tli s'en preocupen, i En Zacconi
l'haver arribat al nombre de don els fo- les va dient i les va subratIlant.
rnells constitudo erren de Catalinea.
a cada montera que obre la bo -a
A la Esta de la tarda al Pa l ian de o entrecluca un ull o mon nur lit,
la Música Catalana, l'Orteó de Betlem, van prenent una humanitat i Una
dirigit pel mestre En Marian Mayral, vernal espantases.
tindra al sea earree tota la tercera wat
Es tambe una cosa que esvera
de la festa.
el veure rum Zacconi resol els
Les obres nanalenques "El mimcle moments critics, esquells mode Nadal" i "La carta &As Reir", eri• mente de descordament passioginals d'En Josep M. E .!-h i :erres, nal, on sempre es voreja el groemplenaran la primera para junt amb tese. Aleshores Zacconi es un aruna sessió de danses rx.auLars a canee tista sirnplemeut subl'ne. I arad
del Pomell de Joventut "Cor ma de que en aquesla obra Zaeconi no
Poncellines", sota la direceib de Na menja estricnina, ni treu bromaMaria Estel Serra.
ra p e r l a boca, ni li passa res a
Es farà formar la solemnial entrada la medula.

Els Pomells de joventut

de les banderes deis Pomells, als acords
de de la Joventut, cantat per
l'Orfeó del Centre Social de Betlent
i els ponrcllistes, acompanyat a l'orgue pel reverend Joan Casanoves,. dirigint el conjunt el mestre En Marian
Mayral.
'Iut seguit tindrd lloc la presentad&
de les banderes, la qual serä ida per
tal president i una presidenta de Poamb parlamenta que seran rasomita pel fundador de la institució, En
Josep ad. Folch i Torres.
Les localitats pel festival de la larda, es despatxen al Magatzem de Mía
bita Unió Musical Espauyola. Portal
de l'Angel, i i a. Les entrades generals
solament seran despatxades el dia de
la fasta, a la taquilla del Palau de la
Música Catalana.
El Directori recomana als pomellisres que no portin desplegades llurs handeres pels cauces, en dirigir-se al Palau de la Música Catalana, ui a le
sortida.

Les lectures de l'Associació Cat3lana
d'Estudiants

Es el neguit, el patiment

nOna i els sotracs del cor alió que
ei mou i l'aclapara i el fa adorar
i Ii modula la veu de mil mane res.
I si gran és Zacconi en aquesta
obra, gran i admirable es la Cristina, perquir fa tantee coses cona
pugui fer ell, pecó sense doeure
aquella gen:sació de gran dende
i de professor exeeLlentlesini
que dóna el seu mara. A la Cristina sembla quo tot allá Ii surti
rnés del cor i eotser resulta mirara mes viva.
De totes maneres tant l'una
vous loltec, estigueren formidables, i demostraren al públic el

que poden fer ein [rotor i una setriu quan eón dos artistas cansamate, pletis de ciencia i d'eeperienda teatral.
JOSEP MARIA DE SAGARRA
TIVOLI. — "Ballets so:are
gel". Debut denla, dicendrei, 12.
•

Aquests ballets sols han estat
exhibits en les grane capitais
com són NOVII. York 1
L'Habana, on han conquerit
En repreodre lea lleves tn4bedeiltura1sT ruccee extraordinari car no estar
del( aria acradémie, PAsaocalgajd 3:baresentats amb la fastuositat
talana d'Eattuliants SegUil i la carnea,
amb que aro seran en nostra
lud de donar rota da die:ralees, a les ee
Ningú pot tenle idlea
de la vetlla, en son estatge social (Mén'esfeirç que aquesta atracció redez Narren, 3, principal segona), tentare'
mereja, veritable precocitat de la
literäries,
aaquinäria ntuderna, dones si es
en cornete el que representa
La primera d'enguate tiudrd 1/0e el 1:
tonvertir en un Ilac de gel l'eslela corrents, 1 ¡mira tal earree del jor.
poeta I estudiant En Carlea rapes de Cli
euari d'un teatre com el 'n'yotacilment es comprendrà que
dad.
•ola
aixd implica un m'Ares tan
L'airlatáralia a &t'asigo.* ieffle...M.
;rau, que elicar que els ezninents
bliee

artistas que formen la compaa
nvia, entre elle La Charlotte i En
le'reekow, verliebtes fenómens del
peal de ganivet, lambe ho es la
magna intalaeie de =guiñarle,
que honra a la indústria Capanyola. i l'Empresa, desittjosa do
que el m'alije pugui fe.r-se Motee°
de la grandiositat i estores que
alzó representa, convida a totes
les families per a que abans
després din l'espectacle pugnin
visitar l'escenari i admirar i cone
vence.r's de la grandiositat de la
presentació, que per primera ve-,
gada es presenta a Bercelona,
esent ta nostra capital la que
(ruinre de les primicias de tan meravellosa novetat. Aquesta te un
interee aristic de gran força,
dada la varietat des elements do
presentada com ho són els Cé4
hebreo ballets "Scheherazade":
"Carnaval", de Schumann, "Pa -•
tau de gel", etc. En els divertisa
sements, es podrä apreciar la
precoeitat de cada artista de per
si i conjuntament amb la musa
orquestral, composta per mes de
prolessors d'aquest Sindical
Musical i de mes de 30 ballarines
patinadora d'un i altre sexo. Fia
nalment, per a donar deseans als
hallarins - pa t inadors, l'empresa
dels Espectacles fris-Palmer ha

contractat a la célebre atracció
Tato i Muy, que es taran carrac
d'unu part del programa, on el
públic podrä admirar i convena
cer's de la justa fama de jora-,
gleurs mondials de que venen
precedits.

El lector diu...
QUI MeINA A CAN RIBOTt
La Comandancia de Marina continua
tetara abandonades como mai les platges
de la part de Llevant de la zona marítima d'aquesta ciutat. I el mes insaportable és que catan, si fa DO fa, a
les mara d'un ftmcionari de l'Ajuntament, amb comanda de vigilar les platges. Aquest funcionani es val del sea
carrec per explow-les co benefici propi i a nom d'altes, arub permisos autoritzats, adés per la Comandancia, ades
per ell mateix.
Vet aci el causant deis abusos i renyines que sorgeixen entre els que treballen per compre ser i els qui van a
cercar sorra. Mai harían vist ies platges tan fetes malbé ; mai tal haviem
vist tantees irnmoralitata.
Qué fa la Comandancia i en qui pensa l'Ajuntament? Esperem eta resultats
del viatge que una comissrá municipal
ha fet a Madrid per resoldre aquest desgavell de les borres.

LLUIS RAVENTOS
Sr. Director:
A l'encreuarnent deis carrers de
molt tränsit rodar, l'Ajuntament hi
plantar un urbe que regula nacer tränbit qua,' esdevé excessiu i cortés. Dic
"que regula" per fer colaron el guardia, penó, en realitat, ara que ningú ens
escolta, puc asae,gurar-li que solament
ho intenta i el pobre guirdia sol esser
pedirá, desnarit i arnb cara de repatriat
de Carita o de Santiago de Cuba, i
clac, tot li va malament. Els carreters
i cotxers no obeeixen els scus eras, el
gesticular desesperat deis seus dos taratos i la mangala... i si algú obeeix, no
solament fa el rídicul, alud que dificulta enonnemen el transitar que
volia regular. Hi ha munairs que la
circulació carruatges esdevé tan es-

painosament confiesa, que el mateix urbe s'hi san nauirag i vetaren que apeela a córner, a refugiar-se a la muralla
de vianants que esperen un moment casual de normalittneió, per poder-se esoärrer en mig deis perilla redolants.
Poner caldera una bona preparació
trequests guirdies„ un perfecte casiiusuament; umbe que sabessin la ma.
itera de castigar les desobediencies, que
sabessin que 41 sen darrera hi ha unes
Ordenances Municipals efectives que no
el taran quedar malament. Caldria prevenir rus propietaris de vehicles de manera també eficient i, pes- fi. caldria
que els guardias fossin bornes ben plantara, ben paaats ben mudara, bar se.
riosos i ben serena

JOSEP CUNILLAS
Sr. Director: Un meu parent, soldat
a Melilla des de quasi d comerle de ha
guerra, i que per tant ja hauria d'és.
ser repatriat :ilesos ha, m'escrita que a
la posició de liadir, on eat: destaeat,
hi plou i hi fa un fred intens. En conseqüéeeia, el Gavera las deixat a ell i
altres companys de fadigites sense sabates des de fa znalt tan& Un altre
unid, anda periniasió, em euntava que,
hoeitalitaat, havia de beure ks • mciiicines, el bruta, i aures alimenta,
en una Ilauna de Set condensada, la
.tual era única a tot l'hospital com a
recipient petit. Com a grau recipient,
lambe anic, solament hi havia una gaIleda !
Si aixó no és vexant i hunailiant, serà
perqué ¡a no hi ha vergonya. Potser
ara, autb la cuaseetició del iamós
;atas, s'arranjarà tut. Peal da que sis
pares dels soldara catalana arad mannnitrats i segrestats tindran espera fina ra,
aquest dia de pleura? Es que tal vegada un acaten la paternitat, o tan solament el qué Vd dir justicia? Si jo
tenia un fi:1 en talo curadicroas, o em
tornaría boig de dolor o be em faria
agafar a forga d actives protestes.
Potser els altres eataliva podriem
ter quelcom dirnmediat per suplir l'acci6 paternal; >leer futir premió sobre
algú, els marres diputats, per excm•
ple... o lié rusa altra cosa no tant pocasolta. ¿No podria el diari Micra: alguna acció ceLlcctiva?
LLOSAS_
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La Conferència fa
gratis progressos
Els turcs accepten
el Patriarcat de
Çonstantinoble Les tropes beiges estan preparades :: Els spiahis ocupen les duanes de
10.—La conferencia ha r,a- la frontera germano- luxemburguesa :: Com serà efectuada la presa de
' Lausana,
litzat una important labor durant la
nada d'avui.
garanties :: Els sindicats alemanys
Comunistes francesos detinguts
hile tares accepteren per fi que yerma-

La nota del Govern francés a l'alemany notificant-li les
mesures que pensa aplicar

oeixi a Conetautinoble el Patriarcat cree
me sie
Tambe han fet nitres enneessions, respecte el Catn y i de rebens civils i el (ami
de preg onen de guerra.—Ilavas.
Lausana, 10.—La comissie Militar i teriterial reunit aquest mall arribant
a un acord en ço que es refereix al canal de poblacions. Una setmana despres
de eignat el conveni els . tures Ilinraran
els 9.S00 ostatges que conserven encara
en el seu poder.—Radio.
Lausana, 1 0.—Continuen els esforços
eonciliadors per arribar a un acord mitjançant mutues conceesions.
Per tal cansa els aliats han acreptat
:mi el regim fiscal come turc pelo estraners residrets a Turenie.—liavas.

El president Harding retira les tropes americanes del Rhin
Berlin, 10.—La nota 'horada al
Govern alemany aquest mig din
per Earnbaixador /general de
Frenen, diu:
"Amb motín de les faltes-comprovades per la Cornissia de Reparacions i co m -eses per Aleinanya en l'execució del programa de l'esmentada Comissió
Reparacions, pel que toca als Hieda
remonte de fustes i • carbó a
França i de ,onforrnitat a les e,,-tipulacios deis paràgrafs 17 i 18,
anexe 2, para. 8 de/ Tractat 'de
Versalles, el Govern francès ha
decidit trametre al Ruhr una missió especial de control, composla d'enginyers dotats dele poders
necessaris pee a la vigilància de
receló Kohlensyndikat i pel mitjä
d'ordres donados pel sets president, sigui el Kohlensyndikat o
be ells serveis alemanys de transport, assegurar l'aplicad() estricta del programa fixat per la Coinissió de Reparacions i prendre
totes les mesures nocessäries per
al pagament de les Reparacions,
El Govern italiä dedil ami mateix que prenguin part en aquesta
missid els enginyers italians.
"La missió tindrà poders, definits pels documents anexes que
s'acompanyen a la present nota,
de Ita qual CS prega al Govern
alemany que en doni coneixement
a les auloritats interessades, diga
tant-los al mafeix tenips les instruccions necessäries per tal que
es conformin exactament a les
prescripcions a la nota detallas

BARRERE I SERRUYS A
LAUSANA
Lausana, 10.—M. at. Barrero. i Serruys
arribaren a aquesta ciutat per tal d'asaistir a la reunió de la Conducid plenaria.
S'espera ohtenir deis turca una actitud
mes conciliatlora. — Ilavas.

ELS GRECS FORTIFIQUEN EL.
MARITZA
Belgrad, efectius greca conemirato a Tracia arriben actualment a
i0.000 bornes.
: Els greca ortifiquen una zona de 10
15 quilemetres d'amplada a la ribera
del Maritza. — llaves
La Cenen, 10.—Han embarcat en aquest
:pon alguns emillaments cretrnes.—Havas.

ANGLATERFA 1 L'AGITA= DE
• LES TOPES HELENIQUES
Londres, 10.—La coneentracie le tropos. ielden:ques entre Salenice i cl Marital no es considerad./ a Londres cosa
presagi de la represa de les hostilitats,
que segons mulera de Constnntinoble havia de produir-se aliír. Els efeetius greca
da la Tracia Occidental s'avaluen en
loa«) bornes proveas solament d'artiBaria de muntanya.
A Londres no es creu en la possibilitat
d'un arenç grec sobre Constantinoble mes
que en el cas que Atenes tingutl.. ; l'ajut
d'una altra pnfencla balcànica.
Segons informes particulars sombra que 1
al Govern gire esta ectualment sota la
influucia exclusiva de la politice angleea, inspiracions per les gueto es eniará
mes se que per les disposicions d'altres
potncies, espeeialmeut de les baleäniques.
Radio.

des.

El Govern vol declarar que no
te, de cap manera, la intenció de
procedir actuallnisra a cap operada d'ordre militar ni a ocupada de caracter polítie.
Tramet simplement al Ruhr la
missió d'enginyets i fun-cionaris,
amb Eobjecte clarament decidit
d'assegurar el respecte per pan
d'Alemanya a les obligacions contingudes al Tractat -de, Versalles.
El Govern francea fa entrar al
Ruhr únicament les tronos nea
ceasäries per salvaguardar la
missió i per garantitzar l'execució dels seus manaments.
Aixf, dones, no aportarä cap
disturbi ni cap canvi a la vida
normal de la poblada, la qual poa

PELS RIIFUGIATS RUSS3S

Lausana. 10.-21 Conee n Id, la Sueietat
de Nacions acaba de prepare nota del
progeete d'empr(stit internacional per afectar els refugiats russos a Grecia i
Menia.—Havas.

LA DIPLOMACIA FRANCESA
• París, io.—Parlant de la gestió de
FAmbaixador de Frenea a Londres, que
bu comunicat al ministre d'Afers estran
fers britànic les mesures de garantía
Aue França prendrà, diu "Le Petit Pa,

sisien"

"Aquesta gestió, abans d'ame,
*cap acció, no pot deixar de produir un
efecte excel.lent. Ha estat ja interpretada en els cercles política com un gest
amistós del Govern francés i com in'dici de les aoves disposicions de mantenir amb el Govern angles un estret
Contacte a fi de reservar la possibilitat d'una represa eventual de la collaboració, pel que toca a les reparadores
nlemanyes. Seria en va., Peró, negar
que l'anunci oficial d'aquest acte energic dc França ha avivat l'oposició general a la política francesa."—Radio,
e

LA MARXA DE FRANÇA CAP AL RUHR
Aeroplans francesos sobe Mannheim -- La resisténeia alernanya és impossible Comentaris de
'la prernsa alemanya -- La premsa extremista
francesa -- cAsassins1) diuen els nacionalistes;
' Pirares!, reponen els comunistes -- Una impressió sobre el discurs d'En Carnh6
edrianicet de Berlin estant que
Lis pr , mers senyals de la tempesta aei e rnee. el Ruhr tipar.guerer, non asia t , a Manheiro,
en furrr
d'a el o ; bits franl os
de recond)1ment. La Premsa
ale.nanye. pera, ta notar, i ai
ii "Humanita", que els
lratei
francesess saben per la Comissió
de Contecl, que una resistencia
militar d',Vernanya no As popas
ble. D'aquesta Premsa, l'extremo-esquerrista condemna la in-'
'asió militar francesa, sense exa
citar !es passions nacionalistes,
n'entre que la Premsa nacionalista !mita l'exemple de la Premia°, francesa, tot fent una apoLlisa

LA NOTIFICACIO BELGA
BrusseLles, 10.—El ministre
d'Afers estrangers, senyor daspar, ha trames avui a l'encarregat
d'Afers d'Alemanya la notifieacia de Eincompliment per part
d'Alemanya dels lliuraments ala
guata -esteva obligada pel Tractat
de Versalles, incompliment que
ha estat cornprovat per la Comissiú de Reparacions.—Havas,
LES TROPES BELGUES •
Brussel.les, 10. — Els diaris
anuncien que les tropes belesues
quo han de m'emir& part a les
operacions d'ocupada) embarcaran avui, dimecres, per a Hurs,
punts de destinació. —Havas.
LA CONCENTRACIO DELS
EFECTIUS
Magancia, 10.—La concentra-)
cid de les tropes franceses destinados a l'ocupada del Ruhr
fa a Duseldorf i la del contii.gent
belga a Aquiegran 1 a Luisbarg.
—Itädio.
L'OCUPA= DE LES DUANES
París, 10, — Comuniquen de
Dresde que els lloes duaners situats al Ilarg de la frontera germano-luxemburguesa han estat
(Empate pels spalUs i que cus duaners alemanys han estat aconniadats.—Rädio.
REQUISA 1372.-.1 173TJANG
LCCCIVIO10 A DUSSEL 3/IF
Magúne:a, 1 O. — Les autori-

late mileMrs franco-belguea han
final edictos a Dasseldoiro 'rdenant da requisa dautomails de
viatgers i d'auto-carnione.
La direcció deis ferracarrila
dTalerfeld ha rebut l'orare de
suprimir tots -ala trens de rnercederles excepto els destinats al
transport de primeres matarles,
per tal de descongestionar les
vies par als transporte militare.
El tràfic en automóbil per la earratera de Dusseldorf a Essen
estat prohibida per complet per
lis autoritats militars.—Itadio.
COM S'EFECTUARA LA PRESA
DE GARANTIES
Londres, 10. — El correspondra continuar treballant sintre
de l'ordre i calma mes Perfeca sal del "'Times" a Ithenänia telegratia que onzs trens militare
tes.
El Govern alemany té el me-) havien de travessar ahir Dusseldorf per troslladar-se a Rath,
jor interés en facilitar la labor
de la missió i la instal.laci6 de que és la frontera del teritori
les tropes destinados a protegir - ocupat. Les tropes franceses hai, perx6 nil Govern francas vien de d,sembarcar aloshores,
compta amb la bona Voluntat del pena sense penetrar immediataGovern i amb la de les autoritats ment en territori ocupat. Es creu
que avenearan eventualment de
de tots els ordres.
En el cas que per una manio- Rath por Kettwig i Wendel, fine
bra qualsevulga les operacions a Essen.
Les autaritats civils d'Es,sen
dele funcionaris de la missió o la
instal.lació de les tropes que -eis declaren que no In haurä resisacompanyen sofreixin trabes o tencia organitzada contra l'avene
compromisos, en el ces que les deils francesos. Pel denles; les
autoritats locals aportessin, bé úniques forces artnades alernaper aula o be per la seva abstena nyes que existaixen en el Ruhr
cid, qualque disturbi a la vida san un contingent de 8.000 honormad económica de la regid, to, rnos de la policia verde, 2.000
tes les mesures coercitives, toles deis quals es troben a Essen.

LA PREMSA ESTRANGERA

3 'Al 'f:orriere de;'a sera" li ha-1

les sancione que es jualcinin ne-:
cessäries seran presea immediaa
taut en

eta als sentiments d'odi i de violencia. Així, el "Berliner Tageblatt" parla d'un.duel de dues reces, la l'atina i Panglo-saxona.
La "Caseta d'Alemanya", &gasa,
de St-inne, aplica a la politice
francesa el mot sie Nietzche. Al e .
manya vencedora hauria eslat
ta saba tan "estúpida", o Inés— A
la "Frankfurter Zeitursa" Ii sembla difícil de trobar una paraula
que defineixi da situada. Pretina
—diu—amenaea seriosament d'e-,
xistencia i la unitat Alemanya. En
aquest moment Alemanya s'ha do
sentir reforeada pel sentiment de
saber que no té contra seu, com
en 1918, tot el món". El "Vorwaerta", soeialiats, «tila al "des-

acord cordial" anglo-trances la
valor d'una bancarrota total de
la politice de l'Entesa. Segons
França es troba en un esplendiel
isolament, i Anglaterra, associant-se estretament als EE. UU.,
cerca el mitjà de retirarse de la
politice continental europea.
Al mateix diari, segons reporta
Of "Temps", el diputat socialista Breitscheid demnenteix que
Alemanya s'afanyi per formular
noves proposicions i que faci
ofertes superiors a les 'que tenia
primitivament la inferid() de presentar als aliats. No creu el doc.,
tor Breistcheid en la possibilitat
d'evitar les mesures coercitives
anunciades ver la P r emsa fran
-cesa.L"Zitesdmaniles
altres potencies postran o voldran
frenar Frenen. D'Itàlia —diu—no
mescal esperar res merare Mussolini serà al Poder, el qual, per
la seva política ingoeslava, está
mas aprop de França que d'An- glaterra." A la "Folla de les vuit
del vespre", Gothein fa una erija
a d'Amèrica, Anglaterra i Holan,
da perquè salvin el man conve-,
nint-se per depreciar el frene
francés. "El capitalismo internacional—diu—oblindria una gran
victeria, lacia un semi assenyalat a la civilitzaci6 fent cauro
'Poincare". Aquesta Idea d'una
campanya contra el ¡rano Iran-

Perú si no es preveo cap desordre, les autoritats alemanyes
donen a entendre que la poblada,
obrera resistirei pel maja de la
vaga.
L'alcalde d'Essen s'ha limitat
a dir ai corresponsal del "Times"
que serä difícil allotjar les trova, per tal com mai no hi ha
hagut guarniel() a Essen i mana
quen quarters i quadres. — Radio.
ELS CONSELLERS D'ESTAT
BELGUES I LA PRESA DE GARANTIES
13ruseLles, 10. — El conste
Carlons de Wiart, conseller catòlic d'Estat i el senyor allmans,
'liberal, conseller d'Estat han
aprovat la política del Govern
pea que toca a l'ocupada del
Ruhr.
El conseller d'Estat socialista, senyor Vendervelde , encara
que no ha expressat els seus
dubtes respecte de l'eficàcia de
les mesures coercitives, ha fet
constar que el pla britänic era
absolutament inacceptable per a
França i Bélgica i ha afegit que
considerava bastant g,ratuit el fer
a Frena responsable de l'actual •
situada.
Gens aliats, atz..gi el senyor
Vandervelde, s'llan enriquit en el
moment de la pau, fent-se seves
la flota i les colònies alemanyes,
i tal vegada perab es mostren
avni molt poc exigents.
Finalment el senyor Vendervelde estima que la responsabiii-

París, 10. — La Premsa, comentant la sessi6 celebrada ahir
per la Comissió de Reparacions,
din que, si bé Mr. Bradbury, per
raons d'oportunitat politica, es
negà a fer constar el mancament
d'Allemanya i reconeixer els fets
esdevinguts, discuti amb el sea
nyor Boyden la legitimitat de
recela de Frena, considerant
que les decissions de la Comissió
de Reparacions constitueixen fa
denúncia unänime-dels membres
d'aquella Comissió davant l'oplni6 universal en vista de la negativa d'Alamanya a compile els
sens compromisos i recordé les
bases juridiques i legals de les
sancions que yan a esser aplicades.—Havas.
MR. BRADBURY A LONDRES
París, 10.—E1 reprcsentant britänic a
la Comisaba de Rcparacions, Mr. Bradbury, ha sortit cap a Londre-e—Havas.

REGNA INQUIETUD A ALESIANYA
Berlín, To. — E1 GOVC111 no l'ara per

ara mes que una protesta prop de les
potencies signants del Tractat, aixi que
hagi estat ocupat Essen.
Av-ui celebrara el canceller una conferencia amb els caps de partir abans
de reunir-se la Comisaba d'Afers Estrangers.
La &clareció de l'incompliment d'Alemanya por la Comisaba de Reparacions ha aug-rnentat 13 nerviusitat que
regnava. El palie es mame en ees2re,
lacró pregorianumt irritat contra Frau ça. La Premsa es limita a- reproduir
los declaracions dal ministre d'Afers
tal, del moment..actuall ha eresser
Estrangers.,
Compartida entre tots—Hayas,
Als cercles comercials Ji industrials
regna inquietud respecte de les conseLES REBELION3 DIPLOWIATIQUE; :: NOTIZZE; QUE DES- i qüències que pugui tenir la paralització del treball en les mines del Ruhr —
PRES ES DZst.IENTEN
Radio.
Parts, 10. — Comuniquen de

Berlín al "Journal" que el Govern alemanv té el propòsit de
cridar Earnaixador
ta '
a Paras i
concedir-li Ilicanc:a iLlimitada,
encarregant-se el senyor Fisher
de mantenir
relacions entre
Berlín i París.—Havas.
Berlin, 10. — El Govern alemany ha fet desmentir el rumor
que circulà anit, segons el qual
tenia la intenció de retirar el seu
ambaixador a Paris —Hayas.
Berlín, 10. — El Govern alemany ha donat ordre a l'ambai-.
xader a París i al seu represen,
tant diplomàtic a Brusel.les que
abandonin irnmediatament els
seus llocs i surtin cap a Berlín.
LA C. DE REPARACIONS
París, 10. — Des del moment
en qué ha deolarat l'incomphment d'Atlemanya per ai 'hurament de cachó, la CorMssia de
Reparacions té de contestar a la
petició de la mejoría total pres
sentada per l'Imperi alernany e:
13 de novembre per als pagaments que ha d'efectuar en 1923
i 1924.
Es creu que pode& examinar
aquesta qüestiú dijous o diven- 1
dre,s.—Radio,

ces es (roba, segons el "Tenips",
a gairebe lote els diaris.
La "Gaceta de la Creu" recomana da resistencia passiva, que
la poblad() batirla d'organitzar
bell punt les trepes franceses entressin al Ruhr. Al sdit diari el
comte Westarp, nacionalista, clama amb vehemencia contra la declarada teta pel Govern del Reich
de voler perseguir la politica d'ezuda del tractat i invita el Go,
vern a organitzar la resistencia.
"Si el Parlament—diu—no vol
sancionar aquesta politica, cal
cridar el pobtle alemany." En can vi, Wirth t caracheritza els homes potajes com a
sernbradors "d'un odi profund,
ardent, que tard o d'hora madurarä en una collita funesta". Invoca el tractat de Remallo, que no
"conté cläusules secretes d'Ordre
'Wirft, partidail del
Tractat de Versalles, es molt moderat en les aoves apreciacions,
quasi malenanic. La "Caseta ges
neral d'Ailemanya" creu que no hi
haurä patz veritab/e a Europa
mentre un gran poble com Eran.
ea anirä a remoto d'una Premsa
"podrida fins als ossOs".'
Veiam ara la Prestase francesa.
Agafem els extrema: L'"Aetion
francaise" i I'"Ilumanilé", Un
exemple del to del primer:
"Sabem de boa origen q11. als

El tinent franc
Thoret y ola du
rant 69 minut
amb un passatge
i el motor parat
París, 40.—Telegrafien de
kra a 'Le Matin" que el ti
aviador Trances Thoret ha et
tuat un vol amb passatger a
tor parat, volant duran!. 69
nats, baten', el record mundial
vol sonsa motor amb pass
que fina ara pertanyia al
tructor d'avions Fokker, que
37 minuts.—Havas.
UN PREMÍ ESPORTIU PER
GESTA DE MAJOR SIGNIFICA

MORAL
París, 10.—L'Acadèmia d'S
ports concedirà un premi
10,000 frenes a l'autor de la 2
ta esportiva de l'any quo ti
,nt mejor signiffeat ¡re ra I.
anomenat una comissió enea
regada d'examinar els expedís
dels candidats. El fall es cese
xerä el dia 20 de gener.—Paa

l'incompliment d'Alemanya'
darla als francesos el dret Se
el que vulguin. Els articles tla
432, que perlen deis paises ora
' pats, no preveuen en cap aas
extensi d'aquesta ocupada.
mesures que parla el parägrat
no poden, doncs, referir-se
que a mesures realitzables en
paísos ocupats.
Pel febrer dannen M. Briand
reconeixer en el Parlament
l'establiment d'un regim du
especial en els palcos renans
sortia del tractat i ampliava
garantifes deis aliats; alió sa
ca encara molt més be als pm
no ocupats. Per últim, la de
nació de la Comissió de ropa
cions 110 implica mes ue el pa,
ment en diner de l'import de1
compliment i no justifica (I?
manera una ocupada de leen
ris per Franca. Auesta COMP
dones una iLlegalitat. — fiad'
COM'UNISTEs FRANCESOS

TiNGUTS
Paris, 10.—"Le Matiza" die
els alts funcionario de Jusha
el senyor Poincare i els m
ELS SINDICATS ALEIVIANYS
tres de l'Interior i de -Test'
Essen, los—La federació de Sindi- han celetattlt tina conferanea
cats alcmanys ¿'acinesia població publi- tractar de les maniobres que
ca ahir una protesta contra l'ocupació tenten portar a tä.p els comen
del Ruhr. —Havas.
tes francesos.
Berlín, to.—La "Geneta general d'AAfegeix el diari que els seca
lemanya" diu que el Sindicat de Rhe- comunistas francesos i est
nania i Westfälia ha resolt traslladar-' gens, portadora de passapo
se des d'Essen a Hamburg.
falsos, han estat detin isMs a
Aquest Sindicat estima que amb armes
ta mesura contribuirà a reduir ea proporció sensible la producció de carbó
en aquella conca.—Havas.
Berlín, ne.—Una nodrida representació d* e tots els sindicats alemanys i els
directora de les mes importants creitats comercials, industrials i bancario
visitaren ahir el canceller senyor Cano,
L'objecte de la visita era participar al
cap del Govern que estaven disposats
a tuts els sacrificis per exercir una acció de protesta contra tot intent d'ocupació del territori nacional, garantiut la
unitat de front de tot el poble alemanv.
El senyor Cano centesta posant de
manifest la necessitat d'unió de tots per
portar a cap un treball pràctic.—Haves.

Loma DECLARAciu DEL MINISTERI DE A. E. ALEMANY

Benn, 10. — El ministre d'Afers Estrangers ha publicat una
declarada dient entre altaes coses que àdhuc la declarada de
senyors Caehin, Treint, Monmanseau i Seinartl san a Essen en
servei comanat per estendre paranys a 1 ocupado politice i
francesa. Esperem seter dernä de mes bon origen encara, que
aquests guatee assnseine de
soldats francesos seran agafats t
empresonats." "Cal decretar l'estat do setge. L'estat de setge a
Roma era la dictadura. En aquest
moment la dictadura seria evidentment bona i desitjable. Maricela de dictadura cal restat • de
setge qlw, tanmateix és alguna
cosa." "Val mes la vida d'un seldat o d'un enginyec francas que
da de deu mil alemanys a agente
d'Alemanya."
lieu's aci V"Hurriawite"
"La marxa sobre el Ruhr no té
res que veure, digm's el que es
vulgui, amb la reparaeia de-ls, palcos devastats. La inarna sobre el
Ruhr no.-"pagarà". Com na ha
"pagat", l'ocupada rhenana. L'ocupada del Ruhr no es pas per
procurar A França el carita que
no li manea. Es el cok del Ruhr
al' 3 que la metal.Megia francesa
no pan Franela! cobeja. La muna sobre el Ruhr comporta una
doble finalitat: d'una part, ano-derar-se del cok de que Alemanya es rica; d'una altea laiart,
subjectar da Melal.lärgia, aleMalkia al co4troloLude

frontera.—Havas.
París, 10. — Els militants

munistes alonntoussean, Pie
Sound, Albert Treint, Mara
i René Gaston han estat (I)
guts aquest mal', acusaste Atemptat contra la seguretat
l'Estat a conseqüencia de la
paganda anti-francesa poi tnit
d'articles i conferencies
Osan publicat o han timan!. I
a Alemanya.—Ilavas.
ES CONFIRMA LA RETIRAD

DELS REPREEENTANTS DALE
MANTA A PARIS I BRUSSEL
10.-1:Ageneia Wolfi Mo
l'Ambaixador d'Alemanya a Paris
but ordres telegräfiques perque
els assumptes de l'Arubsi gador al
edler de la mateixa.
Identiques ordrrs han estat r osto
des al Ministre d'Alemanya a Ilr
'lea—fin cua

taLlúozia francesa. Aix6 es: eg
gar els metalJürgics alemanys
comprar el mineral francasmes gran piratería de Pera ea

tatlista."

Segens la "Rote Fahue",
representante deis Cortinas
muniste de Franca, Anglate
Italia, Bélgica, Holanda Tse:
esloväquia reunits a Essen
adreçat una crida ale trebill
dors francesoi i alemany,
conté aquests termes: "Tedian
dors! Ei perill qué ens imenn
ds esegantf. El temps empta
A l'obrar A la vegada
h
organitzat manifestadorts
nisten.
A la Premsa cali a ug,r
tat comunicada la confería.
d'En Camba en aquests tera
curiosas:
"El senyor Camba, lider res
nalista, ha pronuncia( tea (sises!'
separatista. Si Catalunya, bu
el senyor Camba, obté alguna
sa, serä per un acord anib
panya, o per mitjä d'una Hui
Abans que veure Catalunya
renuncies a la seva personalits
preferirla veure-la destral
Abans que veure-la sotmesa. P'
ferirta que se separds d'Espan
Cal, pena evitar aquesta ca
trote,"
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CONFERENCIES

PREMSA ASSOCIADA
: CORRESPONSALS:

coneixement que Catalunya
tricida guerra civil no podrir prea maman per tres catedrät;cs do la
'La gilest16 del Marroc
enganyada amb idees atäviques Londres la independencia.
DE CATALUNYA
mateixa assignatura, Per
que el món rebutja.
Per?) s'han de recollir tambe sorteig en el mes de maig de caEl problema de Catalunya
Catalunya independent, cense altres tesis del discurs del ssnyor
CAPSANES
d'En Vicompensacions que oferir a Fran Cambó i reconeixer i admirar da curs entre els numeraris deis La
va, viurà emparadada entre dues Pestoso de Catalunya per rese inslituts Federats. ~este FeTran
sformació d'una vella entte
s'establirà de malolWque
En Zozaya contra el nacions grana, i hauria do realit- taurar la seva 'lengua i fer re- teració
tat cultural i recreativa en Casal
treball de l'examinador' sigui
zar enormes sacrificis de tributa- näixer la seva literatura, el seu el
Aquesta tarda, a darrera hora,
apr oximadament igual per a oat
Nacionalista
ció per mantenir un exercit, una bateo europeo, la seva xarxa do daseun.
ha sofert un empitjorament en la
criteri de l'"A B C
La vetlla del disabte, diada dele
armada, una Marina mercant, I miodernitat, el seu esfore per cerseva
malaltia
En
Villanueva.
Antoni Zozaya publica a "El una diploniäcia. El sru lloc no car l'o .
El número d'exämens enterita
riginailitat en !Pan.
La febre ha augmentat a con- Reis, tingue lloc un acte verazats en cada dia do treball del
Liberal" una crònica, titulada "El podria éssec la porta oberta al '
semlencia
d'un focos • d'infecció ment patridtic. Uns dies avena
El
lamentable
és
que
no
hagi
Tribunal
no
problema català" i rebutja el di- tràfec d'una nació de vint mipodrà essen supeparlat sempre alai el senyor rior a 35, easligant-se
elements de la Joventut Nacioamb la que s'ha presentat. El malalt esta nalista,
lema que "A B C" estableix de lions d'habitants, i no podria, per Cambia Si parles
al cap dels quals van
sempre amb nuLlitat tot excés en tal sentit. postrat, i el mal entra en un pa"Germana o estrangers", puit tot tant, competir atril) altres ports
els
ferms nacionalistes senyors
aquesta franquesa, tots els 'esS'acordä lambe sollicitar dels riode oue requereix molla aten- 'dilema és un.carreró sense sor- mediterranis.
panyols, catalana i caslellans,
A. Banda, i En 11. Sedú Borrell,
sida, del qual a'ha de fugir.
públics la reposició de les cid.
— "El Imparcial" recorda el haguessin facilitat el temí de Poders
La familia no se separa del entraren a formar par de la junquantitats
que
1 afegeix:
per
residencia
ta de govern de la societat
seu constant criteri sobre el pro"Ara el que es pot preguntar blema catalä i preconitza una ve- /'harmonia. Encara s'hi es a percibia el personal docent d'al- costat del matan:. Solament "Circulo de Solidaridad
e Instemps. Encara podem tots con- guns Instituts,
actuaste tarda ha sortit el 1111
és si es veritablement. Castella
gada mes una amida descentracórrer a que Espanya, segons
hlanifestä la disconformitat do d'En Villanueva per a cercar un trucción", l'entitat mes impera
la que döna a triar als catalans lització administrativa, pera no una
frase del senyor Puig i Cametge, puix el Doctor Ergüeta es tant del- poble i que fa mes de
l 'A
entre la submissió a un regim albee coses.
dafalch. , sigui tl'alcäcer de les fu- Ia sseenblea amb la proposta de troba també entlitat i malalt.
catorze anys que fati fundada.
Sucia
2
del
d'injusticia i d'explotad() i l'esGonse/1
d'InstrucNo obstant, reconeix que les &tires concòrdies ibbriques. Es- ció sobre jubilad()
— El diaria d'aquesta nit re- Tan aviat com els esmentats
trangerisme, i si es veritablement coses han adquirit gravetat i con- panya
forçosa,
i
per
mente entraren a formar pare del
Catalunya la que obliga els cas- vida al Govern a que intervingui pobles. no pretera ésser presó de últim testimoniar la gratitud als rollten noves molt optimistes so- consell directiu del "Circulo",
pa rlamentaria que han ajudat a bre l'estat d'En Villanueva, assetellans a triar entre l'esclavitud urgentment, encara que amb prul'Assemblea amb les seves ges- gurant que molt aviat la minora' convocaren per al dia dels Reis,
la guerra.
MOVIMENT BURSATIL
dent energia i equànime diligeniniciada facilitaria la solució del a les set de la vetlla, una junta
trons a favor de la clase.
Porque els pobles arriben molt cia.
A la sessió de Borsa d'aval s'ha
Govern per la presa de possesió general extraordinäria. Arribada
Es
proposare
nalgunes
modifàcilment a soluciona de concòrrecull uns päragrafs notat molt dubte a les operacions
fou l'hora, En Barceló, com
dia: els que no transigeixen mai deDespres
ficacions ainh l'actual regtament per En Villanueva de l'Alta Co- que
per estar a l'espectativa ded desa president, obrl l'acte en mig
la revista neoyorquina "Nautimissaria d'Espaqya al Marroc.
Coposicions.
eón els falsos representants i els lus" que
diuen aixt:
enrotllament de la qüestió interd'una expectació enorme de la
A les vuit de la nit en VillaS'aprovaren pon/tildes relatique usurpen la seva sobirania
gran concurrencia que omplia la
"Barcelona s'ha convertit en el nacional.
ves a permutes, concursos, exee- nueva ha sofert un nuo agravaper defensar Ilurs particularfssala.
El
rotlle
de moneda estrangement en la seva malaltia.
port mes car del Mediterrani. Ara
sima interessos.
Començà amb un parlament
ra es manifesta restringit i amb ancles, agregacions, cärrees adsembla
que
La
febre
ha
pujat
finsaprop
demés
dels
alts
ministratius, professions espePer aquesta usurpació de permolt poc negoci.
deis 40 graus, precedida d'una rublert de patriotisme i de veriaonalitat i de funcions no es sola postes que alli ea cobren, els mes
Idonts-pius,
derotracid
del
Els franca aconsegueixen una
dissenteria que ha alarmat al table doctrina nacionalista. Féu
elevats d'Espanya, els armadors
el problema catalanista el que
puja de VOS per cent, pera des- torn de concursos per a l'ingtés
veure la necessitat i la conveens sembla insoluble, sind tots que envien vapors a Barcelona prés de l'hora queden menys a Escales i instituts i reforma doctor Gimenez, el qua), en vis- niencia que el "C'rculo" que de
ta de que el doctor Ergüeta, que
reben dels seus 'agents i correels conflictos humana.
deis
exämens
d'ingrés.
ferms que al començament. Les
l'assistia, es troha indisposat, ha societat merament recreativa que
No sún únicament Catalunya dore cometes misteriosos de des- lliures se sostenen i els dóllars
aconsellat a la familia la conve- només era, fos que fins el caire
11 Castella les que es troben entre peses deis que no es pot obtenir estan fluixos.
LA TASCA IYUNIISTERIAL
niencia de celebrar consulta amb de cultural hatea perdut, passés
respasa i la paret, sine Franea comprovants perquè sen pagaE/s
mares es negocien particua
a esser un Casal Nacionalista,
El cap del Gavera lia
altre especialista,
Alemanya, Anglaterra i Rússia, mente inconfesables que es fan a ¡armen', a 0•06.
test a ,. aquesta tarda qut el rei i
A dos quarts (le nou ha arribat aportant arguments irrefutables
funcionaris de Duanes per a obEuropa i Amèrica.
Els
Fono
públics
enealmats
en pro de la transformada, enels seus acompayants de cacera al dffinicili d'En Villanueva
Per ésser eis capitalistes els tenir preferente consideracions.
mes excés que oferta.
havien arribat aquest mall cense ministre de la Guerra, el qual no tonant un cant a la llibertat de
L'opinió general es que mentre amb
que parlen sempre, i mai els treEn valors industrials tenen co- novetat a Moratalla.
Catalunya. Fou molt ovacionat.
ha pogut veure al malalt.
balladora, el Marroc segueix obli- aquest estat de coses perduri ola titzacions: avantatjoses les
Tot seguit prengué la parau-la
Un Oil d'aquest ha expressat a
Ha alegit que dissabte es re.gat a elegir entre l'esclavitud i armadora de vapors s'abstindran cremes i les "Felgueres",
En
11. Sede Borre)), apoiant la teunirä el Consell de ministres i l'Alcalà Zamora la mala impresa
l'extermini, i Espanya entre el de trametre els seus a aquest port
SI del senyor Barceló. Avui, diu,
si6
qua
Ii
havia
produit
aquest
que
deliberaran
sobre
la
ponen
.
elesprestigi internacional i el seu ans no tenir la segairetat de les
EL RANO D'ESPANYA
inesperat empitjorament en la més que mai es fa necessària
cia de subsistenuies.
despeses (Sue en l'esmentat es
dessagnament a l'Africa.
Els nous consellers del Baria
unió de tots els catalans per IliPer la preponderäncia dels in- paguin, puix no hi ha compareció d'Espanya, comte
—
El ministre de la Governa de Gamazo, cid ha manifestat
Des de e ldomicili d'En Villa- berar la Patria esclava.
teresscs productors sobre els entre els que s'abonen en
que
persistint
Säez i López d'Origa, per la BanPreguntà després quina era la
nueva el ministre s'ha traslladat
CeLlectius, França passa per un cal para .de Barcelona 1 els que ca; Paraiso,
per les Cimbres do en la lima de conducta que ata. al del President del Consell, al voluntat dels socia; si transfores paguen en els altres d'Espadels trànsits anguniosos de la
Via
fixat,
la
qual
cosa
reallitza
"Comerç., i Azara, peas Sindicats
qual ha notifleat aquestes des- mar la societat en Casal Necio4
seva histeria i ha d'elegir entre nya,"
es roposen planteja' Cense importar-di les campanyes agradables noves.
nalista o continuar igual que
"El Imparcial" demana al (lo - Agrícoles,
arrostrar l'aversió de la Gran
d'unsi
altres,
avui
s'havieu
clandavant
el
Consell
una
qüestió re.
Aquest nou contratemps toalla abans. La contesta de canviar el
Bretanya o trobar-se exposada, remn com mes aviat millar botonada ara les facultats ji:- surat les sales de joc de diversos
a plantea:ir en el si del Govern la "Circulo" en Casal Nacionalista
en termint moll breu, a ésser ea- s'aclareixi el que hi hagi de v e
rldiques de les seves representa- clreols, entre ells l'Asturià, on preocupar:Vi del nomenament im- fou unänim, Ilegint-se tot segun
denúncia que aquesta-ritaenl
Vaata per Alemanya.
ocorregue aquesta matinada el
done.
Els
Estatuts
limiten
aqueaa
mediat de la persona que susti- els nous estatuts i acabant-se
revista formula per a corretgir- La facultat
I aquesta, per moliu anàleg,
que. segons els in- sureils dele dispara, el Cantre' turiai a En Villanueva a l'Alta
l'acte en mig de gran entusiase
es n amenaeada de la ruina o ho immediatament.
teressats, restringeix la Lii, i des Literari ano/lienza d'Autors, l'An Comissaria.
Encara que amb el me.
de la invasid.
— "El Debate" diu:
si t gen resoldre la qiieslió per fi-s dalús, el Manxec i el älageridä.
Sabem que per la inauguració
natural
sentiment, l'excional inCon res hi ha permanent a la
"No . podem sotseriure els purit9 xar la seva condició d'una ManeA més ha tornat cl ministre a
vida, a nosaltres ens tociträ viure de vista d'alguns confrares que ra definitiva.
dirigir 'una circular als governa- terès del problema obliga al Go- oficial (lel Casal Nacionalista ens
a prendre a q uesta resolu- visitaran elements d'Acció Cata-,
ootirnsaltats, però als nostres en presència dels discurs del sedor, reiterant-los les ordres pes- vecn
lana.
ciaa
filio eils incumbirà segurament nyor. Camba. a Barcelona volen
que no consentir/ el joc baix cap
ELS XECS CREUATS
Creiem que el dissabte i diula tasca de l'espasa i trobaran la
negar sinceritat al pOlftic català
pretext.
La "Gaceta" publica •al cougut
SEU D'URGELL'
p.ireLeJi runes-i als dilemes dels
o es dediquen a la vedada tasca
— El senyor Gasset, en retro menge es elebraran Consells de
.deerei, eximint de l'impost del
`aaaaers i deis subjuljadors am_ d'eabrinar intencions.
ministres per tal de tractar exEn Tonills Raig I Llop donä, a liada
al
migdia
els
periodistes,
rls
ha
timbre
als
xecs
creuats.
laa,aos seguirà Pantimeina
clusivament del plet del M'arme. deis Reis, una„conferencia en aquesta da- 1
No as que veiem nosaltres en
comunicat que ahir es va reunir
Tot el que es digui de proba"Mortal: no servís un
el senyor Camb6 un idealista
tat sobre l'o'ara que realitza l'Associacid
al
ministeri
la
ponencia
formada
CONCLUSIONS
D'UNA
ASSUIoei :inmortal."
bles nomenaments no té ara en Pro tectora de l'Ensenyança Gdalana.
pur; mes no ens costa trehall
per
ell
i
pels
ministres
de
FinanBLEA
absolut cap fonament,
El malix diari, en un altre creure que davant la situada gaPot afirmar-se qqp acuilf a escoltar 1ins
ces, Governació i Marina.
Es possible que el Marqués cansrible propagandista el bo i millor de
diu que hi ha una part
aja acabat l'Assemblea que
neral d'Esinnya i l'especial en
A
m'aposta
'
1
.'
1-ministre
de
FoC •. »oldennt ratalä, l'extremista
que es troba Catalunya, un homo anualinent celebra l'Associaciú ment s'entaulä una ampla dis- d'Alhucema, davant, aquesta la població, omplint-se de gran a poni el
eventualitat, hagi pensat amb un magntfic teatre de PIastitut Obrer, guque es completanient com ell, eqnscient de la sera res- de Llicenciats i Doctors Catedrà•
retís uportunista, pera hi ponsabilitat, aspiri a facilitar tics d'institut, ajirovant, entre al- cussió, aprovant-se un projecte sol nom; no consultat encara, que lantment eedit per a. aquest objecte als
de Retal Decret el qual sera por- ocupa un lloc en l'actuaittat i se- organitzadors.
1• • , ,:n altre aspecto del catala- una solució a un de!s problemes tres, aquestes conclusions:
per a l'estudi de Iturs compa- s,,gurament el sen
n,-:iie que revesteix veritable, més greus que té avui plantejals
L'Assemblea, oposant-se a la nteys
El jove advoca de la Reu senyor Foz,'
nomenament,
al prexim Consall.
ir inicia i mereix la mejor el Govern d'Espanya.
ficció legal que no hi han 'libres
d'acceptar-lo, seria molt ben me- nesa presentä, aun paraula escaient, el
Una
comissid
d'agraris,
presihrt,
conferenciant.
aleneiú del•Govern.
de text existents de Set, declara
El que procedeix. al nostre
En Roig i Llop parlà del passat de Cala conveniencia dels mateixos en dida pol vescomte d'Eza, ha anat NO ES CERCARA SUSTITUT A
Es el sentat temperat de les rei lira es recollir a Madrid les paaquest
mata
al
ministdri
amb
tatuara, retrelent-ne ele ame tema de
taelwacions pulitiques i admi- maulea d'amiatat que ens arriben el segon ensenyamen, i que es re- ànim
EN VILLANUEVA
d'entrevistar-se
amb
el
migléria i de decadencia, bit una fervoroconeixi oficialment la seva exis- nistre, peró e
tuaaaitives de la regia catalana, de més enllà de Pebre.
l l senyor Gasset no
El president del Cense)) ha ma- sa apolocia del, atributs bäsies de k naoO igual distäncia de la boigeria
Si pel contrari Madrid i el con- tencia.
nifestat
que
el
bi
era.
senyor
alairatista que del governamen- junt de les altres regions espaEls catedrätics, els alumnos
Ira raeial espiritualitat: l'idioma 1 el
va continua ntillorant en la seva
Irrt. "Nornes Deu—digue---pot esborrar
lalisine de la Unió Monärquica. nyoles hostilitzen Catalunya o dels quals haguressin d'utililzar
de la terra la nostra pätria, per() poden
Militen en aquesta zona del ca- una de les seves parta, el resul- els (libres text, hauran de de- ELS BLAISERS I FARINAIRES malaltia.
—Per cert — ha dit — que són els nostres enemics malmetre-la si no contaiiinisme el millor i mes nom- tal fatal sera la guerra civil.
signar des del primer dia de curs
S'Ila celebrat al Palau ti na as- infundats
servem i perfeccionen san cura riquesta
brad del Principal i san els seus
els que s'acomodin al programa seta-ladea de bladers i fariners per lats ahir equests rumors
Som esCassos en l'elogi alda:sobre propósits i Ire- *tributa,
idaals neblement sentits, que ni cura del senyor Camba porque he i explicacions,
deliberar sobre una ponencia que bilis del Gavera per a la desigaix6 mal no arribi ens és ne.
s'exalten en la contradicció es- prou que s'ha parlat de l'assump
Fóra dels llibres de text es presentaven els fabricants.
nació d'altre Comissari, o la il- Censen Infandre en cada iafant la pura
trinya i l'interes propi, quan al- te. El que cal es, ans que tot. una prohibeix la designada, o ús
Per resoldre la crisi actual xació d'un regim provisional sogota
sensibiliUr del ciutailä patriota, conseient
política ho exi- actuada pràctica, i creiem que cap material uniforme, com ma-, proposaven els farinaires que se
bre el Marroc, per a fer fron
1 optimista en el compliment deis seas
els regionalistes catalana han de pes-muts, quaderns, etc., podent- sol.licitessin al Govern bons d'ex- /a interinitat p /antejada per la deures.
1 cap cara ens verb tn6s efleaq
Aregeix que no s'ha de contes- trobar a la resta d'Espanya for- se únicament emprar paper i portad() per a la farina.
malaltia del senyor Villanueva.
per aconsecuir-Ito que el de l'escola catar: a les violencies catalanistes ces poltiques que col.loquin al m'adema corrents de la classe i
El president de la Federad()
El Govern no ha fet cap gestiö, talana. Veas tiqui la finalitat cabdal de
arel, altres violencies i que l'in- cap de Hurs programes l'auto- forma elegida Iliurement pels
C. A. de la Rioja, senyor Díaz del estant, com esta, conflat en la la Protectora".
dispensable ja és que el Govern nomia regional i loma
alumnos.
1 agur lee una erposicid detallada del
Fan ii ami) claredat i amb urgenTots els Ilibres de text, actuals Corral, que ostentava demés la malora del senyor Villanueva.
— A "El Sol", el senyor GaMes tard Oía canviat (Sopinió. que fa 1 del que pensa fer, remareant
ma.
i els que en el successiu hagin representació dels agraris alevernez de Baquero diu que el dissos,.
fou
el
primer
que
s'oposà a
cera la leve ereixencn esponerosa—nuls
EL COMUNICAT D'ANIT
Pera, els problemes nacionals curs del senyor Cambó és un deas de publicar-se, seran revisats en
la proposta, per entendre que no
, • el seu (entre i no es aquest
El general enarregal del des- de 8,000 g ens individuals i 200 coticeel seo triple aspecte cientific, pe- solucionaria
més importants documenta polí_
el
conflicto
i
que
el mement oportú per abordar el liesd'aquests últims temps
i econòmic.
pea diu que en la Zona no hi ha tius avui--és una prova que 'evidencia
que dagógic
rencertada orientació tknira, I de reto!)
novetat.
prehlema catalanista.
Es constituirà immediatament perjudicarla als cerealistes.
ha tingut la rara virtut de la
nachnalitzadora que els seus directora
A l'opinió dels repreesntants
Aquest Govern vinguA a liqui- franquesa.
una Comissió de catedràtics
imprime:seo.
catòlics agraris s'hi sumaren
dar el problema del Marroc i no
CONFERENCIA
ELECTORAL
d'institut
de
cada
assignatura,
Afegeix que el senyor Gambó es
r.jczad el sec parlament En Roi*
l'Associació general d'agriculella de distreure 'atiende públiAquesta tarda Ola celebrat una
mostra mes català que espanyol. que formularà les seres obser- tors i altres entitats.
ca amb un altre conflicte.
vacions sobre cada Vibre respecconferencia entre el president del Llop convidant els tmneurrents a q11, coro
El seu patriotisme espanyol es un te
cavallers de Sant Jordi, esgrimint l'arma
a la seva valor cientffica i pea
Consell i En Sänchez Guerra.
do rensenyana nostrada, s'apressIn
COMENTANT EL DIr—JS D'EN patriotismo federal
Probablement hauran parlat
ELS ARQUITECTES. I EN
Dos patriotismes federals, el dagegica i aquestes observacions
Catalanya—princesa
de les eleccions.
CAFABO
d'Alemanya i el dels Estats Units, seran comunicades privadament
ROMANONES
s
del dragó que Ii emmetzina l'frairna.
a
l'autor,
per
tal
que
pugui
te"A B C" •as congratula d'haver san els que Iran engendral, sentiGrana aplaudiments eorenaren tan las
LA REPRESSIO DEL JOC
El president de la Sociktat
durat amb la seva campanya un menta nacionals vigorostsims que nir-les en compte en la impresteressant i florida dissertació.
d'Arquitectes,
en
representació
ció
si
l'obra
es
mapuscrita,
o
en
Esta
quasi
acabada
la
ellausura
endegament espanyod al proble- rivalítzen amb els dels pobles
En mig d'un pregon entusiasme eas
ma català, en virtut del qual es unitaria, mentre que l'Acta d'U- la reimpresiö si l'obra està im- de l'entitat i per acord de la seva de centres i cfrcolls on es jugava. priiis,11 a la coustitueió de la Deleads,
presa.
Junta
directiva,
ha
visitat
al
El
governador
t
civil,
complitermite:ara de parlar el Ilenguat- nió mai reconciliä a Irlanda amb
de in Protectora, trameteut-se el segtient
Igualment en els !libres ac- Comte de Romanones per a exmentant ordres Governació,
ae de la sinceritat.
a l'entitat matriu:
Anglaterra.
tuals 1 en els que mes tard es presar - U la satisfacció amb qué ha disposat que avui acabi el joc te/donen»
Recull les primeres paraulas
Confer,incia sobre Escila r ars/ana. graos,
El senyor Camba ha fet justil'esmentada rorporaci6 ha vist la als centres mancher', aragonés,
del discurs del senyor Camba, per cia a Castella, parlant d'acinesia publiquin es determinarà,
enadt, dogal parlament
Pilla de' Madrid, Liceu d'Arnerica E” Torada Usi. Púj noatterasfaria* e
c e gar que Espanya hagi fet po- amb cert entusiasnis, i ha fet una prés' d'escoltar a l'autor, si el signatura. del R. D. per a la delítica assimilista, car ha tractat critica del separatisme, que per preu assenyalat a l'obra és coces- fensa del patrinioni artfstio na- i algun Otro
siu.
cional, pen entrendre que aquesta
Ca t alunya com les altres regions.
Vista La Protectora!
Asser desapassionada i objectiLa persistencia de l'autor en immensa riquesa, quo tant alt RAID D'AVIACIO :: UN CABLE
Per ha Conaitheid Oop anitzadora.—FurMai no ha fet tasca d'espanyolit- va, és mes convincent.
mantenir
greus
i
indiscutibles
pisa
el
prestigi
del
nostre
país,
Palma
de
Mallorca.
—
Un
aviaSeda.
za,a6 a Catalunya. Ha proceda
Que seria una Catalunya indeama una gran tolerància i un pendent? Veu cdarainent el pote- errare o en sostenir un preu exa- necessita disposicions radicals, dor catalä ha efectuat un raid
gerat
determinar
ä
a
la
Comissió
com
la
Llei
italiana,
que
l'empainteressant.
gran respecta per a totes les ma- tic català que seria un Estat
ARENYS DE ¡Rin
a denunciar el cas concret al mi- rin contra les ambicions ilusoArribä a Fulinitz des de Portni festacions del caräeter catalä.
dasequilibrat, abrumat
La companyia d'aficionats de la Jonistre per tal que se li imposi la mere sense eserepols 1 contra la vendres, portant un bidroavih.
Per tant — diu — no pot haver una enorme capitalitat sobre per
un deguda sanen
'veleta Nacionalista que tan ensenadaincultura ambient.
fr acassat una política que mai ha
Emprà 2 hores i Lb minuts.
Pneu cos. L'exemple de Portugal,
La Juntade l'Associacia de CaEl dit aparell fou adquirit a Itä mcnt dirigeix nostre bon atnic En Guexista.
que malgrat rIe sa mejor pobla- tedrätics, a mes a mes, recollirà
ha amb destipacid a l'Escota d'A_ les Xena, representà diumenge passat.
Tampoc no hi ha ningú que da, de ses colònies, de la seva
el drama "El rector de Vallfogona",
i tramitarà totes les denenciaa EN RAFEL MARQUINA PREAT viació establerta a Felanitx.
vulgui esborrar la personalitat expansió americana al Brasil, ve que
sobre !libres de text se li coEn el concurs obert pee la Real
— Ha arribat el vapor eabler distingint-se ractriu senyora Borralle• de Catalunya. Quan s'afirma aldebatent-se amb la dificultat eco
pels Claustres o par- Academia de San Fernando, per "Teleconia", estenent el cable di- ras i les 'lentas aficionades senyoretes
ta, sabent qué no es veritat, es ntnnica d'una nació petate, obli- muniquin
ticulars e/ domicili soda!, en •a solemnitzar la festa dala
la ,eaea recta des de Valencia a Palma, Maria Baffle i Dolor, Graupera, i els
eumet una obra imperdonable.
gada a sostenir el pes d'un Platal l'Institut del 'Cardenal 'Cisneros. amb el tema "La pintura en una o
fins a 20 milles de Calla Major, on joves Sola, Valls, Buxadé, Nicolau i
Els limas d 3 Castella són avui gran, s'imposa com un avía.
S'acordä soLlicitar la urgent diverses Repúbliques hispano- s'amarrarà.
Miró. tEl decorat, pintat pel jove Jolis limits d'Eepanya 1 Catalunya
Encerta en pensar que la polí- creació de tots els Insten t s que americanos", ha estat premiat el
sep de Hita, malt apropiat.
ti cap amb tota la seva lliure
tica internacional: de Catalunya.. siguin necessaris per afemine en treball "aL pintura en /a R.eptd— A la sala del Casino L'obesas, la
Personalitat i teta dignitat com s'hauria d'orientar envere EspaJUBILACIO D'UN REGISTRADOR
cofrada de Sant Vicens de Paul celecada un d'ells un màxim de mil hilen Argentina", de la qual es
les altres regions espanyoles.
Una
R.
O.
que
publica
avui
el
nya al dia següent de la indepenen ensenyança ofi- autor el literat Rafel Marquina. diari oficial jubila a En Daniel bre l'acosturnada festa de l'Arbre de
El senyor Camba reconeix en dencia, sino volia Css3r un de- matricutats
cial, 'Hure i col.legiada, i &maEn vidut de les bases del con- Berjam Escober, registrador de Nadal, reparlint joguines i vestits als
II seu discurs que el mea VR a parlament trances.
nens i nenes de les families mcnesteronar a laSuperioritat que es cona-, cure, En Marquina ha estat no- La
les grans c oncentracions, i en
propietat del districte d'OcciSe liha d'alabar la franquees titueixi la ,Federaci6 d'Instituts.
menat corresponent, de l'esmen- dent, da Barcelona, de primera ses de la vila.
igualita conferencia u ha el rede què aense una cruenta friti
— L'afició futbolística, a la nostri
Xle tribuslate d'examen es tote tada Academia,
desee,
creia cada dia ane lees cinesias-
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r LA PUBLICITAT
sei diurrenge pastat van éster més de
do, cents cinquaatta els joves d'aquesta
vila que es traslladaren a acuesta capitel per a presenciar els emocionante
demorares que tant «interés balitan despertat. Dóna gust acure cada festa.' al
madi, l'entrenament del nostre team local, al cernp d'Esports de la Joventut
1 Nacionalista.
— La setmana passada mori la catalanIssima i respectable senyera donya
.Agastina Molas. vidua de Concha Les
generala simpaties amb que can:playa,
han fet que la seva pèrdua fas molt
e
sentida.
— Molts han estat els pessebres que
engnany dhan instal.lat. Mereixen especial atenció per la seva importancia
i dpica confecció, els de les cases dels
termes Puiggras, Josep Nogueras, Pons
Massaguer i Jovcntut Serifide
— Al Casino Industrial i a dedcneu
Areapaar. s'haa inaugural els halls da
la temporada de Carnestoltes.
— Les obres de reparació dcl pont
del Ferrocarril, segueixen amb adivitat
— Els ,últims temperis han deixat,
davant del Passeig Xiire, una formosa

platja, cera hi hasta hagut anea caroVALLS
Flom eet que la Unió Jurídica Catalana té en projecte realitzar un acta
, de propaganda en aquesta duda, a dirFee del distinga advocat, fill de Valls,
enyor Aeguera de Solo.
Al duzip d'esports de
Vallenc jugare:, el dia 7, un, reserva
del Barcelona i una selecci de jugadora
forastero i a;guns dc locals. Emita:aren
. a dos gola.
El Valls Departid jngant contra nri
equip de Larcelona. guanyi ce das disputats pertits, una bonica copa, oferta
pel senador senyor Pich t Pm.
• — El notable fotegraf, don Pere Catete, ha ieaugurat una magnifica t'adga, on hi ha exposició permanent i laboratori a disposició dels aiicionats, al
Canee dr Bekiric, 37.
— Flan passat a millar vida, el fabricant da teixits don Josep Castellet
i Domenech i la virtuosa . senyora donya Faudena Tele videa de den Ra!pon Cuidó.
TORA
Aquesta catalanesea vila dc lee contrades segaerenques, compta j a Urrlb la
joia de pesseir una joventut forza entusiasta en le coses que avui mes predomini amen en la nostra dolça Catahada: una de les tals, is el futboL
El dia 7 ens tornaren la visita els
rimpàtics jugadors de la erina vila de
pasea, desenrodlant-se un parta del
tot emocienant, amb el primer tearn del
Tori.

Els forasters deser.rodlaren al prird
cipi un joc bastant bonic de passades,
pecó al cap de breus moments, comenml a notar-se un xic de domad dels
equipirrs del Tori, aprofitant Cornetarca marear el primer tanta.
Cornead: la segona part amb raes coordinadó calcare per part das nutres
jugadors, exercint un abselet domina.
1.1.5 celares exceLlents dels dos. =tatas pasara continuament en apurada
4ituació la parta del bi0Sei, fins que En
. $antamaria, d'un xut formidable aconi aeaueix el segon goL
I L'emap de Biosca comença a Lema. dentar-se desplegant un joc de 771..45
tivitat, pera que molt palees vegades
aconsegutex apartar la pilota del se;
camp, degut a dencertada actuació d'En
Cultas i En Petit, els quals retornaven la pilota amb tota seguretat. En
el reste del partit aconseguiren els nos'. tres jugadors dos gala mis.
Per tant, el resultat foil de 4 a o
• favor del Tora.
Grades a l'encartada actuació del
portee del Biosca, no fou mes gros el
desastre del Sell equip.
L'arbitratge ans a carrec del distases jove En Francesc Solé, el qual es
fau acreedor una regada mes, de les
sanada: del públic i jugadors.

INFO RMACIO
D'ESPORTS
FUTDOL

Fedaratives
De no rebre's a drama' hora
ordre contraria del Gomita mal:1M
leny, avuia en l'exprés de la nit,
han de marxar els jugadors que,
representan!. a tea , aiunya han do
jugar el vinent diuinengc a Gijón, contra la selecria asturiana.
Malgrat que l'equip sembla
hauria d'haver-se format des de
fa dies, al mal es que ahir vespre
encara no se sabia exactament
(as jugadors que, per fa_ emprendrien la marxa, puix laut En Sagt
com En Picea, han die que ele hi
era impossible absentar-se de la
noslra dula) aquests dies.
Per a decidir l'onze
es reuniren els individus del Gomita Provincial, suposant-se que
aerfen designats: Zamora, Planas, Surroea, Torralba, Sancho,
Samitier, Pilieer, Martínez, Gràcia, Tena ¡Ui X.
En Zamora manifesta ahir que
la lesid soferta darrerament ja
no el dificullava per a poguer actuar diumenge a Gijón. En tot
cas se preveia N'Estruch per a
suplir-lo.
Altrament, hom assegura que
el parta Espanyol-Eurona. que
alguns mostraren un fort interés
per a que as jugues diumene vinent nos farà, puix oposen
categóricarneet els representants
d'un i altre Club, que sostener'
no té perquè repetir-se aquest
perfil precisament diumenge.
El cert es que el Comitè no pegué arribar a un acord per cap
deis media, ejem:aria la discussai per a un altre dia, teta vegada que els araras mostraven estar luoit exeilata, segons tiembla.
De la Unió Espora/va de
Sana
Tots els dies, de 2 a 6 tarda, i
da 7 a 9 nit. es despatxaran rebata en el domicili social, Sana,
76, primer.
Ilavent-se suprima la venda de
rebuts en els camps de joc, estaran a la disposició dels senyors
suela tots els diumenges i dies
festits, d 9 a 1, al estatge social.
•

La vena a Catalunya
S'assegura que en etrany se rara
la volta ciclista a Catalunya, l'organització de la qual s'emprèn
l'Unió Esportiva da Sarrs.
Coneixedors de l'entusiasme
que dnima als actius elements de

Sana, no cap dubtar de que l'organització sera parfecte, majorment essent de creure que la U.
V. E. apoiarà la cursa. En una
propera reunió que celebrara la
U. E. S. deurà entrar-se da lile en
la seva organització, la qual tindrà lloc el 19, 20 i 21 de maig.
En quant al recorregut, sembla
prevaldre /a idea d'eseullir-lo relativament curt 1 Mala perqua
bi puguin prendre part Ilns eta
mes novells. de manera que en
linies generals, se limitarien ates
a Girona part de Lleida i Tarra-

gona. Queda desaarlat tocar a
Olot i Lleida, cona la vegada paseada.
Ens sembla molt encertat
propósit, el qual indubtablement
afavorir a molt a inscripeid de
la segona i tercera categories.

GOVERN CIVIL
El Joc
Ahir mala viiiitaren al governador el carasol dels Estala Units

CALÇATS NOVELTY
hl 23 al 59 011
tuse!
dii
REGALS tots els dimatis
vendres de sabates cosid2s, de Dires.
. , aI L
vellut per a senyora
Plaça da Santa Arma,.
[I21ittt jir

675
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ap aiman e Do ttremsaid la
Comerç nord - americana, els
guate li han exposat que un dependent de les oficinas 'que havia cobrat 6.000 pessetes va jugar-se-les en un cafb coneert del
Paral.lel en circumstàncies que
es fan mereixedores d'un Astil;
per a l'esmentat establiment.
En aquest , sentit, els visitants
demannren ni governador que fas

pagar a l'esmentat establiment
les sis mil peesetes, per?) el senyor Reventas ha considerat que
era càstig mejor retirar-li el
permis do jugar.
El dependent ha estat posat a
diaposició del jutjat.
Els soldate de guata
Una COMiRSiö de mares de soldate .de quota visità el governador per pregar-li que dirigeixi
un telegrama al ministre de la
Guerra dernanant-li el llicencialaten dels soldats da quota dele
cumus del 20 i 21.
El senyor Raventós ha tramas
el telegrama que se li ha demanat, el qua l fou contestat pel següent:
"Govern es preocupa de la mes
justa i prompta resolució del cas
que es refereix al seu telegrama."

Crónica Social
CONFLIC111 SOLUCIONAT
A LES PONES NORES
Abans d'ahir, al mata quan s'obel Vastabiiment de peix frase
que En Jeroui Xampeny té al
mercat central, la dependencia
cregué que el dit patria havia dia
rigit paraules injuriases a un
dels dependenls, la qual cosa dona motiu perque ea declaressin
en vaga immediatament tota els
empleats.
A la larda el senyor Xampeny
es presenta al Sindicat únie del
ram de transporta per paesantar
excuses als cesta obrers.
El conflicte queda solucionat.
CONFERENCIA

Avui, a les deu de la vetlla,
N'Angel Pestaña donara una con-.
ferencia pea Sindicat ente del
ram da vestir, a l'Iris Park (Va,
lerscia, 175), tractant el terna
"Consideracions sobre les unes&loas socials".
LES CASES BARATES A
REUS
Ei s obrcrs associats de Reus

han impres unas fulles donant
l'alerta a les autoritats perque
es preocupin de la constriMei6
de cases barates.

L'Institut d'Orientació
Professional
Al local de l'Institut va reunir-se la
de Govern, sota la presidencia
dclsenyor Bofill i Matas. Després d'una detallada exposició de l'actuació de
dlestitut des de la darrera Junta, es
delibere respecte l'ampliació de tasques
de l'entitat, sobretot en alió referent a
d orientació professional de les noies,
acordant-se irr cts estudis preparatoria
i estudiar l'augment de presupon que
la prestació de l'esmentat servei commateria. Es prepara, demés, el pressu
general pel funcionament de la-post
institució per l'exercici de 1923-24.
Van recaure acords de Junta sobre
les places d'assistents de Laboratori a
provcir, essent nomcnats per a cobrirles durant el present trimestre, eta se-

jurilli

nyors segarlas:
Pel Laboratori medico-antropometric: doctors don Josep M. Lucena i
don Lluis Sunyi Meilan i, pel psicomedie, doctora don Caries Soler Dopff
i don Joan Riba.
•
Aquesta semana apareixere el volum cinquè dels "Anals" de l'Instala,
que és /a seca publicada/ oficial. Contimird com de costune les secciono doc-

trinals, experintentals, d'informació i
bibliugrafta. Entre aquestes seecions hl
han estat lodosos en la part de collaboració de personalitats que no forman part de l'Institut, dos interea'sante,
treballs: l'un del doctor Charles S.
Myers, director de l'Institut Nacional
de Psicología industrial, de Londres,
parlant de "L'eficica de renginyer i
el peicaleg industrial", i nitre del senynr F. Martí Aleen, mestre nadonal, director del Grup Escolar Baixeras, sobre 'L'escota i l'elecció d'ofici".
• ••

¡Tan estat represes les tasques de caaletee intern procedint-se en dies alterna
al reconeixement dels nois de les encoles nacionals de la ciutat per tal de
fer estudia d'investigació del terme mig
escolar lisie i mental, molt especialment
en el que es refereix a la investigació
de la intel.ligència, per tnitji de l'escala de Teman.
Alai mateix han estat represes pe/3
tecnies dels lahnratoris les visites en
abrigues i tallen per tal de completar
les fitxes d'aptitud professional necessari o convenient per a cada especialitat professional.

••n••••IlreePlinemer.....niammirma

Informamos'

PANYOS
J. MIR VIVES, s. A.
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SOC1ETE GENERALE

L'emprbsa nacional

de Banque pour l'Etranger et les Colonies

"IlliON:"

Plaça de Catalunya, 20

•

de máxima eficiencia

Rita mena d'operacion de Bann 1 de Born

CAIXES DE LLOGUER 4i
agnigannuamilumirommirmulitzuwad

P anda de San/ Pera, 15

Liquiden] totes
les existències
amb grans rebaixes de preus
per fi de temporada

ofereix u:; servei modern

•
•

de

En la darrera seseió celebrada per la
Societat d'aarateció tic Forastera, Le
Barcelona, sota la presidencia de don
Marian Rubid es Tan prendre, entre altres, els següents acords:
Nomenar delegat de la Societat, a
Mili, a don Caries Bosselli; concedarl diploma n'amor a don August Gelvez Caidaro, pcls esforços realitzats
per la millora dc les carecieres de Catalunya durant La seva gestió com a
director general d'Obres públiques;
agrair a don Enríe Hería cap del moy a-neta dels Ferrocarrils de M. S. A.
(Xarxa Catalana), la bona correspondencia donada a diverses peticions que
la Societat li va remede respecte a millores al servei que li fou confiat; interessar de la mateixa Companyia i de
la dels Camins de Ferro del Nord d'Espalda, la unificació del servei de bastaixos a les respectives estacions d'aquesta capital, amb l'objecte d'evitar als
viatgers les molisties que seas Id ocasionen amb modu del dualisme CX1.5tent en dactualitat entre els mossos empleats de les Companyies i els del sersei palie, en eo que respecta a la
conducció d'equipatges; concedir la medalla de la Sacietat per a ésser adjudicada com a prcmi en el proper Carnpionat d'Escacs de Catalunya; concedir
al Comité Pro-Carnaval la cooperació
que de la Societat sol.licita per al millor ésa de l'actuació llur; concórrer
a la informació oberta per l'Institut de
Reformes Socials respecte l'hora d'acabar cts espectaelcs pública, fixant les
nou i ts dotze de la nit, respectivament, com les mes a propósit pel comerte i acabament dels mateixos; gestionar, d'acord amb la Direcció de la
Fira de Mostees d'aquesta ‚capital, prop
de les campanyies que realitzen el servei Buenos Aires-Barcelona, la rehace
de /metate a favor dels firaires argentins que vinguin a la nostra ciutat.
Per la Secretaria general va donarse compte d'haver estat sol.licitada la
cooperació de la dita oficina, pels dategats de les respectives poblacions, per
a organitzar una caravana francesa de
Gaillae (Taim ), i una excursió artística a la neutra ciutat de dOrfeó i Tuna
Académica d'Oporto, i d'haver estat remes material de propaganda abundós a
diferentes agencies de viatgc estrangeres que ho tarden demanat.
El vocal secretad féu una Meció
de les gestions per ell realitzades a Madrid, per tal d'aconseguir la rebaixa
dels drets de transport que s'exigeixen
als passatgers que, procedents de ports
transoceenics, desembarquen a Barcelona.
La Junta reste enterada, per últim,
ile nombroses comunicacions rebudes de
diferents delegats de la Societat a l'estranger, entre les quals és particularment interessant la de don Anselm Carreras, d'Oran, referent a la probable
inaugurada), l'estiu vinent, d'una finta
regular de vapors correus entre aquell
port i el de Barcelona.

,CBMIIn••n•••nn•n•

PALAU DE LA
GENERALITAT
Obsequl
Amb motiu d'en t rada d'Any
Nou, el eenyor Valide i Pujals va
obsequiar dimane amb un lunch
els diputats 1 periodistes, a- la
sala de la presidencia.
Fou una resta amable molt
agradable, que es perllongk fins
a darrera hora ile la tarda.
El Consell Permanent
A primera hora d'ahir, a la
tarda, eit senyor Puig i Cadafatich

va ristra a la presidencia, rebent
multes visites.
Mes tard va presidir el Consell
Permanent de la Mancomunitat ,
El preawont de la DiputaAhir el president complimenta
l'alcalde Barcelona.

Unomenatge a Mossén Rexach

,

Societat d'Atracció
Forasters

Generals de comerç

Sucursal de Barcelona

DlJoug 11

Sala reunit novament el Comit g orza
niteador de ehomenetge a /Stossen Rexach, l'eximi pedagog del Segle XVIII,
acordant--entre altres coses de träralt interior— :Fer públic que, des d'ara, tata
els Ajuntaments, mestrea, meatressea, prolectora i professores, entitats pedagógiquea i culturals i nitres corporacions 1
representaata populars, poden trametre
l'adhesló a nota del Comité organitador,
a la Plaça de Santa Anna, 4, Barcelona.
Agrair públicament l'oferta entulada
de cooperada de l'Ateneu Einpordanee
(de Barcelona) i de ¡'Ateos cte Gircna.
Agrair, també públicament, la generosa
col-laboració que tota la Premsa de Catalunya presta a la idea de l'homenatge.

D'unes Conferéncies a

DAVANT UN OREO PERILL
ComIssió d'almea:. General realitze el cicle de conferencies que sobre temes
«higiene hacia organitzat a Figueres,
d'acord i a perla:, de,„1 . -ljuntament de la
bella ciutat empordanesa.
Lea conferneles han vcitat celebrades a
la sala d'actes de la Biblioteca Popular,
assistInt-hi una nombroedssima i &electa
concurrencia. L'Ajuntament deu estar-ne
eatisfet d'equeses actes, que sendrem elogiar en termes abundante.
'La primera de les esmentades conferncies anä a cärrec d'En Ricard Giralt Caaadestle, arquitecte, parlant de la higiene
de la ciutat, tractant el tema amb amplitut de dadas demostracions, posant de
relleu tu importitnela cabdal que per la
vida col-lectiva te la bona anadea dels
carrera, de les cases, de la terra, del ad
i del subsol.
L egona de les confenréneiee arte a
erree del hiGleg Es Jegas Maria Bellido,
el qual parló de la higiene de l'individu
i de la realitzacia de campanyes sanitar is per salvaguardar la salta i la vida
dels eiutadana, remarcant el que en aquest
orclre fet en diferents pulsos, i rassenyalada intervende ele personalitata catalanes.
La ¿arrien ene a diem del metge publicista N'Ermengel Puig i Sala, el qual
parlä d'higiene moral, il-lustrant la conferencia mulla projeccions Iluminases, igual
que les dues anteriors.
Donat el (aire especial d'aquest darrer
terne d'higiene 1 el desenrotllament que
del! en fett el confennehint voldriem ferne una nato Ilarga al-lasi6. De primer el
Dr. Puig i Seis patfä dels vicia coneguts
arnb el nora de tli g icomanies, cona per

Fernanilor, 2 dup.-Madrid

yos i

exemple: aleohollerne, tahee, mortal/N
1 iltres, fent retire ;es gravtariales (111.
indeeneee d'aqursts vicie, tant en rece
nonata bieleglea ele l'Ineivldn rom en ig
Seca e r onemia moral, i no sota en 1136
vide: tirad Lambe en la familIal en la
cietat, els traustorns nerriorreer que mokii
vegadee acaben en bogeria I que tunt ea
vontingrnt donen als maniromIst 1,,
rCncies funestIssinwa que repere•ateban
en StieeeRaiVeS m'acreciente ixint - ne tala
degenersts, epiLrpties, idiotes, lubervala.
sos en forma tal, a cegarles, que a l'a ten
cera eme -T ecle relea la familia totalavaa
estingl da.
Acabat nguest capital, entre el ende.
renciant mes amplament i mes profeeda.
ment. en a mire dels vicis i de la leeeefte
sexual. Els llares dandis que el Dr. Pele
du feta en nquesta materia II serviren per
demeetrna de fnisd ecipieilra, les trfrirgea
eenedaieneiee dele viel, sexual«. La erra
ven ressonä com ana fortfssims v e a d'u.
lenta, rar la sitnarie social en que, eta
squest punt de vista, te trae Catalunyee
fa frerlet.
la HillOrtIdität S rall1/1 te un elpea2b.
dele mea traidora en la batan de la Be!.
talitat: els mattimonle no donen fale
Estudie eintétierarnent deetnt de les diverses regions de Catetnnyn e n agaest
particular. fent-ne veure les mea tacadas
i establint prafitaces comparances.
•
Per(' l'aspecto genern1 de rara mane
tan greu , q ue, tr e t de Franz, Catalunya ên la nació que té natailtat
balee. 5s a dir, que a'neosta molt a restat alarmant de la reina fleprIbliea,
tantee veas i tantea campanyrs, tarta
aadeencions I publieseions matan realiteat
I s'eetan realitzant darant rargoirOsa eß.
cassetat de nairamenta.
F.virlencie els perilla que per Caudales,
represeeta el problema esbelta de In poca
natalitat, mee tenint ea enrame el gran
current immigratori que cap a la nedea
terre es producir ennstantment
ens i fnmnies ¿nitres nacionalitats. •
Acabe el Dr. Puig i alas areb una se
rieS de muelle i exhortadons de calre
moral i patrietic, que commogueren
sament, per combatre la vasta i pregona
malura que, ei ne lii posesim enea:
duela el nutre pelee en fatal pedal it
destruccia d'imPotencia u dainorreamett.
_
-

ELS CAMINS DE

La

LA LLIBERTAT
DE

CATALUNYA
PER

A. Rovira i
Preu: 25 cenths
Da venda, als quioscos, a les
Oficinas d"'Acció Catalana"
(Trafalgar, número 14) l a
LA PUBLICITAT

11111111E1M1211211151112131923131
ACABA DE SORTIR

V IN T CANÇONS
PER TOMAS GARCE3

Preu: 3 pessetes
De venda a LA PUBLICI-,
TAT, a la Llibreria Nacional Catalana (Corta, 613) i
a les llamarles mes impontanta

Revesentani PIANOS

1 lona,

local per a cada placa de BarceGirona, Tarragona, Manresa, Lleida i Vich •

Important empresa industrial necessita persona del pala activa, formal, ben
relacionada anda el cornere d'ultramarins i colonials a l'engrós i al detall, per
treballar a la comissia a les places indicades.
Sol.licituds detallant experiancia rala,
cases ja representades i referencias. a
l'apartat núm. 149, Valencia.

ECUERDAS CRUZADAS
3N MARCO Di HIERRO

Sublime mcrN
tia. MARISTAMY
Casa fundada en 187:`,

Es la reina de les aigües de taula
Ja de la Van de Sam Daniel
Depositari: JOSEP PAGANS, vunonL 28

Gran assortit en totes
les qualitats de Pan-

Barcelona -Llrla, 68

Figueres
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i la casa J. FONOLLEDA SERRA de -Barcelona N=4
ELS MONJOS DE MONTSERRAT
tot arreu amb el nom de
elaborat en aquell Monestir és
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NG1 SOUTH AMERICAN BANK, LTD.
CASA CENTRAL : LONDRES
CAPITAL 1 RESERVES: Mis de Lliures esterlines 13.000.000
, t ursals: uarce1ona, Plaça de Catalunya, 9, Madrid, Bilbao, Vigo. Sevilla. Valencia, Pilas, Nova York (agencia), Bradford 1 Manchester
24 StiCtalaIS a l'Argentina, Xile, Perti, Mèxic, .1 Uruguai

Mi§eM W.BILBC3ttstr.X.73m3Erh.
Teatre Català Romea

ESPECTACLES

Telefon 3,500 A.-Dilluns,
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BARRERA SETMANA
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leatre Espanyol
PEP SANTPERE

i ad, a les deu,

111

ASSUMPCIO GAS:,LS
S
▪
Avul, minus, 11 ganar. Tarda, u ig
S des girarlo do cinc. Vermut cspefid Mal. Entrada / bellaca 2 pessetes.
a L'obra del ella, A l'ombra de Mont• p.o. 1 La por. Nil, a /es, den. E3▪ trena c/e l'espectaele voclevillesc.
U Batirle, cOmIc, !Irle, bailable I dem portlu, en tres actea I den esoEi Sta, alguns d'ella nous, de Joaqutm.
N Montero, Nones I selles temptaions
▪ de Sant Pero. - Dernä, divenilres,
O tarda, Carrera de 1.63 dones de tot- Di
el hom. :sil 1 totes les nao, Novas i
eir valles tamptco'ons de Sant P./ro. pa
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rto, isenyneS Alvarez. Chirardlnl. Olatze/a.
; 2. Acte segon de Aida, per les senyores
-TEAT
Poli nandacrio, Luecl I senyors Alvarez,
I Ghlrardmi, Melone. 3. Acte quart r/e La
Gioocnda, per les senyores Poll Hm/lucio,
frrtZfrIleZliETWAZUZZIMMIN Imeci i si nyor3 Plutucel, Gulvarainl. Dlosalate Ele mestres szntairee. - Dlua nienge, ta rda, "Madama Butteetly ». - Direnos/cid de Fitpera de Mozart Les
,8JJ RGfi138 U marta,
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nociva de FI:Erc, - mious, te. presentaa ció del celebre tenor Carlo ROcket.
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Avui, dijous, tarda, a les
cinc: Els pastcrets, ainb
l'arribada dels Reis d'O- o
rient, que repartiran jo- a
zuines als infants.
Nit, a les deu:
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ffrldflgi 1)9
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E6pecta2la 12:S Duna, divendres, 12 de gene', a les
dau do la 'lit
BALLET SOBRE GEL

Director artistlei Paul Grekow. £11.
meció: Dr. Anaelm Gaatzz. turettur d'orquestra: Joven Espeita
Primera part: Obertura, Una oscena
dienern, La minycneta, Marza militar, Pierrot i Piorrotte, Veu de
P rimavera, Gavota, Flirt, La cuca de
_ llum, Dines de llana, Paròdia exsi/ne j o-1, Danza ¡pata.. - Segona
A p art: Per a donar rapes als artistas,
51 baum un
cómic pcls Panglcurs mundlals Talo I May
Tercera [,art:
Schshormada
reeetacie ar1/41.stic de primer ordre

tenaemeeemzezenzatInekt
.GRAN TEATRE DEL LICEU
Avui, 13 de propietat 1 abonament a rara les Cinc. Corniat de la emMent artista T. Poli Ilandaccio, I. Acte P rime r de
II tr ovatore, per la ¡espora Pali Randsc- I
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de /a polioles. G. Les acholo- le

iM lencles co salta icouplets de gran III

O AMO. Apoteosi. Espknya =numen- VI
• tal. Teta la companyia a escena, e
e bans, couplets, broma conttuua. - 1111
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TEATRE NOVETATS
Vuit elegant,

BALLS DE D:SFRESSES
AURIGEiVlMA-CAÑADO
Localitats: Caca Aurigemma,
Fernando, 52, i a la taquilla del

tea/re

T EATRE TIVOLI
ESPECTACLE ESPERANÇA
IRIS PALMER

hilli stìbre er'i
Espectacle sorprenent

veritables reis da! patí

DEBUT
DIVENDRES, 12 DE
•GENER
PROGRAMA

Primera part 1. Obertura, "Roya' Vaicabond ii , GoetD•I 2. Una escena d'invern • Fiaint Moritz,
3. La mmyoneta, Srta. nertruil ElaFriemer. 4. Morsa militar, sespur Paul Eteukon, caniplO del mOn.
Taubert. 5. Pierrot 1 Pisreatto, senyoretes Dora Wischer 1 Elsie Decksea, Wolff-Ferrarl. G. Truehlingewmnen (Veu de Primavera), La
Chartutte, Púnica a/ trubt, Straass.
7. Gaveta, Mara de conjunt,
g anoff. 8. Flirt en Primavera,
senyoretes Dora Wischer, Etcle
Dellcsen 1 KrecCow, Waliltortel. si.
La coa, de Ilum, La Charlotte, DeIlmo. 10. fano* de llana, senyoretes Clate Itacow, II. Parodia
cacantrica, senyors narras I Charles, Lora. lo. Dama apatza, La
Charloteo I Kreekow, Offembarh.Segona part: Per a donar repds :Os
arlaste s ckl ballet sobre bel, hl liante WO arte cómic pels ionfacUrit
inunillals Tato 1 Ilay. - Tercera
part: trallaherazads. - Música: N.
Binsky-Korsakoff. - Coreogratla•
Jan Trofaneasski. - Director aritstia: Paul it. Krackow.

Mili, El nol, Panthea, 1; El =afta KIctd, 1,3; El triomf de la via
t'arria, La reina de /a Iturn, 7.

: : CONCERTS : :

anasiaaueiteuenialinien
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▪ Gran Teatre Comtal
•▪ Gran Cinema Bohemia
:I • Avul, dijese, tarda I MI, celosei

ELDORADO

VII

Companyia da sarsuela
°ruta - Leonls - Gallea°

salo programes. Grans estrenes. La
: Cisma de Broadway, la famosa pella
ii nauta El col, per C.harlot, EclipNi te de llana de mel, Monertes, Amor
• de Jovontud I primera Jornada del
111 grandiós Ihm

e

Aval, (Motu, tarda, a les cinc.
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Asalto, 12.-Exit de GlIs ia Gil
Rey, caneonetista; 1.3U Janot, bu
fl
111 -loaaaogiaaaaag000.anafe Harina; Ramoneta Rovira, can.. p
t conetista. Cada dia, aperitif danSaló Cataktnya
tet ing
cing. Gran tabarin arnerien.
Notable seztet Jorda. Aval, diLa dama de la flor (repertori Si.
de Miguel) , precios/mima /oa
dart.
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Avui, dijous, tarda, mati-

née de moda popular: El
veritable i creixent exit
LA POBRE CEN/CIENTA
(La VentaFocs)
Nit, a les den, moda selecta popular. L'exit de g-ran
broma
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Exit colossal del Programa Ajurla,
La apetito, cread() de Dorothy DMton; Viatge del princep de Gales I
»' (tercer) 1 la de broma continua, 131
Tornaect conqueridoe. DemO, divenmoda, estrena, Foro contra ja
e dos,
(orca. Dilluns, la colossal estrella del
▪ Reial Programa Anula, La presa de g
salvidnent d'un outunart al a
C latimos,
lo. de la war.
a

AVIS

g• Tenint en preparació grans
festivals per commemorar
•

EL QUINT CENTENAR'

deis seus concerts, se suspenen els ordinaris deis
I divendres, fins a la cele•
12

a braci6 dels Concerts-Fes- • •
tivals, en els quals prendran part els més cele- a
brats artistes nacionals i •
▪ estrangers, segons s'anunr:
e
ciara oportunament
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RESTAURANTS
DE TESTRE a rasa SON-

SORTIOA TEMPS. Restaurant especial.
PO; (asares

1 Mariscos. QuIntana, 7,

ESPORTS --Frontó Principal Palace
.

(Iii0115, tarda, a un quart
de cinc. Dos interessants partits.
Nit, a un quart d ü nne. Dos extraordinaris partits. Primer, a
pala. Eadlola i Cantabria contra
Araquistain i Aguirre. Segon, a
Santi i Salsamendl contra Vicente i Castafiaga.

g0

Den
Ri divPeAnLKs

a un quart d'onze
Vetllada popular. General, 2 pes.
setes, timbre incide

Julius-Urde, Araoll -Sarrion, Urtasun-Fabregat, Sancho S. Anderson i Americano-Frediani

Comprcré casa
de 1 a 20,000 duros. Tracto
dtrecte. Sensor Redon. Cerrar de Muntaner, 12, primer.

Ing franc. o aiem.

Citnjol, 3.-Cabaret continu de
les set a dos quarts de deu i de

Pon'. cilsa da clas. dom.
Ese]. re y. Pl. Cat.

Curació rapida i segura (13 la blenorragia crónica. Lis recents, en dues o tres mires. mit..
janeant aparell especial. Anbau, 5, d'II a 1 i de 3 a 5. pies
festius, de 10 a 12. Econúmica: Unió, 20, de 7 a 9.

G. ALOMAR
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Dian a - Areentina-Excelsior
Avui, 1, Els fills de les tenebrcs
La reina mora, La dcessa do
Ercadway, Eclipsi da !luna de
mel, Sufonades.

•,,teeneeseacinegiaellizzoisit
KURSAAL. a

Teatre Nou
Espectacles Empresa Fraga S. A.
El dissabte, 13 de gener, a /es
den de la nit, esdoveniment tea-

PALAU DE LA GINEMATGGGAFIA
ARISTOCRATIC SALO

Avui, dijous, grans estrenes
ACTUALITATS CAUNIONT
La deccsa de Broadway
BUFONADES
ROGER-LA-HONTE
i LA PR I MERA PROMESA

tral. Debut ele la gran eompanyia
0-70etina Muhlo-Alippl; estrena
a ...-..colona de la llegetula Criolla, en cinc quadros, El último
gaucho, i la famosa obra en tres
quadros, La borrachera del tango, halls i cançons típiques, "payada" de contrapunt, "videlinas"

FILL DE PAUL IZABAL
35, Passeig de Gracia, 35

LA BUENA SOMBRA

Mister Henrry Hourst,
t.. , 13 Emboto Playee, de Nova York. E
(Ungida per
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[a Uarlotte Krtekow
QUAlleNTA PROFESSORS
D'ORQUESTRA

:

les dotze a les quatre de /a ma-.
tinada.
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corribdla
Companyla
CUELL - TUDELA - AS.
QuEany o - CORTES

DIRECTOR: Mr. KRECEOW
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BALL C200

Teeire dr Novetats

Espectacle nou a Espanya

El paDivendres, tarda,
quebet "Tenacity" i Civi- 15
litzr.ts tznmateiz. Nit, co▪ auat del gran tragic Erme▪ te ,Lacconi. Ultima sessió
11 d'art. Tristi arnori i Don ta
▪ Pietro C.aruso.

•

'Avui, tarda, a dos usarlo de cinc.

La dama do las Camelias. NO, a

Dissabte, 20 de ganar

Tertúlia Catalanista
t

ti
a

U, dos quirls de deu, Loa dos atecen- o
z
• tos francesa*. 2. Colössal tan de p,
broma, obra craelualitat, rapron0,t li
en 1 acte de C. Rublo, La tornada a
.. d'En Nandu. Ovaciono continues als
S rouplets de la n'asilla per Rubio. a. a
..„
Extt sorolliaa, robra del din, broma e
U continua, la revista local en 1 acto, si
EX
sis
quadros 1 apoteosi CE. Tuban, u
u ¡Pi-Pi!
Mota del quitaos: 1. PS -Pi
a
VI al quartelltto. 2. Las ballarinas an- a
N glems. 3. ;COm estä Fan! 4. la a

ti

Ji

Teatre Còmic

tat
ti

AUN, DIJOUS

Gran matinée a les (piltre de la tarda

i

Teatres Triomf i Marina
I CINEMA NOU

SANTS I DALES

n 1222311.5112121231101131132/6313

a
a

de la fastuosa revista de gran espéctaele

per haver estat contractada per als teatres Apolo, de Valencia, i Reina Victòria, de Madrid.

I
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14

Ta ilfons 5125 14136 A

Tercera vellada selecta. La comedia en tres actes, original d'En
Josep Pous i Pagès

i balls "Al Gato", "Zambra" 1
"Gran pericón nacional". Especlacte nou a Barcelona. Originalitat, Art. No falteu al debut d'aquesta important companyia.
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Catalunya

32 . 000 , 000 PESSETES

2 2 2 12 2 2 2 23 13 El El 21
41,

•

Producció distribució d'energia elèctrica exclusivament entre'
es seus associats, a base de la construcció de grans salts d'aigua
i d'una central terrnica alimentada per les seves pròpies mines

C METE A MIMSTRATIU
President

. •

Con-i t.e de Caralt
Excm. Sr. D. Joan Puig Marcó
D. Eduard Recasens
Excirx. Sr.
Carles Maristany
D. Toinäs Rosés
D. jos Eadia
D. joanBz.-ertran.c1
D. Lluir) Torner
Excm. :73r. D. Joan Pich i Pon
Excm. Sr.

•

o

Vice - president l•er•
4

n
4•• on •

••

3. er •

•

Tresorer. .
Vice-tresorer
Comptador .
Vice-comptador. .
Conselter Delegat.

VOCALS
Claudi Arañó
D. Ceferí BallestErJS
D. Enric Cabello
D. Evarist Fàbregas
D. Ramon FernändeZ
D. Antoni Gassol
Excm. Sr. Baró de Güell

D. Jaume

Imbern
Excm. Sr. Dic
l'Infantaclo
D. Josep Llobet Gurí
D. Vicens Monta.'
D Max Müller .
D. Udo de Ruttkay
D. Francesc Vives Pons

D.

Secretar! general: D. Francesc Ripoll
3 3
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E

i3 Ei 3
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E3 3 123 3

L'estat avançat dels treballs que està portant a cap aquesta Societat per a la producció de l'energia, installació de links
de distribució (la de alimentació general a 110.00 volts des de la regió deis salts i mines ibis a Sant Andreu de Palomar, i
les g ecundaries a Calella, recorrent el litoral, a Igualada, a Sabadell i a Santa Colonia de Cervelló), establiment de distribució a les poblacions i pobles i a la construcció d'e centrals estacions transformadores, permetrà començar aquest any el
subministre d'energia per atendre els serveis compresos en el primer pla, realitzant-se immediatament despres el desenrrotile del segon pla, o sigui l'electrificació d'altres importants comarques catalanes

Cases subministraderes de maquidria i material, eis contractas [aná les tia* la
ESCHER VVTAS ET CIE. : FILL DE

M.

MATCH :

JOHNSON I PHILLIPS :

MATERIAL PER A FERROCARRILS

gOCiETAT ESPANYOLA D'ELEOTRICITAT EHOWN BOVEPI : THO3 EOLTON AND Sera
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