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EDITORIAL

Cfiin dn y a nacionatzadora
p

Csenpanya electoral? Está bé. Per6 per damunt de tot, ara
aleares sernpre, nosaltres hi posem la carnpanya nacionalitzaass 's. slqueda no ha de parar mai. Els períodes electorals eón
e U periode nacionalitzador ha d'ésser permanent. Quan les
eesseis san aprop i quan són lluny. en ten ...pa de calma i en temps
campanya nacionaiitzadora ha d'ésser data a la nostra
e:e
una intensitat creixent. Per aixó aprovem de tot cor
.e e les patriotes catalana, siguin del grup que siguin, realitseuest sentit.
mateixa hora en que una de les banques del Catalanis. -ara les seves activitats en la cam p anya electoral, s'inicia
.. e :a de ICS fulles volante (1"'Acci6-1 Catalana". El primer
ja gairebé earsotat. El cornptar 100,000 fulles de pro: ecionalista repartides per Iota ele indrets de la nostra
..is alegra i enorgulleix tant, alinenys, com ens pugui ale_es:redil:ir ei comptar els vote el dia de les eleccions.
.eee.identinent de tota preferencia de grup, cal reconèixer
jja Catalana" esta donant Un magnífic exemple en la seva
reeionalittadora. Les preocupacions electorals no l'er.tre. Sabera que al terna de les eleccions, el Consell central de
aszociacid norrirs hi ha dedicat part de dues sossions. Els
tenen el propósit ee confiar les feines electorals a una
ese
dedicent ells plenament tata llur tasea a les diverses inic:;: de proseMtisme nacionalista i d'organització patriótica que
actuni de Catalunya exigeix.
e:
aviat tindra "Acció Catalana" una completa - organitzaci-", a . 'sa n ' e• a per districtes i barriades. Tant bon pura estigui
:Les • _cesta organització de la capital, començarà amb la Iraxas •et:esa l'organització de leo comarques. El carácter de les
..ms 1 dele centres que s'estableixin, sera erninentment prosea' a -.Es molt mes eficaç el fer patriotes que el fer vete simaixó, la feina primera de /es delegacions i dels casals
d'":-:i ó Catalana" sera el convertir-so en punts estratègics de
pla sa..-e e da. Les publicacions, els fullets i les fullea que aniran edit.ndran els dipósits i els centres d'irrediasió en els casals
•
En aquests sovintejaran les conferencies i converses
catalanesca. Sera dedicada mareadissima atenció a la
ee la idealitat patriótica entre el noatre jovent, les nostres
las" Je nostres obrera.
també el projecte d'utilitzar l'organització cine está
per apressar la transformació dels rètols de carrer, els
ces • - . de.,:pit deis progressos fets en els darrers temps apareixen
re:. -e a en llur gran majoria, en llengua forastera. Es possible
ese - amb l'associació "Nostra Parla" i amb tots els elerae. tatalanistcs de cada barriada o districte, s'emprengui tot
juan eamparis-a per a /a catalanització deis rètols, campanya
eartnda r.• mb mètodes i procediments no utilitzats fins
hom espera grane resultats.
:"...tueets mètodes consistirá en la formació de comissions
"
•en &s industrials, casa por casa, proposant-los el canvi
-Is rètols sobre la base d'haver-hi per endavant la segu• '•
dit canvi es farà ensems en un nombre considerable
ele del mateix carrer. Hi hä avui moltíssims
: co tindrien cap inconvenient a catalanitzar eis rètols,
y
e es decideixen a fer -ho perquè veuen que és solament
minoria la que aplica la nostra liengua a les exteriorit•.
Pero si nalleto rnateixos industrials tinguess:s:
esetet que, en proeedir ni canvi, el farien també un nomd'establiments propers, s'avindrien de bona gana
E •ae¡ata prova de catalanitat.
. .sm que l'explicada iniciativa tin g ués un èxit complet, i
e-nana mateixa en qué se ceiebrin les eleccions gene. s procedir-se al canvi simultani d'alguns centenars
re"
:,otigues i balcons als carrero barcelonins. Aquest re'ea encara majar t'alua que una vietör:a electoral.
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,Is ant un deis seas líder*: En
i
la figura del (mal, seno
.des de mes coalla de l'Ebro,
da queleom i pe-

-“"er e o é--pr •auntern—nonils van a
1"' ' 1"" i,as a la capital i no a la resta
de Ca,lanya?
-- 1 '- r: 1 11— respon el senyor Bofilltr nim co nfiança en els proceditnents
que per dr ,gr¡ela FC
segueixen a molts
espocialment als raraln, 1 rertes in
eneres d'obténir representaeiong reo la ~tea consciéncia. Nosaltres
c omprar actea ni pesar-nos
en
ne
nll de cometre acciono renyides atub
q tle coustitueix una de les
mostees 1101111e8 fAitiqUel.
.....

En efecte té ra6 que no prestant-se
a corrompre, el perill desertoAmb freqüaein, pera,
la debilitat
11.1nnana s' i
mposa rafany de la victöria,
belor Propi personal cornprontés I.
albrs ca uses, potra nn
t, a gru pael6 Pro
ten es ei iza tue
paria la aeva homo.

Cis rtostres

Ir dat i no volem que nix6 s.esdevingui.
Barcelona, salvant comptades excepeh:m g . el vot ea mes eipressió d'una idealitat, no es compra ni es ven tan escandalognruent ni Co tan doeisiu el negoci
com ls piltleg de fora. A sir!, ens referltn en ()ir que el cens rstä me.s depurat.
—/
—Es ciar que el rontinzent mort del
eens electoral (mort debe i format, de
nuss a roes per no votants habituals i
per absents) s'aprofita per les organitzacions que vene n laborant elortoralluent
a Barcelona i disfreg sen amb els resultats de l'egerutini ropinin de lo eiutat.
No tot, pere, pot enser obra d'un moment, I, d'altra banda, els correnLs idealistes arrosseamen tot aquest aparen
d'artifici. Per °Atril part, tambe aix6 es
al principi i, cota VärPM dir, als nostres
acords, la ràpida organitzatiG de les torees prGpies als diversos districtes de la
chität, seguira una completa orzanitzaclb genera) catalana,
dones, segur qu e de moment
lluitar decid Catalana a la re sta de Cataluaya?
—Si no canvlo n les r los, no.
Per nra. siegan, la frase de ritual, ah-rem -usa a rarordat.
I coto si el senyor Bofill i Matas tingues l'obs ossic, que el puritatileme poli
tic ha d'informar la vida d'Arrió Catalon 5 . torna a repetir els gene anteriors
argumente i obvie: ltde en!? importa
que lea representar-Mas que nbtinyuctri
o intentem obtenir eiyain un sintbol qur
infongui respecte per llar integritat,
eme no prri que drizin resquicii a p er a ro:ae que pugui tenle apariheica de just.
—¿Paf tenir influencia en la propera
lluita de diputats l'orillad adoptada per
En Camb4? ¿Ele elements fiare/pata entera d'As-e-ió Catalana votaran fora d..
Barcelona a gal p o rsonalitzi les pernilles del dir-euro de la Barceloneta?
—TOS epatesta es ellgs—ens Ca
senyor Bofill 1 Matas—. Nosaltres no
perseguim la erenei( d'una armadura di
»44as,ijoua e welk bigdêii si donem
o
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ordres perquè es voti a tal o qua) element, ni a tal o qual candidat.
—I1libertat absoluta?
o—Com a bornes a gruPata Per na Heal
que cristal.litzà en la Conferénein Catalana, ofieiosament es recordara ele que
eembreguen a les sastres doctrines mte
aleshores es digné que, a falta de ran¿Wats propio, ella de votar el mes nacionalista, el de mes solvéncia 1 el de mes
moralitat ,per l'ordre que 1, 11 luche:d.
D lector es pereatarä fit ellment que
decid Catalana, serme candidats fora de
Barcelona, donara, un contingent nora•
bree als nacionalistes, als solvento I ale
merals. Elements pleno de fe posaran
entusiasme extraordinari en la persona
que pugui interpretar llore ideals.
—4I qué opina del que esdevindra e
Barcelona?
—No profetitzem, Le polftkoa és rosa
de realitats. Den' porlat una bella e gtona vosté I jo--diu el ernyor
Que parli Barcelona el din de les eleecions. Els números seran la millar reailtat.
EL CACIQUISME d CALELLI
Ahir va tenle /hm a la Screk trynna
d'aquesta Audi?nctio an judici oral contra
una n acionalistee de Calcita ceo:sets de
ooacci.5 electoral.
Ele felcionalirtes de Calella, que feia
trape velen nomds que regidora interim
de la U. lt. N. a la Casa de la per
Ire males a rte del eaciquisme, que ele invalidaren lea crecciona, aconseguicen
timament imposar-se en forma q ue a lia
mojarles, mea,-r:yaenutposl
com sig ui que ai.r6 no convenir ab; codee,
inn éteer acusatit de compra de vote rom
a molla peo-qui !ostia anuLladee ira elee(dona pel miniateri de la Carvi-nació, obtenint el proorseament dele tres norianolistes que s'ameieren ahir al Lace dele
acusate.
A Tarte dei judici, el &tenme 61.48
rionalistee maremoto, En Erederie
gola i Palau, en un brillantissim parlament, va demostrar la falsa arnsoeid de
eren abjecte i, por forte, rinnochcia
del. incylpats.
L'informe mensacue m'animes elogie
deis concurrente, qur en oren nombre aerietiren al l udid oral -

HÁNIFERTACIO EN PROJECTE
Ea anunciada per a diumnIqe que ve, al
malt, una onunifcatacte en homenatgr
voluntaria que rany Ps74 moriren a SOrria a les orille, del lie de lie Barraquelet.
El yovernador l'ha autorasada.
LA CONTESTA DE ('ATA -

LUX YA
El peri6dic nacionalista de Pala/rugen

Bala Emporda, pertanyent al regibnalie-

me organitzat, publica un enlute d.( qual
reproduim el paragraf final, que <hl/
Sine de totes les espirltualitnts, quI

menyspreu, la riostra Ikaigua cas menysprear t a tots en el mes amat. d B C
pot repetir el seu dilema, que sola
hem de tenir una resposta: Germans ami)
tots aquells que parlen la nostra Braga.,
que, al marge d'ella, tot retire ens la foraster,
CONTRI LES PARAULES
"CROBSES"
El ertmanari remira/ene RenaIrement,
<Irgan de les requerres del districte del
Tended!, substituit el sublitol dc Repu
blieä Autonomista pel de Republiea Nacionalista.

di.r6 e6n C18 eenpals del tenga.
V.1. N. DE LA SEGARRA
DE CERTERA
Per conerglikirla de la renovaei6 biennal de la Junta Directiva de l'Agrupació
Nacionalista de la 5. -parra, de Cervera,
ha quedat aquella constituida triad:
President Fra necee .ruelj; vice-president, Antoni a; secretar:, Ramo,'
Comorera; tresorer, Miguel Camacho; bibioteeari, Joaquim Mote, i maula, Joan
Elote: i Aguan' Piqud.
La nora Junta té el prop6sit d'iniciar
a lee terree de la Segarra una rigerosa
propayanda nacionalista.
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NOTES D'ITALIA

En comenor l'any nou: el bon
vell temps de l'absolutisme

(

Des' neutro, reclaCtor . corresponsal)

zQua podem espsrar d'aquest
1923 que ara començava?
L'actual siluaci6 dllàlia IC l'avantatge d'ésser una simplificaen; plena de vida i de color de la
situació aeneral. Si Italia ha vist
prinier el rapid exhauriment i
després le sobtada desaparició

seu Estad Iliberal, en les altres
nacions de l'Europa balcanitzada es produeixen no ja simptomes, sitió fets, de descomposici6
jurfdiea, política o morad. Aquí la
vida d'un home ha passat a esser
una cosa que no ~pta. Mai les
facultats animals i brutals de les
pdarsones havien estat tan desenroldlades. Aquí teniu, per meditar, el feixisme de Baviera i el
feixisme d'Hongria, i l'assassinat
"nacionalista" de Rathenau,
Eassassinat "nacionalista" del
polonés Narutowiez i les salvatges execucions nacionalistes d'Alenes, l'apologia de les quals s'ha
pogut Ilegir en una certa premsa
francesa. 1 aquf tenitt a ',len Dandel, tova caricatura de Silla, amb
els seus programes per portar
d'una manera autor/latina lla pau
al món, i aquf teniu, encara, els
deliris del "Morning Post", que
invoca cada dia l'o/i de ricl per a
tots els anglesos que no sön cons-Yrvadors ni reaccionario. Tots
aquests han descobert ara a Sorel, i dinen que la violencia C-6
Púnica manifestació tangilale
la realitat. Pera ei ras és ade
pau s'allunya cada dia 1 la t'al,canització d'Europa continua, i
ara tothom evoca el bon
temps de l'absolutisme i la Santa
Al:anea i la "dulça" figura de Metern ich.
L'estiu passat -vais tenir oraste
aae 'ara:dona de parlar amb un se1-tyvr eue forma part d'una fanalLa que ha jugat un gran paper en
la pcdltica electoral catalana daquinta darrers anys, i tot sopant
lt exposava el problema moral que
hi ha en el fims de tot nacionalismo. El primer moviment del
senyor fou dubtar, naturairrient,
de la meva ortodòxia nacionalista catalana. Davant de tanta sin:plicitat potser no valia la pena
de parlar d'altra cosa que del
lemps, perb vais volefclarificarlo:
fos francas o amtles o ¡lana, jo no seria nacionalista sin6
internacionalista i lliberal. Ccm
que soc caleta, haig d'esser nacionalista, nentre, ben entes, no
liagim result el nostre problema
ni tinguem la llibertat assegurada. Quan tot aix6 sigui resolt demanaré que m'esborrin de4 na-

cionalisme, perquè no cree que el
poble català tingui tants defectos per creure's—com creu un filòsof del carrer de Provenea—el
noble ungit i el millor poble del

ara: el que cal és acostar-se als
descarnisats i decapitar Iota
aquesta generaciö d'intel.lectuals
idiotes que han fet la batalla del
"Seny ordenador" i nitres masturbacions per l'estil.
Esté entOs, dones, 61 sentit de
les nostres paraules.
Hi ha, dones, a tota Europa, en
els fets i en ele esperits un ele-

ment comal perceptible, malgrat
els inatisos de civilitat i de torva de la institució de l'Ettat. L'e •

eement comú es l'enfosquiment

d'aquella consciencia [liberal que
havia fet la grandesa deis anys
trabar-1s de la guerra. Confrontar
la riostra epoca arnb el periode

(le 1815, que és l'eoca de la
Santa Aliança, es una cosa trista.
El tractat de Viena assenyalava

lba vietéria de les nacions coatigades sobre la Franca revolucionària i napoleónica. El tractat da
Versalles assenyala el trionsf do

l o s nacions sobre el conegut militarisme prusiä. Genericambnt,

dues èpoques sea iguals. Especfficament, guantes diferenciest•Els poquissitus articles del
document de Viena semblen aval
un monurnent de saviesa i d'e-

lico

quilibri. Ei voluminös tractat de
Versalles Os una enorme trora
embullada, el desordre de la qual
Domes s'acabarà Al dia cue el 'libre sigui tirat al foc. El centre
'de la forea revolucionaria ha
passat, en cent anys, ele il'esquerra a la dreta, es dir, la revolució

lia dei-set de tenir una justificació humana. La reacció d'avui,
eorn la de fa un segle és absolulisa:e estatal; perit menino l'Estat de l'absolutisme del prfncrp
do Meternich eral'Estat-ordre del

legitisrne monarquie, el de l'absolutisme dels radicals sorialistes d'avui es l'Estát- Força del
nacionalisme demagiaiic. Aquest
per definició ha d'ésser eneumbrant i belkicras, i un hom
de subordinar als dogmes, cada
dia mes i nebulosos de l'anornenada política realista. El
nacionalisme absolutista d'avui
te lligats els pobles, perquè la
corrla els inoeuli la rabia dels uns
contra els altres. Les idees de nació i d'esta gin cada dia mes
buides (vegi's la ideologia del feixisme), la quail cosa fa que
aquesta buidor obri meravello:Ament el camf a les clases mes
fiarles, als particularismes pre-

sentats amb mes audacia. Amb
l'absolutismo nacionalista id ha
aliada tota una fraseologia pseudo-idealista, la qual, ncgant tot
valor concret a l'espera, exalta
l'activitat sense norma i sense fi,
consagrant d'aquesta manera tet
triomf mentre sigui fulminant i
momentani. No és pas aquest sol
el cas del feixisme d'Italia. Es un

món. Creiem que una temporaria feriar/len general, repetim.
de contacte amb cli feixisme In'ha
Sobre aqursles idees s'obre
cançó patri
l'any 1923 zone podem es-parar
creieu,
fe
ta " rsroi r leat o nqçuö
e si ' 6mt ¡lacra
de l'any que comença? De les
patria necessita tant de rebornbo- PICCS que enconen la guerra no
ri per fer - se coneixer, jo cm pile n'ha sortit mai la pau. Tot fa superfectament passar d'aquesta posar que per aquesfes idees
hei d'amors tan sublims.
l'any J923 sera una primavera 1
Vaig notar que totes aquestes un hivern massa crú per la consparanles i d'allK:s que vais dir ciencia individual. Al meu modest
aquell vespre produien un eferte entendre, la consciencia indivicontrari i que la blancor del des- dual es una cosa molt important,
engany persistia en la cara del perquè recordo que la paraula
bon senyor. 1 vaig plegar.
cristiana diu quena ¡Ardua de l'tt
He Ungut ocasió de parlar d'a- nima no pot compensar - se arnb
quests afers amb intel.lectuals el guany de totes les coses d'ajoves de Catalunya i no els he quest alón.
trobat tan tancats com el senyor
JOSEP PLA
que forma part d'una familia que,
etcétera, etc. Entre la generar-lió

un pur i desinteresat deslíe
de Ilibertat. Sobretot els mes fins
per

A petició de molts
amics de les b2rriades
barcelonines que dcsitgen celebrar reunions
parcials el dissabte vinent per a l'organització patriótica,
s'ajo:na la reunió general convocada per a
dissabte, Elia 13, i queda
fixada per al dissabte
següent, dia 20.

..S.IN,•,44,4.-me

.easeesstoo,ces.c.•.

que avisi mana a Catalunya i la
nostaa hi ha enormes diferencies.
Nosaltres som amb Catalunya

Advortiment important:

CARRER DE BARSSRA, 11 I 13, —TELEP. 1316

de nosaltres, creuen que el problema nacionalista no Co un problema de vanitat. En Prat de la
por lemps almas de mor;r,
di3ue al Josep Carner:
—He constalal, amb tristesa,

nornés hi ha un ressort per a
moure els bornes: la vanita, I
L'amargura d'aquesta constalatir; es produirà sempre en el
nacionalisme catala mentre la
substancia del nostre problema
se confongui an.b l'interès de posar una mercaderia cota una
bandera. Un nacionalisme aixt ha
ile marxar nomes a f0r4;ia de tacar el botet de la vanitat i la
-pompa humana. En canvi es pod e n trobar bornes desinteressats
en l'internacional ; sine 1 s is el
socialisme. La constatació d'En
Pral. As d'un atins'. tan foil, ben
que

meditada, per ariaLlar Iota tina
generacid i tot un sistema de roetoded. Ui hozo esariutia dad/ gust

majestat Imperial Y--dala
sa din, una beina de cartel).
Aix6 passava a la Comèdia Francesa:
con] qui diu el roveil de Toa de la dra.
matice europea. La Comédia Frenemos
es un teatre subvencionnt. No sé si ar
inin a guanyar diners; per6 mai li endeve d'alçar la cortina davant dura dotanses d'espeetadors, cosa freqäent a salrebe tota eta teatres de Barcelona. I
tanmateix, ja velen?, deccracions trona•
des, vestuari nudgirbat, masa de mar*.
Cal leal r en camine mute esa per esyuarilar amb una mies crinaula?_snia len
ruisséries de moltes,:scenes barcelonines?
Potser cal tenirdo una mica en Nanate,
oerei no gaire, no naire. Cree que meutre
no aconsemzim desvetliar co mutares
uns gran responsabilitat, un gran dista
de perfeecionamAt, conve que m g aveson) a excusar-nos invocant negligacies
dci in,
SOLDEVILA.
lElnirSlilea=e113233:11111111311011nelaUlarilnll

Converses filolögiques
XLII
Al senyor P.

1Per qnzè dient llum, l'unten" etcétera, adoptem ii,lan,iiiac i no illuminarf
Per la mateixa raó que adoptem
ntetal.hirgia (al costat dr ,,'lall)
cristal.litzar (al costal de cristal!), lisqual (al costat de !lengua).
Sovint, de dos moto IlaIins l'un derivat de l'altre, ens he. pervingut el
primitiu per tradicid oral, i el derivat ; per un maullen fet cl llati cscrit
Tals filias i filialis. La Ilengua vulgar perdé filialis; filias, al roturad,
persistí, i prolongament del seu
satiu filium, és el mal catalä fill.
Quan el catará, mancat de l'adjectiu
corresponent a fill, manlieva al !latí
escrit l'adjectiu filialis, es limita a
llevar li la desinència Ilatina, i en fa
filial. Aix í tenim, al costat de fill,
filial, que no és un veritable derivat
de fill ros ho són PM, 'Villar, etc. Tots aquests mesa, veritables derivats de fjl , tenen la II del
primitiu; filial, pseudo-deri•.-at de f
conserva intacte cl grup li
lbhanizar és, erra fi:at, un iaot
manllevat al Ilati escrit; no Co un derivar de Ilum. En prendre illumhmre,
Ii Ira retal llevada la e final, peró la
doble 11 hi ha estat conservada, com
en els altres Ilatinismes cal.frgi, intelligent, expel.lir, paralbc1, etc.
Es clar que, per un acostament al
pseudo-primitiu //uta, pot haver-se
produit una forma illtiminar; per6 no
barcal aquesta forma esdevingut general, es indubtable que ens cal donar
la preicréncia a la forma ilizminar.
P. FABRA
lECISIC2411"XaMai=23:3112a1Man111191eltasilta.

D'Orient
—

Ilex-rei de Grecia
Constantí I, ha
mort sobtadament a Palean
d'una hemorrägia
cerebral
Palerm. 11. — L'ex-rei Constantí, de
Grecia, ha mort, sobtadament, aquest
mati, a les onze, a conseqüència d'una
bemorrägia cerebral,—Havas.

COliSiaMli de Slervig-Holstein-Saudine.
burg, arg-an Rei deis greca de.sprils de
irdeperuPncia, nasque a Atenes el
21 de julio! de 1863 (calendari grec), o
sia el 3 d'agost del nostre calendari;
era fill de Guillen:, princep de Dinamarca, que fou nomenat rei de Gr.'cia
Jr,', l'Assrmblea 40cional grega, en vieira' del protocol de 5 de funy de 1863,
Signal o Londres per les tres potiMeies
etdinalialleidnrar7121732E2392MMealgenarAlli
protectores: França, Anglaterra i
El prIncep GssilL,n puja al tren arte
el noto de Jordi I, el 31 d'octubre de
Tany 1863.
El sen fill, el tristament rilebre C0113,
(alai, estudia Beis a Lcipzie, co es f.'n
amic de raleshores kronprinz d'AUna flor ro fa estiu molt
lentanya, Cu,llem, amb una germana del
rlogla, no fa calma dies, la ressenya qual, la princesa Sofia, es casa el 27
i unrt repreecutacia d - Ilernani" a la Va- d'octubre de 11339. Despri's de rascasn:tea Francesa. N'era :non d'interna.
sisal de Jordi ;, (19r3,) puja al troto
saut. Sial descabdellaven toorlOs sobre la Consuma, i en 19I.4, no podent contraemanera romäutien i sobre la manera g est
o r el corren! alMeldfil m'e donara
clägeits de representar. Sembla que al- a la política Venizelos, pu Cons'and
guna aetors francesas de la dorre for- per manera de mantesir la tunitralitat;
nada reaccionen contra la manera do- per6 imilitment s'esforçh, perqu.' amb
minant, que es, preeisament. la reman-- ella perd,', la Corona i entra a
tamo llora passa de ,ert ir -ac del Iraq a la guerra sota el ful segan de Constan.
servir el trat. En :murena representavie ti, Alexandre, el quid ntori a coy:sed'"Ilernani", la critica hi ha colgar veure a:jada de la ntossegada d'un simi, per.
un esforç, molt res -tolt, c./1 pro de l'auste- dat desliares les n'erices Pen!zeloe
ritat arttstien.
i to gnant Constan!: triomfant, encara que
Al costal d'amiestes el:o vados otsterva- no corregit, ja (714.• la terrible derrota
dona 1 disquisiolons, el erftic nobticla- soferta a ¡'-Isla Henar per 1.-s im'priet
ment es trohn obliont a abultar el to per seves i les dele srus bornes, praror.1 la
ocupar-se de In mine es feIne, "a Coser retichitiú 11AVC171111, etprst
lamentable. El deeorat era aell i tronat. cap a Palerm (la primera segada /ha.
1:1,4 cestita, Rajen L'eseena de la roan.
via retira, a Lugano) i a Paleen arallo
pirael6 vn resultar mla nrial riclteu la que de morir, litii:daat. tal v-gada un dono erandiosa. Eta grano electora oforel- torés i no paf p-as glorIbr t•rierf
sen un argente de lli-earcme. Don Car la histdria helltnica. — (.V. de la R.)
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PAR CE CATALUNYA
BARCELONA
CUIT RAL: Firmble eate EctudIe, 4

1 AOENC1ES: Ndmero 1, Creu Coberta.

.

2 Sant
Armero
Andreu,
846.
Adinero 3, Salmeedn, HL
VAI.00S, CITONS, GIRS, CA1VVI 1
BANCA
Aptrtat as Correos, 641

Virocciú Telegridica
C ATALON1 A 13
Adm•

tHAVES i PiIGIIERT S. ea O,
.

-....17.911n1•11MIMBilar,

Moviment maritim

rrega general i passatge. Aman.
rrat moll d'Espanya NE. Consig.
raraitt na riaa. Companyia Transmea;

Valselle entres
vaixell, despatxats
Vapor espanyol "Ramón", de
Màlaga i escales, amb càrrega Pailebot espanyol "Ramón
general i 83 passatgers. Amar- i Frpizas” , amb arrega genoral,
rat moll d'Empanya W. Coneiga ;1 cap a Ciutadella.
natari, F111 do Ramon A. Ramos.
Valer atrae "Marcel B.", me
Vapor espanyol "Rey Jaime 1", 1 Han, cap a Bona.
0 1 13 Pala/a, amb eärrega general i l
VaIxells aorta.
108 paesalgere. Amarrat moll de )
Vapor espanyaa "Santa Cristi.'
les Drassanes. Consignatari, Com
naa"r,. amb el seu equip, cap a la
p01157 3 Transmediterränia.

Vapor espanyol "Rita", de Marsella, amb eärrega general. Ama- m Vapor anglas "Porthminstera
cap a Valencia.
rrat moll d'Espanya W. Consig- de tränsit,
Vapor espanyol "Alhambraa,
matara Fill do Ramon A, Ramos. 1
ica2rsreeagleas.general, cap a Me,
°Cabo Huer«;
Vapor eepanyol
las", de Santander i escales, amb
Vapor espanyol "Menorquín",
carrega gnneral i 6 passatgers.
general, cap a Pa,
Amarrat moll de1 Rebaja. Con- "; nrilb
sageseärrega
iescales.
sig»alari, Ibarra i Companyia.
"Minnequa",
americio
Vapor
Vapor eepanyot 'Mercurio", de
fusta, de trànsit, cap a Ala;
amb
Gijon, amb carbó. Amarra:.
, cant i escales.
de Ponen!. N. Consignalari, Fill
Vapor espanyol "Ampuries", de
de Ramon A. Ramos.
ä o,,r easp
p aanyTao ir rfg
eaobnoa enor_,
Vapor espanyol "Santofirme", t r Vapor
amb carbol. Amarrat 1 amb eärrega ganeral, cap a Bita
moll de Ponent N. Consignatari, bao i escales.
Ramir Delgado
.4J/t'arca.
or u,aelcz,neTaavdrot", ea
V oar pna\
espanyoi
.canale jusa, nasta,pc
Vapor
de -Valencia, amb cärrega geneVapor espanyol "Carotina
ral i paseatge. Amarrat moll d'En- 1 p aren", en Ilesa cap a Màlaga.
panya NE. Consignatari, Compa- I Vapor noruec "Segovia", amb
nyia Transmediterränia.
; càrrega general i trànsit, cap a
Llagut espanyol "Dos Amigos" I Gmova.
Mfaquee", de Vinaroe, amb ga- 1 Vapor espanyol "Rey Jaime 11"
rrofes.
1 amb càrrega general, cap a Maa
Llagut espanyol "Teresa", de ea.
Sant Carlos, arnb sal i arros.
Vapor alemany "Mosel", d'Hara
burg, amb càrrega general. Amarrat moll da Barcelona S. Cona I
signalari, Agencia Wolters.
QUALITAT SUPERIOR
Vapor espanyol "aallarreal",
de Cartagena a escales, amb cä- FabrIcant: J. ALE0R1 - MATAR°

sa

13 e1$o:310m tots ela cupons yenela
unen . 1 tener prenim.

Rznibla del Centre, número O
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l'amas arrlbats: laned, 19 de
Alecent, II de talem.
444.440048
Sane 013110. II,
if
!eres
"
1,
11i,
"
15
•
4,
.»
•
8.
114
Pa1ens
69

soLzr: : TORRA C.:717(1ANS
Eanquers
BITLLETS
Freneesos, 4350 per 109.
Ar^1 1132, 50110 pesseles.
II 1 1,5, 3127 per 100.
E
3275 per 100.
Stl n htiCS, 12050 per 100.
p oreogre909, ( 1 )2 1,,setea.
Alenonys, 009 per 100.
Austilees, 9011, por 100.
liolatidesos, 0'12 pessetes.
Suecia, 1 15 pessetes.
Noruega, thd pcseete!.
Dinamarca, 118 pessetes.
r leo.
Bermuda. l'73
E3 . 31s [ulls, 628 „pessetes.
Cariada, 605 pessetes.
010 pessetrs.
ATTelins, inan per /00.
Egapte, 2000 p. ssetes.
niipines, 275 pesSe lee.

Nords, 35195.
Trence, 4415.
&PM 18ec a
Cenvte e. Lend:,.. 57743 ,
Talen! Beig l ea, 9170.
leen) Eepanye, 220.
Pela Holanda, 57550.
Idern 113111, 72'10.
13 1 Am Nora Yor1, 14475.
P l em Sueela, 391.
Idea) 000911, 27493.
lelem Noruega. 27 0.
Mein Derlin, 0137$.
Lacin 'Viena. 2150.
Lhuree, 6774.
Peesetes, 29777.
DESPIRES TANZA

pe

BOURNVILLE (Anglaterra)
FABR/cAri-rs D'EXQUISITS

OACAUS-XOLLATES-B0 EUA
LA

PURESA DE COMPONENTS DELS QUALS

Garaneix la mis absoluta abseicia de sa53Uncias estranyes

OR
per 100.
per /OO.
4 1 0 duros, 12100 per 100.
1 duro, 10400 per 'OO.
Isibe1, 12400 per 100.
Franrs, 12400 r 100.
Ltures, 311,1 pessetes.
Dólar,!,. 642 pcssetes.
Cuba, 640 pessetes.
MA3ica, non, 12900 per 100.
Ven p lInela 192'00 per 100.
Marc8, 14800 per 18 0.
Alfer•, 12150
Onces. 12100

Llres, 7205.
Dedors, 1441.
Franca su:<sg. 274.
Mares, 01375.
Corones, 2125.

pe

LOKDPES

CMules argentineS, 40 I/O.
França, 6720.
Nova YorE. 411751.
Espanya, 2055.
stussa, 2470.
!Irlanda. 11772.
Italia, aten.
Suena, 1735.
Portugal. 240.
Argentina, 4400.
Montevideo, 4425 ,
Chile, 3450.
11 rho, 40750.
copenhague, 23075.
ukohaina., 2126.
11 0 lgum, 7405.

hicrcot de Bomes Blanques
Elat blanr, de 22 e 22.
Mera roig, será, de 25 a

211.

Idee, Ihm horra. do 25 50 a 26'70.
Ordi, de 1350 o 14'50.
tirada, de 1150 a 1175.
Pauto, de 10 a 17.
Pavea, de 22 o .23.
Favons, de 21 a 25.
Fesch, d 95 a Tri.
Preus per pessetes la quartern de 4 do-

..

bles.

Al/tde, a Pl.
l'reus p r pt e ertee ele 100 quilco.
Vine del palo. de 13 a 15.
ideal d'ÁinvA. de 30 ro 35.
Alcohol, de. 200 a 210.
Mis(eles. a 70.
Anissats, de 1) a 309.
I'rens per pcseetes els 101 ) litro,.
00 9 , a 7 pessetes eplarlà•
Olivos, de 15 a 10 lo eunrtera.
Ous, a 3 pessetcs la detzena.
ere. o

- 744,.. •

La Tormenta
estä a punt
d'arribar

e

Garrotes, de 7 a S p le:eles els 40 qui'

Illats Manos. de 43 a 41.
Ideal dg ferrp. de 4350 a 4470.
Ordi. de 32 o 33.
Merece, de 30 a 3050.
l'avons. d • 45 a 40.

a

e

S e aenes

9urreres preUren1..-00'75,
td•ra ntenarics, 7925,

Mercat de Tárrega
Ball

Patoso M arre(' 3.
45
"
7tmen Has
42
Veces de scout
be
Vera
Iteraleht Sevilla
48
Mili
Fstranger
~arca
fierre
Ellos
1 015 aqueets toreas stIn per 100 quilos
1 per mArrader)a ethre carro.
Garrofa negra noya
15
"
MatatAra
33
"
Portugal
"Robe
31
"
Ibiza
"Mallorca mire!
25 1/9
13k6PULLES
Pe-!0•• ramera 4
97

ba.doega, 54975.

dem 19070.
Iden beigel‘e, 4015.
Mimes. 1975.
Lirea. 3180.
DOiars, 1'71.
Maree. 009.
Corones, 001 19.
POtitir
Cbertura 8 1 1

attent:
9erle A, namero 1.190,791.

e

de

Exicrior, 72.

..

Acx.iut‘s Leini-747
Lata:ene Ola ts.evaricatat
JEallal
'Espines industria/
gin. 4142. leietunl.
• Yea111211..v. loen)
00te1101

c

Oficiats

COOPERATIVA DE FLUIR
ELEGTRIO
Mercat
im n aza
catalunye, 9
Llotja
Aqueeta gocietat poni a coneiaement dele posmaidors arar/rre gl an
atea cions de la Sarta D. de /a dita
(70010 força
78
entilat,equvan asser canviades
ca
OŠ
"
i
per les de la Socielet Eepanyola
Ulises ettra
63
Corrent
de Construeehms Electriques, quo
02
Superana superior
ooi al a partir del din 15 de 1'94991 lte
corren!
59 bId
proccdirä per mediació dels Banca
0720n9 zer.bata, Need,
Catalunya. Espanyol del Rin
Alacant, 0 ,
de la Plata, Espanyol de Grialit
comas
i Urquijo Caleta, al pagament del
Complot Ter
cima número 3 damport 3750
EE. UD. ‘ree
.4 ,
1 1 .14 le ..a,a (rara aon. .A..
pessetes, o sia ea dividend del 7
"
" not 3225 32'74
i 1/2 per cent del valor nominal
cauta ezteenitatita
de 11Ps accions, lliure d'impaetoa,
si
•
10214
04
corresponent a l'exereiei de 1922.
riftil
6
ia g es Prel
Barcelona, 10 de gener de 1923.
435
"
Va:Pocho
El Secretar; General, Frane/aa
47

5/beles, 9100.

nacione..‘aadra

Ser.

"

A1:13
La DIreerld geno al de la Deula 1 Cla3es Paliree avlsa o la Junta Sindi al &I
Col 1e171 d'Agents de C.anvi 1 BOT3a 1 de
la Doma (Metal de Comerç que ha poset
ret cirrulae)e els Iltols de la Denlo Perpetua Mterlor 4 per 190, emIssid de 22
d'e7-79! de 1912, Oro la numerarte se-

e

Anille. 4 `4, E
Amble. 5% P

'01as. Er.
•
po

alase.

l'arre

1.7930

mputes 101

d'Agents

.

de Cene / 1 Bocea I de la Persa Onclal de
Comen', que ha posat en elretdaeld eis
Mole de la Eruta AmoPir.able 5 per 100.
emissid de 29 de febrer de 817) n'1/a la
iiinneritch1 seguent:
Serle A, núm. 200.073.
70.513.
Mero B. "
Ideal C. "
10.097.
Idern 1), "
12,719.
Idem E, "
5,125.
Ideal 1-', "

A nuncis

Ons, de 3'75 a 4 pecc ele• la lobeen.

OLIS D'OLD'ES
rniltat extra. de 27n 25.
Fi, de 25 a 22.
Parrertt. de 23 a 21.
['reo tar Tale el quarlä de 0900 quilos.
()LIS DE PINTOLA
(lene ‚le 21 a 22.
Verd, de 18 a 20.
Preus per dorso la tärrega de 115 quilos.

l'Aercat de Reus
El mercal d'avoi Sa estat por roncos.
relut i els preus han regit aixf
a 12 pensetes guartera.
Mame, de 18 a 1820 pe/saetea quart e ra.
We , es, a IM Neta Elem.
Ordi, a 15 Ídem 41001.
A la plaça lui ha acoda poca mereade.
eta, 1 el que 018 0 abui plava eren ele fe-

Peso]

hole.
Les garrotes a 075 pessetes .1.1011ä,
posndes a FestaeiG, a 7.
El vi, de l a 7 i long Tale el grau I rärre^a el negrr, 1 a SI 8 IlIlig el blane.
Lee avellanes en gra primera, a 78 pesotea quintä, segona a 75.
En eennta ri l/reta, a 48 pessetes sur',
come, a 471.
21mellla mollar, a GI pessetes ene.
En gra Llergueta, a 24 1 duros quintä.
Esperança, a 24 llena.
Cornil, a 22 Idem.
n 23 'mueres quartera; oli pri
mera, a 218 1 mig ralo, I segona, a 25 el

g

judo

11111111011111111111111111111I1111111111111111111111111,7

ELS POLVOS

e

FLORS DE
T_ALAVERA
Ra181.1 511

L Perf.'eria CA

quartä.

>14,

1:culi/nació que se/tibiara venia en v1
torna a parar.
En avellana 1 ametlla es nota anima,-id
I tendäneia a pujar.
En olivas a 'han
•415tde
26 peaaeI

avelluten el cutis
CAPSA 3.50
11111111 i 1 1 11111 1 11111111 1 11111111 1

LA PUBLICITAT

pfvendres 12 da gener de 1923

TEATRES
ECEA—Companya Zac-

d'infantilismo i ensenya l'orella
com es dio vulgarment.
Ibsen, en el seu afany apesteD'eneä de les primeres repre- lic, arriba a detenerte l'amor
eentacions de "Espectros" a Bar- I re i combat totes les institucions,
celona, han passat una viatena
i ho sacrifica tot en aquest altar
d'anys. Però aquesta obra d'Ibsen I de la seva utopia racionalista.
enenea tan prestigi, i la interIbsen no exalta, però, res en
pretació zacconlana es una cosa
aquesta obra, presenta una gran
Que va (Idear tant foral., que tragedia moral i fisiológica ocal'anunci de la representacie va sionada per aquests prejudicis
dar a Romea una gentada innommorals i socials. No demostra
brable, un ple Com peques vega- pes cene sonsa aquests prejudides es veu en aquell teatre, i l'aeis, al mera siguin impossibles
tenció i l'entusiasme del públic les tragedies /rierais i fisiolbgieemblaven ele mateixos d'arrue- ques. Es una tragedia patològiIles ?Toques en que el nom d'Ib- ca d'un estat social de Coses.
sen feia tremolar de cap a peus L'avariosis heredada per Oswald,
les fibres del !raen inteelectual.
la so y a parälisi i el seu estoba, No és que ara jo tracti de fer ment cerebral abra presentats per
•alte que se'n diu una reviene de
Ibsen com una imatge repugnant
valore, sine que aprofitant l'avi- d'aquests espectres morals i sonentesa d'aquesta representació cials que tots duem al fons de
d'"Espectres" em permetre esL'espeetre del militar
criure unes notes de comentad
Alwig en la raen d'Oswald, es el
- sobre aquest punt del (catre d'Ibsuelde espectre de la societat
sen i especialinent de la tragedel Militar Alwig quo fa casar
dia d'Oswald Alwig, perque de una noia amb un Come tarat i vilaut en tant convé una mica tor- ciós perquä sigui mare d'un manar sobre les coses discutides i lea.
aclarides.
Aquesta lliçó terrible es la que
El teatre d'Ibsen es fill de les
lleno a la cara dels seus ger-.
preocupado/1s d'una epoca, que rimas el moralista Ibsen; ve a
avui dia s'e= superat no abso- dir: vosaltres, amb els vostres
lutarnent, pelee en bona part. Les prejudicis, amb la vostra manereses que dluen els personatges ra !j'Aceita i falsa d'aplicar les
d'Ibsen ja fa unys que les han refleje humanes i divines, sou caupet eles ele IlAS despreciables pe- sa que al mon es produeixin
riedistee, i avui tija fan impressió
casos com el que jo us presento
a poca gent. Ibsen era pri- en aquesta tragedia.
mer de tot un poeta formidable,
Torno a insistir; Ibsen denunera o vena ésser un moralista, i cia un cas, perú no ensenya cap
era a rol ea .1, treball i de taleat remei. Acusa amb els seus arnatural un exceLlent honre de guments a un polemista pobre al
teutre, un fa ,. heterodox (l'aquella qual ell mateix ha donat els
ceneepeaa (le la escena de Scr/be argumenta porque, ii contesti.
i ds Dureae l'al, que l'oren en deDes del punt de vista moral i
finitiva p is ereadora de la come- filosòfic, ele "Espectros" eón una
dia moderna. d'alai> que se'n dar ubre que pogué fer un cert efeccomedia
'
te, pere que avui. com la majoria
Ibsen tenia flor darnunt •e tat del pensament ibseniä, resulta
la preocupaciú moral i reliaiosa tronada i infantil.
njudades per un temperament
Ara mirem una mica que hi ha
apostenc. 'Aquestes preocupaciens foren l'änima i el nervi del posat el poeta Ibsen en aquesta
seu (cafre. si només hi hagues tragedia deis "Espectres". lbeen,
bagea en el teatre ibseniä, primer de lot, crea un ambient
es /non fäcil que t'agua tracas. en la seva obra; alee es imporlantissim, i alela passa desapersau i s'Imgm s desfet al cap d'uns
cebut mollea vegades en les reguante atlys. Pera, com be dit
abans, Ibsen era un poeta formi- presentacions. Es un ambient
dable, i neuest escalf del poeta cosa encongida, triste i nebulosa. Una casa solitaria en un
és el que donä vida perdurable a
algunes de les seves creacions. "fjord", on sea sent la remar monótona de les onades grises. CoEl peela va crear l'ambient de les
obres i va posar sang i neivia lore obstsurs, nogueres envelliseus ninots desespe- des. Eis personalges que hi viuen
dintre
rals cami dels cims i calui da sal' una vidria amb el cor fet
Perb a mes a mes del malbé per lotes les misèries; un
pintor que ve deis països de
poeta hi ha l'Imane de teatre. Si jove
la Ilurn malalt de paràlisi proIbsen tragues estat solament un gressive,
que enyora el sol i Papoeta i .uts moralista, potser
seves i bees no tindrien aquest legria dels seus companys; una
equabri i aquesta justesa eace- serventa estranya, germana naniaa que las fa adaptables a tole tural del jove pintor; un /torne
coix i repugnant, una mena de
els mscenarie, a tetes les interguineu primària que pasea per
praacione i a tus els pública.
ésser el pare de la nora, i el pasN'ea aqui que passa el temps
I les obres i ('Ibsen s'aguanten. La tor, el pobre pastor "borne e i
ingenu, innocent, representant
tesi que ell presenta i la moral
(p:e a tarisa, poden actualnaent de tota la societat morra i falsa.
I vel aquí que en aquest amcon,i. ocer o deixar de convencer,
es te sien. :Abur, (robar passades bient i dios d'aquestes ànimes, la
sensibilitat poética dlbsen hi va
io ,da, infantas, o esbravades.
Perú ira alguna cosa en el (ca- Ilancant la vida a delle, va polint
tre d'Ibsen que no pasea mai, es els sentiments, va sotragant les
la fetea poètica i es la ciencia passions, i unta d'un eli amarg
tots aquella reconets de Vänima
teatral. I eón les dues coses
juntes, perque amb la ciencia on s'ha arrapat la melancolia.
Ibsen, en el personatge de la
teatral sola, no en fartern res.
senyora .Alwig, hi aboca tot el
Saraen sabia molt mes de teatre
que lbsan, perú Sanden no era pes de la tragedia. La senyora
veta. i la seva obra ja no pot Alwig es una mere de caen i ossos: finissima, sensible, arnb
intoreeear a ningú.
raeS exaltada pel sofrirnent. Les
Jui tünfi ssii que tant se me'n
darla tota la moral de "Peer paraules d'aquesta dona arriben
al cor i el fan tremolar una mica,
Cala", de "Brand" o de "Nora";
1:ciegue tot el que diu te una teel que cm eammou i era commoubi or de cara cegar/ene:ida i de
rà ,cmpre daquestes obres, seni la passió. la tendresa i el sen- nirvi adolora.
Oswald parla amb una mena
tiste/e de la pàtria, coses eterde desesperació patológica, i en
nes que rauen dintre el ram exrnig del seu accent malalt, seri
cels i daurat de la poesia.
Ara que, .,epre que s'ha vist valien aquelles clarianes de tenlbsee o s'Iza parlat d'Ibsen, l'a y - dresa, i aquella negror de la il lució perduda, i aquell enyorai el muralista estan tan Hilas que per a la majoria dele ulls ment i aquell desig del sol que li
ta, faca lar una confusió, i coa- geien
El pare fingit de Regina es el
tieumar o enaltir el teatro, dalbpersonatge mes objectiu de l'osea des daiti pont de mira coma
bra
i potser és el que agafa mes
pleta ment
Ens trobem avui davant d'"Es- relleu d'hatee.
El Pastor Mundees, si te /nopee res", aquesta es una de les
obres debsen mes discutides, /netas d'humanitat, s'ofeguen
dins d'aqu e lla lógica mal intenapast>ionntlores i mée preferidos deis aetors, porque es pree- cionada que Ibsen li posa a la
llengua.
ta al Iluiment personal.
El poeta Ibsen deixa en "EsAnalitzem una miqueta d'element moral, l'ele/unt peetic i pectres" una obra poética perl' lement de métier" Que hi ha durable, malgrat la preocupació
moral, malgrat el cas patològic
en "Espectres".
Qué es preposa el moralista que empastifa l'obra fent-la ten
Ibsen en aquesta obra? Ibsen punyent i tau suggestiva dan e3
proclama lamperi de la sana rah vulgui.
sobre lote p ls prejudicis socials i
Ibsen, cona a borne de "metier"
merals, la red sana que repreteatral, ha fet en "Espectres'
senta el pemanient d'Ibsen es
una mena de mirado. Tot nar uuna raó anàrquica, una ra6 que mert de l'obra, si es que l'obra
desprecia la "red dele prejudité argument, es troba en la conde" que em tant o mes torta que versa de la senyora Alwig i el
la raiS d'ebsen, i cense "raó deis pastor Manders. El restant que
Prejudicis' mollee i mollee coallf pasea es dan un corelari
ses d'aquest món, per no dir tut d'aquella conversa. I aquest coel /eón, se n'anirien a rodar. Ibrolad són tres actes llama i
sen, portant l'aigna al seu moll,
lents, on res de neu pot atirar
' posa en boce dels personatges, la curiositat de }'espectador. Pe' uem-ne intelligente de l'obra,
rú quins tres actea mes plens i
el seu pensament, que en el tempe
més suggestiusl Les eseenes
en que l'oren escrita "Espeetres",
s'aguanten a torea do matisar el
no deixava de esser suggestiu i
sofriment, a torea de caragolar
rev olucionare i poca tots els arl'instrument de tortura moral.
uments contraris, els arguAmb uns elements simplIssims,
mente de la "rae deis prejudicis"
Ibsen monta una màquina teaen boca del Paraer Manders, un
tral d'un interés grandiós, d'un
Pobre heme molt flac de lògica inoviment apassionant.
inott curt dentel.ligeneia.
Partem ara de la interpretacie
• Pobre honre pastat al gust d'Ib- de Zaeconi. En "Espectres" hi ha
gen ; i ea equeree tel. Ibsen peca
l'ambieut, qua ett suglia part el
conj. "Spettri", d'Ibsen
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'dóna el decorat 1 el vestits de
l'escena. Des d'aquest punt de
vista, la interpretació de Zamora
As francament detenta, com són
detentes totes les representacions d'"Espentres" quo hem
vist per agite baix.
Jo he vist "Espeetres" representat per cornpanyies alemanyes que cuidaven l'ambient de
i aleshores el relleu poetic era tota una altra cosa. "Zacconi", com tots els adore inerte
dionals, i ell millor que iota porqué es el mestre, es preocupa en
aquesta obra del cas patològic
d'Oswald. El cas patològic pasea
a primera fila i tot el restant que
da desmaiat. El que vegi "Espectres", segons Zacconi, rebrà una
impressió incompleta de l'obra.
La malaltia d'Oswald es importantfssima dintre l'obra, pera no
es tota l'obra.
Zacconi, acceptant aquesta interpretació patològica, es admirable; tots ele elogis que se h
facin sön pece: el seu talent d'analista, la manera con' va duent
el preces de la malaltia fine a
arribar a l'efectisme de l'escena
final, tot es de primera. I sens
doble es el millor interpret meridional d'aquesta gran traged,a
nerdica.
La senyora Cristina, en el paper de la mere d'Oswald, va fer
tot elle que el seu paper dificie
Ifssim exigeig; fou una senyora
Alwig viva i perfecta. I ein sembla que hern de reservar per a
ella els minore elogie.
JOSEP MIARLI DE SAGARRA
TEATRE leOLL—El debut
ea durnie
Els cartells del Nou anuncian )
pee a denté el debut de la companyia argentina -eluifío Atiple",
que ha constituit l'exit de la temporada a Madrid, on cada dia
s'esgotaven les localitats al teatro de la Sarsuela, on actuaren.
A earaeossa feren el seu debut
dimarts passat, amb èxit clamoses, i és d'esperar que a Barcelona, en san esperats ainb ver
mierda, obtindran els mateixoe
exile que a Madrid i a Saragossa.
El debut s'efectuara amb la Ilegenda criolla, en eine quadeos,
"El último gaucho", i la grandiosa obra "La borrachera del
tango", dues do les obres de mea
gran èxit d'aquesta companyia.
•-••1),

LES SARDANES

a

Dcmi, dissabte, dia 13, a les deu de
la valla, extraordinària audició de sardanes a l'ataree de l'Agrupaciú S fdanistica de Barcelona, Hospital, 13t,

bajaos, per la molt aplaudida cobla La
Municipal Olotina.
' •
Diumenge, dia 14, a les onze del lilati, gran audició a la Placa de Catalunya, a profit del monument Pep Ventura, a carrec de la cobla La Municipal
Olotina.
• •
Diumenge, a les quatre de la tarda,
gran audició a la Placa de l'Angel a
càrrec dc la cobla "La Municipal Ole.
tina" exccutant una sardana anib dos
flabiols.
• ••
Diumenge, dia 14, a les deu de la
audició al Bar Persia, per la

sella "La Municipal Olotina".

LA MUSICA
ASSDOIACIO DE Muelea
"DA CAMERA". —

Llot.et, guitarrista
Miguel Llobet és, com lote sabem, un dele primers prestigie entre els actuada coneertistes de
guitarra que segueixen l'orientació culta iniciada o represa per
l'eminent Tärrega. El seu norn
una valor sòlidament adqurida,
no sols cutre nosaltres, siziú mes
enllà de la frontera, principalment a leranea, Aten-larva : America, paises per on En Llobet ha
assolit exila brillante.
Despees d'alguns anys d'absancia, l'Intel.ligent guitarrista
ha reaparegut a l'Ase/meneó de
Música "da Camera", ratificant
en aquest eoncert l'exceellencia
del seu art exquisit. En Miguel
Llobet fou escoliad pal nombrosíssim públic que acut a les seaaluna de l'esmerilada entitat musical!, ainb gran silente i atenció,
no sols degut al prec pintoresc
que en unes tulles volants es
feia, sind Lambe a la real sugges Lid
seus dita habilidosos
peleara les cerdee de la guitarra
Executä En Llobet väries peses del deriiradíssim compositor
catalä Ferran Gen, sobreseertint
entre elles un bell "Andante largo" tendrament expressat pel
concertista.
A aquestes peeee seguiren altres dels autora Rubinetain, Albeniz, Tärrega, Bugaletti, elandelsshon, Costa, Villar i SorDlobet, totes elles ja conegudes.
Esmentarem apart les d'En Manuel de Falla "Romana del Pescador", "Caneó del Foc-Follet
(De l'amor brujo") i un original "Homenatge a Debueey",
aportant a la guitarra les noves
soneritate de la música moderna.
Molt fina lambe la "Densa", «leen
Rogeli Villar.
L'estil d'En Miquot Llobet es
d'una glegaal, ourrffictlid
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dat sonora, fins en aquellas duee
de màxima dificultat, obres que
no estimem en la guitarra, la
instrument popular per ex'
ceLlencla, s'avé., millor, segons
ene deia ajustadament un altre
häbi concertista, a /muelles pasas en les quals domina inexprescid directa del sentiment.
Ilo hem tut vàries vegades: no
som incondicionals d'aquesta
campan a d'aristocratització
la guitarra empresa a Catalunya.
L'instrument te una forea malt
mes atraient i poderosa en son
ambient propi, pintoresc, per teeres d'Espanya; per exemple:
sentida en un crepuscle ctaid del
d'Al/arria, en una nit de 'huP
na clara pels carrers de Calatayud
o a qualsevol poblet petit i miserable cereal de fred de la tiesta Castella.
Pene deixant apart el nostre
criteri realista, cal reconeixer a
En Miquel Llobet com un artista
enlate que arriba al mäxim de superarle en aquesta mudalitat refinada de la guitarra.
E. II. F.
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Els Pomells de Joventut
Programa de la testa dds 800 a Santa Anua:
Matf, a dos guarra de non: Solemne
misiia de comuni6, que culebree el reverend moss'en Maro Sanfeliu, i predicaré
el M. I. doctor En Carlea Cardó, canonge de la postra Seu.
Darant la urissa i conmaitt, elements
pomellistes cantaran escollits motete.
Nota.—Eu penyora de respecte al Sautlesim, les dainisel.les miran enfados
amb

v

capotas.

Dis prea de la missa es Fs ri la bCneclieció de les nove s banderes dels l'omells.
Palea de la Música Catalana, a dos
guarra de quatre de la tarda, testa nada¡enea.
Primera part:
I.—E1 P. de J. "Corona de Poncellines", de Molina de Rei, sota la directa)
de Na E. Estel Sorra, eantarà canguis
amb gestos d'rn Llonguerus, recentns
Daleroze.
II.—Espertaele nadalenc en un ate,
origMal d'En Josep Maria Polch i Torres, i :suelear prl 'acetre En Marion
Mayral, mirneie de Nadal". Serà representar pel P. de J. "Dirt NarlO".
111.—La ormiedia Mea en un acre i
dos 1.11:ädt011 d'En Josep Maria Folch i
Torr,s, i inL.sica d'En Marisn
"lo carta di s Reiß", representada pel
Poinell de Joventut del Centre Social de
retlem, aulb la cooper-aciú de notables
Finalitaacä auib ballets pupulars, dirigits per En Juan 13iaL
Serosa part:
1.--Solemnlal entrada de lee banderes dele Permita, acordo de l'hiinue
de la Joventut de Dallen i ele nomen:ates.
D.—Preseas/tejó de loa batidero. dele
PoulAls al noble de Clatelunytt.
III. — Iterlament pei fundador deis
Pomells de Jorentnt de Catadas'', Ea
Josep Maria Fokdi i Torren.
Terrera part:
Coneert per l'Orfeó del Centre Social
de Rette-ui. Cantará oamposicions d'En
Mayral, Perra-Meya, labert, Martini,
Lully i empelles Ribib.
Flnalitaarä la testa amb l'himne dele
T'ene-11v
Joventut, cantal per l'Orfeb
poutellistes.

l

Crónica Judiciária
AUDIENC I A PROVI:eC,I.eL
Darant la Fe-rodó prim er.; lisa compa-7
resut isiaSre Massuet Josep
Vidfd Lloverns, Cabriel Torres Gallart i
Isidte Dangla flalmaca, aquest tiltim
mor/ ja, ele nimia a he eleccions numicipals de S de felirer de 1030, a Calella,
dedi-asen a la compra de vote. El
fiscal ha demanat per a cada un creas la
multa de 50C1 ucasetes i Nint anys i un
dia de suspenvib del dret de atacad.
l'en l'ocuparib del segell de corita:1rib
1 tinença de follea anomenades etaad,atino,/ ha romparegut a Ta Servid quarta
Tontas de la Peila, per al qual ha denlaea: ei fiscal la pcn.1 de dos tuesos i un
dia d'arrest nIlajor.
ASSENYALAN1ENTS PER AVUI
AUDIENCIA TERRITORIAL
Sala primera. — Les Drassanes. Incidenia ocietat litunté. contra I). Angel
Corran Mir i iiiinisteri
Sala segoua.—No té 'aseenyalainent.

AUDIENCIA PROVINCIAL
Secció prinera.—Audiocia. Boa orats,
per atemptat i lesione.

Servid. segoun.— O, st. Tres orillo per
furt, amenaces i estafa.
Secció tercera.--Llotja. Dos oral',, per
atemptat i estafa.
Secchb quarta.--Nord. Cine erais, per
dispar, (art, lesions i danys.

_

3

Estètica del nacionalisme
Senyor Rlus. Diguem-ho solament osare nosaltres: /A catalä
va molt be per expeessar les coses familiars. els sentiments que
tenen rnés calent ene:Metal, puix
que ene broll espontäniament
del cor, cense que hàgim d'enutjar-nes gens en la tria dels mote;
no ern negaräs que, en eanvi, segelle amb que fa mute palreca
parlar-li en espanyol.
Senyor Pule. — Cana?
Senyor Rlus. — Vull dir que da
gent hunal, si ele parles espanyol ('escolle mes atentament,
alhora complete amb certa lleugeresa isatis agradtvola, les ordres
que hom Ii dena.
senyor Puig. — Potser cantone l'agradfvola lleugeresa, amb
l'esverament que a suelte infelieos els reporta el drinc de l'aspaeyot pel record que don de l'estatge al quarter, o aínb ei traehale que hom te quan ha d'atansar-se a unes oficines de restat
esparvel.
litenyor R:us. — Sigei cona sigui, de lotos maneres, parlar cestolla, moltes vegades recapta per
a nosaltres una mejor autoritat.
Enyor Puig. — Western mes
que impelan aqueixa autoritat cla
sorge o de policia, deixontlir
mi i n els que m'escolten, la
simpatia de sentir-nos germana
en una mateixa manera d'expresar-nos. A nido qua auf no cal
prendre cura que teta la Leva
pretesa autoritat vingui per terra d'una faisó bufonesea, quan
l'interpeleat s'adoni el e 1 re¡mete: caedlä du la /sestea proseEle,.
Senyor Rius. — Be, bé, jo parle de l'espanyol ben paelat. 1 no
em negeräe que en nrantes ocasions fa mas distingit...
Senyor
que enlene per ess
dastingite
Senyee Rius. — Ves!, el que
ent¿M tothorm fer alfa que no seden fer ele altree.
Sen yor Putg. — Quina atangaucha, senyer! Esser detenga,
en l'accepejá social del mur, no
vol die par fer el que no fan esta
altres, sind fer amb mes exeel!ende alle que els anees fan. El
que tu deies, na seria disimicie,
sirtó extraeugäncia. Ailf, entre
nosaltres, no eerä mai distinga
parlar una estrangera parla, sine parlar la premia amb teta la
sa y a mäxinia puresa, arab iota la
seva naxima bellesa. I res tan
poc distingit, tan inelegant coas
olí calada que parlen els catalana
que habilualnient, parlen en espanyol, o que no fullegen mai ni
un diari ni un Libre.
Senyor Pul. — Dones no n'hi
ha poca de gent elegant que...
Senyor Pu !g. — Torneen abans
a fer un altre eselarirnent: qui
san els elegante?... Que per ésser
elegant no ha pas prou amb
fer-ee abillar pel millar sastre.
Aquesta mena d'elegante, alguns
cope. no sempre, sea un bon element decuratiu per a una ciutat.
Cal , pelee, d'esser eleeant en ala
gestos, en lee idees. Cal pensar
i sentir eleganttnent. I en aquest
concepte, la riostra aristocràcia
—ädliuc la riostra arisLocräcia
intel.lectual! — ha eetat mancada d'elegänes,
senyor mus. — 011 aniràs a
parar amb tot. aixe?
SenYcns Pu /I .— La p ostra aristoeräda ISa estad Znalleada d'elegancia, perquè es (Idee enlluernar pele reilexes de la cort espanyola; la costea inteleectualitat, perque contribuí 2n llores
d'incorracieneia o l'espata/0 g t.zacid
del nostre esperit. Tots plegats en
comides de reboklar euergicament tot alié que bom pegues
Sa raya ithassagadura, acabaren per aceptar-he arnb joia.
Perdenem als intal.lectuals: elle
han estat, es clar. ele prim rs da
redtatir-se generneament: da seva redempció, no ha estat, perú,
un Gólgota, sind un jardi de Cure.
L'aristeeräcia i la burgesia
sola no eetan encara del tot redimides, sine que ni penedides
del tot. I no els dnianern
Lampee un Gölgota de sang per
redimir-se En tindríem prou amb
qua es llturessin completament
de l'espera (enraleció envere els
opressora de Catalun y a. Suara
mateix un sillita escriptor, En
Garles SisIdevila, es mofara d'alguns catres grotescos que pren
el nostre compartiment en se,.
cietat, quan estrafem l'empalagosa cortesia de la gent
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que ens envien ae Madrid, 1 i

l'ensems per centrase evocava
la bella Lradició de la nostra ga:lenta medieval. Dons be, rae
coneixem que stelament l'exallai
che del propi caräeter i no el sea
rebaixament, pot donar una nos
ble rnesura ale nostres gestos.
Li imilacit as sempre una mane
• d, sinearitat. Mes encara: una
mentida del nostre espera. I els
bornes que menten, i els pobges
que menten, no poden tenir l'ànima enlairada. La mentirla és
vici d'ese/aus. No d'hornee Hieres,
no de pobles lliures. El cinisme
de Roma pot ésser inmoral, perb
de bell. La rnentida temorenca
deis pobles que ea deixen posar
el jou sonsa revoltar-se; la mello
tida teraorenca del pobles que
voten ter Seres les caracteristia
ques — els vicis adhuc — del poe
ble dominador, serä sempre un
gast vie t, sobretot, lleig. Per això si no fos per altres raons mes
pregones, per estética eedament,
cal eeeee naciorsalista, decididament i definiva, series matisos
ni Iletges meges tintes.
Senyor Rius. — Si, eornprenc.
En aize teas ra6. Je mateix
veig, i n'estic orgullós, que a
bell Lenir ja un art pimpi, una
teratura premia, gairebe una filoe
sofia. Es bell tenle lambe un ase
saig de govern propi, que té més
que el de reetae la confiança
nes/ra...
Senyor Puig. — Pere es innoblement lleig eitre raig de tot
això, que hi hagi encama qui pu-,
gui donar preferiaicia, corn tú,

al bell comeus /regenta eonvere
ea, a les coses dala altres, quan
aquestei coses, ruentre ens vine
guiri imposades, no ene haurtea
de mereixer firls que l'elegant
ironía d'un soturiure mofeta.
DOMEABC 011Ali SE

Crónica Social
Del confliote de Calella
Amb rnotin del locaut plantejat
a Calcita, es nota en aquella població
nna furtissima agitacid per part de tot-

hoin.
El governador civil manifestà ab periodistes, que hacia rauhe-resolut amb
diversos elements patrons i obrers de
Calella i que crea qut el conflicto s'ha
d'acabar d'un cop. Amts aquest propósit
ea traslladaré densa a la poblada.

Els barbera
La Comissió Mixta de Patrona i Oilciatu Earbers ns fa preseas a tots els
patrona la mcessitat d'adquirir un cama'lar de la Dei i reglament de la Junta
local de Reformes Social:, que regula
La jornada mercantiL
Vaga
A Manresa s'han declaras cu vaga els
aprenents de la fabrica de calçat del
senyor Josep Molsut. El motiu d'armesta vaga és per no haver-los concedit un
angtnent de jornal que demanaven.
La Uva deis Drets de ['Homo 101 socialista Alter
Ea la (farrera SC13{6 que celebra la
Lhga dele Drets de s'acorda
demanar l'indutt del socialista Juan Raptas= Atser, dit "El I> eCta"
Ele pelotees
Diurnenge que ve, dia 14, es reuniran
en Assemblea general els obrers pene-

tres, al local del Sindicar Lame del
carrer de Guardia, número re, a dos
gomas d'onee Ael necia, tice-a oficial,
per tractar del seeüent ordre del dia:.
Lectura i aprocacid de l'acta anterior;
gpr °vació deis cometes; organització
completa de l'ofici; rerint a seguir CII
endavant; assumpte Je les quotes; nomenament de cauces de junta i de Co.
missió Mixta i assamptes generala.

.

Universitat de
Barcelona
. -asionat accidentalment del
S'ha rae.
dosonat de la Pecan:u de Claciea el
doctor Sanó Vila.
— Ea anuplinomt :Cima vintència
dol Tribunal Sonsean per Reial ordre

s'ha dinsosat tramitar per concurs la provisib de la catedra de Psicologia Experimental de la tuisersitat de Madrid.
siumme ti. la Facultas de
—
Farmacia projeeten obsequiar amb un
banquer el nuu catedrätic de Botaairs
desuilgiva, doctor liaista Cort.no

•
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GOVERN CIVIL

Conferüncia

Revista de polioles motomstes i oioliStOs
Atuiú a la tarda, el governador civil paseé revista, al Pire de la Chita-

d'En Poli Vida l de tiobatera

dele, deis noticies motoristes i ciclistes.
ni hacia 8 motoristes i 6o ciestes.
els quals s'exhibiren pela passeigs del
Parc.
Els soldes de quota deis
cupos del 20 1 21
Visitaren al senyor Raventós una comissió de pares de soidats de quota
dels cupus del a i al, demanant que
s'interessi pel Ilur llicenciament.
El governador chi va contestar que
remira un abre telegrama al mininoel ds lå Guerra Irtikinist

a la Joventut Nacionalista de la Barceloneta, (Sant Miguel, 3). Tindrà
dele, dissabte, a les 10 de la nit, amb
aquest tema:

"E

tigülim

21E1 2u 2i i multuts zilugs"

— '

r-r— LA PUBLICITAT

AGENCIA HAVAS
AGENCIA RADIO

TELEGRAMES
L'Aviani

LES REPARACIONS DIFICILS

D'Anglaterra

;Una esquadra britànica es dirigeix
cap a Espanya
disposada a qual-

Drvendrea 12 de gener de 124

Les tropes franco-belgues han ocupat la ciutat d'Essen

sense incidents

r

La marxa cap al Ruhr : L'alt comandament i l'organització del quarte
sevol eventualitat
general : La població resta tranquila : La IlliSSiÓ dels enginyers francesos
Londres, 11. — Diu el "Morning Post" que ahir sota( de
No hi ha ruptura diplomätica : Una proposició italiana
Postland !a flota de l'Atlàntic,

cinc cuirassats,
guatee creuers i flotilles de sub'marine i contratorpediners.
Acuesta flota farà un creutr
de tres mesos per aigües espanyoles i va proveida de queviures i municions per sis meses
> per tal d'estar disposeda a qual'sevol eventualitat. — Bayas.
composta de

• L'AVIO MES PGDEROS DEL
MON

e Londres, 11. — Per iniciació
'del ministeri dakeronäutica, sir
Samuee Borne, ha estat adquie
rit pel Govegn d'Anglaterra l'aegoplä mes poderes del món.
Aquest. aparell, que podrà das1n/rallar considerables velocitats
porta un motor de mil cavalls
fdrea.—Havas.
eUNA ESCARAMUSSA ENTRE

TROPES HONGARESES I
ROMANESES
Bucarest, 11. Segons un cotnunicat oficial, un destacament
militar hongarès ha passat la
frontera a la regid de Arad, retirant-se despres d'haver sostingut un tiroteig amb les tropes romancees destacades en
aquell lloc. — Havas.
ELS LITUANS CONTRA LA
PRUSSIA ORIENTAL
Memel, ii. — Les tropes
avencen sobre aquesla
,tluLat.— Hacas.
NOVES FOCLACIONS RONCARESES

Budapest, 1.— Ahir s'efectuä
Xa tulie oficial a Hongria de vuit
poblacions sotmeses després de
18 meses de regir: austriae.—Haaras.

rttlacza
!

Nueva York, 11.—En una ree
unió de la cornissió de boxa de
nEstat de Nova York, s'ha decidit no autoeitzar a Jeff Willard
a causa de la seva edat, par tenir
.un encontre aneb Jacg Depsey.—
Radio.
n
ACCIDENT D'AVIAGIO
QUATRP. MCRTS 1 UN FERIT
GREU
' Ajaccio, 11. — L'avió que reaBiza el servei postal entre Ajac¡reo i Antibes aterritze, violentaextent a conseqüència d'un desperfecte a la màquina.
Moriren quatre dels cinc pase
patgerhi !savia a bord, Calare t,
— Hateas.

ELS INCENDIS AL CANADA
i Londres, 11. — Comuniquen
de Toronto que els danys caulate pels incendis de propietats
leat.6liques s'eleven durant l'aey
set milions de datare. — Radie.
A IRLANDA

CREUS CiSTUSSIS A &LIGO
TRENS INCENDIATS
Sligo, 11. — Salan produit
greus disturbis.
El inc de fusellada a la ciutat
a Pesació es violentessim.
. Dos trens de viatgers han estat
Incendiats.
Bayas.

La declaració de M. Poincaré a la Cambra francesa
Paria, 11.—El "Petit Journal"
anuncia que avui les tropes franceses efectuaran llur entrada a
Essen, conforme al pla preestablert.
L'"Echo de Paris" diu que el
total de les forces franceses que
intervindran en aquesta operad() serle d'una divisió.
A cuestes trepes d'ocupació
s'hi unirla un destacament belga.
L'objecte d'aquesta operació
es garantir la seguretat dels enginyers francesos, belgues i italians encarregats de verificar el
control de la producen) de calló.
Aquesta primera fase de l'operació quedara terminada a les
tres de la tarda.—Havas.
Dusseldorf, t i. —Les trepes
franceses concentrades a la frontera de la conca esperen a peu de
maese l'ordre d'avançar.
No s'esperen mes moviments
que els estrictament necesseris.
La conca industrial no sería per
ara, ocupada en la seva total eta
pera la infanteria d'ocupació
desplaçarà a l'enseres que els
tècnics amb el màximum de velocitat, sostinguda per altra part
per autos, talles, avions i altres
diversos elements räpids.
Segons les impressions rec'oMides aqui, l'extensió de l'ocupació dependrà de l'actitud del Ge-.
vern alemany. La ruptura per
Alemanya de les relacions diplomàtiques podria, per exemple, fer
introduir algunes modificacions
en el pla primitiu.—Radio.
CONIUNICAT OFICIAL
París, 1
(oficial). — Les tropes franceses han sortit a punta
de dia en direcció a Essen. A primores hores de la tarda ocuparen Bruckhaussen, Essen, Warden i Ratingen.
Formen les tropes d'ocupació
dues divisions d'infanteria i una
de cavalleria, que comana el general Henrys i sota la direcció
del general Degoutte.
Acompanya les trepes franceses un destacament
Les unitats franceses de guarnició a les poblacions de la frontera rellevaran, a Ithenänia, les
trepes que han anal al Ruhr.—
Havas.
ELS DESTACAMENTS BELGUE3
Brussel.les, 11.—Els destacamente belgues que acompanyen
les tropes franceses cap el Ruhr
començaren Ilur avene aquest
mate
No es te noticia que hagin ocorregut incidents.—Havas.
ESSEN, OCUPADA
Londres, 11, a les 1145.— Les
tropes franceses han ocupat Essen —hayas.
EL. QUARTER GENERAL A DUSSELDORF
Dusseleorf, 11. — En aquest
moment s'organitza a Dusseldorf
la residencia del quarter general. Les oficines militare franceses funcionaran en un espaiós
edifici, Boa de reunió deis mag.
noto de la gran indústria regio-

Eis bsports
Eis

campionats de tennis

del món

Han transcorregut pocs dies,
Telativament, des que tingué lino
aquella memorable ,sessió, el re.sultat de la qual fou acordar
"water" que tingués lloc a
lnostra urbe la primera manifestació esportiva de caràcter mundial, qual organització ene era
oferta per mitjä de la Federare()
Internacional de Tennis. I aquell
imperatiu tan categòric i tan
enèrgicament sorgit de Pasmenmentada emite be pot dir-se que
fo ola cima de l'èxit, ja que
aquest és indiscutible avui.
En apareixer a la Ilum agucetes rafiles, ja hi haurä en disposició de joc una de les dues
pistes, damunt les quals serle ade
rnirat el bell estil de cada juga..
Or. L'alltra pista quedarle callesaida d'un die a l'altre.
Dit sobretot dit aixftal vegada sembli el mea pla d'ae
quest món la preparació del Roa
on deu tenir efecte la mes gran
Manifestac:6 esportiva que hom
Amo.; escale g 1 pie/Atril lea,

Ben al centrare l'organització
de tala campionats mundials ha
ofert des del primer moment dificultats tantes i tan grane, que
amb un altre temperament i amb
un altre nervi que no fos el nostre, Barcellona hauria hagut de
renunciar, almenys per aquesta
vegada, a l'alt honor que 83 li
feia en brindar-li una organització .semblant.
Cal dir i pregonar-ho ben alt,
que aquesta vegada no hi ha hagut cap fallida. Cap element ni
cap estament ha defugit la crida:
tothom ha ofert i cedit do ball
pla tot. ço que li ha estat demanat. I per damunt de tot i de
tothom, el nostr3 magriffio Ajuntament cedint el Palau de la l'ira
de Mostres, gai edifici del
Parc urhä, i posant les p.:saetea
a la disposició dels organitzadore, ha resolt seas dubte el mes
greu dels problemes que plantejava aital organització.
Tetaba la Direcció del Frontó
Comtal, en posar a disposició deis
organitzadors ei seu estatga,
nialErat kVilar-é.0 q oi.ella un-

na h . Un mur improvisat separa-rä franceses i alemanys.—Itadio.
L'ESPERIT DE LES PO B LACIONS
Dusselderf, 1L—L'estat d'eaperit de
la població ile Dusseldorf recorda el dels
primera dies de l'oeupaciú de la regia el
1921. Als carrera, que continuen animats,
els transounts contenten febrilment les
decreces noticies; es y enes passar destacaments i autos militara franceses; es
comenta sobretot la darrera baiza
merc. El dólar arribä ahir a valer 11,000
mares, la qual cosa ea considera coas el
principi del fi.
['eis oltants de l'estaci6 de Dusseldad s'agrupa la multitud per presenciar
el pos de trena de material i de soldats.
Al Ruhr la nereiositat C molt gran;
les organitzacions secretee prediquen la
resistdinia. Mulgret aix6, no s'han produit, eles ara, les anuneindes vagues.
Per altea part, els periódica d'Essen fan
ressaltar la ineficàcia de teta resistencia
i exl/orMn a la poblaeiti e conservar la
Calma i soportar passivament totes les
mesures que es prenguin ea arribar les
torees aliades.—Itädio.
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AUSSIO DELS ERIG1NYER3

FRANCESOS
Parfs 11.--Interrogat un alt funcionari del ministeri d'Afers e tratteers re s
-pectdlsinruoal
d'enginyers franceses que acaba
d'arribar al Ruin., ha &clarea; "Les neotres tuissions d'enginyers no tenen ultra
instrucció precisa que la d'assegurar ele
Iliurements de calló a França. Aneen
allä per contrarrestar els incompliments
comprovats d'Alemanya. Pel domes, lo,
dep ndrä de les eirrumstäneiee, es a dir,
de l'actitud dels alemanys. Poden produir-se eadeeenitnents que deei•leixin el,
'lastres enginyers a mitres intervencions.
p:r6 aire no he pedrero pre eure ni ;l'ir
guinea instrureions !,r!ea aleshores;
nostre deure es el de no pertorhar per
res l'aetivitat económica normal del
Ruhr.—Rädio.

s

e

y

L'AMBAIXADOR D'ALEMANYA
CTI13 A BERL!M
r,:3 El leie ieUFTIliete DiPLOLIIIT I CA
París, 11.—L'ambaixador d'Alemanya, von Mayer, ha serle',
cap a Berlin, via Munich.
L'Ambaixada alemanya no ha
fet cap comunicació al Govern
franees, 1, per consegeent, no hi
ha ruptura dirloniätica.—Havas.
Benlín, lt .—L'ambaixador d'Alemanya a Roma no serle cridat
Pol Govern.—Havae.
LA DECLARAC,10 DE r. FINCARE A LA CAMERA
CONFIANÇA EN EL GOVE7iN
París, 11. — El President dol

Corleen de ministres senyor
Poincare ha esposat a la Cambra
el pla proposat a 11101 d'arranjament final i que posava termo a
la tasca de la Comissió de Reparacions, i desames
Un Tribunal arbitral no podia,
sense ella, decidir una nova emputeció deis nostres crèdits.
Parla a continuacaí de les condicione en que Anglaterra proposaya concedir una moratória
Alemanya, cense cap ~ció peca-jeta contra ella a menys de no
recaure unänimement entre els
ahelee

— Explica que Freno, que havia
anticipaí ja cent mil milions
Alemanya, no podia permetre
que acuesta tonel a recperar
seva hegemonia económica i industrial, mentre's que França
estä arruinada.
Si el pla angles hagués triomfat, hagués portat aquesta molt
próxima supremacia del Reich.
Prossegueix formulant critiques del pla angles entre unänimes aplaudiments de lao Carne
bra i declara que no podia admetre que Anglaterra i Freno, pegual sotmetre el desacord sobre
les reparacions a un Comité arbitral de banquers, puix per poderosos que siguin els financiera
internacionals, no se'ls hi pot
confiar la sort de tot un poble.
Minio per les qüestions internacionals, els Governs no poden
deixar que els financiers internacionals siguin amos de resoldre-les.
Afirma que no s'ha trencat l'aliança, per tal com descansa sobre records imborrables i intereSSOS permanente, i afegeix:
Els dos Governs estan eonvenente de ta necessitat de salvaguardar Ilur aliança.
Recorda la recent comprovació dels
manuments comeses per Alemanya en
ls Iliuraments de fusta i carbó i fa
ressaltar que Alemanya va pretendre que
zis preus oferto a titol de reparació
den molt baixos; dones be, després
s'oierien aquestes meterles a preus inferiors.
La nota de l'Agencia Wolff declara
amb ean clarcla,t que Aletnanya es negava a facilitar carbó de cok a titol
dc rcparacions, mó si acceptava cl
ilimar-lo rs canvi de pilles.
Dernestra que Alemanya, que pot proluir formidables quantitats d'äzon, es
negara en ab3olut a facilitar-lo a Franca, okl qual, aquesta en tenia gran necesAtat, fent després ressaltar el fet
Aletnanya rebutgés el vast programa elaborat pcl Coceen frentes concernent a l'és del material i de la mä

tobra aternanyes.
Esmalta els anides del Tractat que
donen dret al Govern per a prendre
sancions i recorda que el senyor Clambe:lain va reconaer formalmcnt
aquest dret, conseqüència per la qua l
els enginyers francesos, italians i belgues són avui a Essen.
La Catabre, en peu, ovaciona als ambaixadors de i Italia, que assiateixen a la sessió a la tribuna diplomática.
111. Poineare diu que França no vol
enetenir-se del Trartat i pie entra al
Ruhr per defensar els interesses comuna
dele Mitas.
Fa anuló a la retirada deis males de
la Kohlensyndirat d'ESeen, probablement
perqud contenien preves de les faltes del
Reich i es refereix a la crida a Berlín
dels embaixedors d'Alemanya, deelarent
que totes aquestes amenaces sdn y enes i
que al Alemanya insisteix en no cumplir
ela seus compromisos, el Traetnt auto.
cites la prolon aein de l'areiú francesa.
Fa nessortir que es inexacte interpretar la retirada de les trepes ameriennes
eom protesta contra l'entrada de Franca al Ruhr, dient que la doeissie nceda merica na estä Presa ja des de fa temps
i que la prepia Alcmanya és la tue de-

g

mana el menteniment d'annestes trapes
al sea territori.
Tambe declara E. Poineare que roenpació de Franç no t6 carácter militar,
t'inri que es tracta, simplement, de gana,
tir la labor deis enginyers.
Reconeix que l'absència d'Anglaterra
es prendre penyores farä menys productiva aquesta aeeiö per6, afegeix el president, mes val un rendiment pee considerable que no pes res.
No volem de cap de les meno-

res empobrir a Memanya, sine,
que es tracia d'obtenir alta que
raonahlement es pugui; primer
tenles i carbone i després me-.
sures de sanejament financier.
Estarem sempre disposats a
parlar amb ella i molt espacialment a ajudarla per l'emprèstit
exterior.
ar. Poincare termina dient: Estit convençut d'haver respost als
vots del poble francés, posant
termo a la maese llarga serie de
concessions i conservant els drets
que el Tractat concedeix a Eranea després de la sectaria.
Despees feu us de la paraula
ef. Dluni per exposar da tesi som'isla sobre repracion . s provocant violente incidents entre els
elcments de dreta i extrema 55queme.
M. Poincare demanà l'ajornament de les interpeelacions sobre política exterior fins el mes
do febrer próxim t, atribuint al
seu vot la significació de confiança, la Cartelera vota per 472
vots contra 86 l'ajornament fins
el 2 de febrer.— Hayas.
EL SENAT VOTA L", AFFICHACE" DEL DISCURS
Paris, ir.—M. Poincaré ha fea al
Senat, declaracions identiques a les de
la Cambra. El Senat ha votat, per unanimitat, l'affichage" del discurs pronunciat pel president dcl Consell.—IIavas.

EL GOVEreN AreGLES ES

REUNEIX
Londres, 11.—El Gabinet.
s'ha reunit per a -estudiar /a
situació creada per l'ocupació del
Ruhr per les treies franco-belgues i per la retirada de les time
pes nordamericanes.
En els cerctes 6ficiosos no es
considera probable que el Govern
retiri les trepes del Rhin.-11avas.
ELS PROJECTES DELS COSIUNISTES FRANCESOS
Paris, II.
Sembla que els
sis leaders comunistes detingute
atrir tornaven a França per tal
a'organilzar en diversos grare
centres com Lid, Saint-Etienne,
Le Havre, Burdeus i Marsella, mífinge contra l'ocupació del Mur,
que segons ells es un crim contra
el proletariat franco-alemany.
Con) se cap, Mon-mousseau havia
estat expulsat dEssen per la policia alemanya ihaviatornat ahir
a París amb els seus companys.
Radio.
LES PROTESTES ALENIANYES
UN. DISCURs DEL CANCELLER
CUNO
Berlín, 11.—El conceller de
l'Imperi ha fet davant d.3 /a Comis:1(5 d'Afers extrangers de la

El mes de febrer

p r (5x m quedarà
establert el servei
Tolosa- Barce.
lona-Palma-Alger
París, 11. — El prop vinent
mes de febrer quedarle establert
el servei aeri Toulouse-Argel,
amb escales a Barcelona i Palea
de Mallorca. La distancia del trajecte serà de 500 milles.
La setmana entrant la matee
xa companyia inaugurara el ser,
vei Barcelona-Palma de Manera
ca amb diversos aparells proe
volts de telegrafie sense fils. -Radio.
•n•n•••nnn••

Cambra una exposició detallada
de les negociacions, recordara
que 6Is aliats han rebutjat obsta5
nadament les proposicions fetes
psr Alemanya.
El senyor Curio ha criticat
el seu discurs la política segunda
per França i Bélgica, afirmare
que aquestes potencies han vicie
lat el Tratat de Versalles, atarea
que el Gov3rn alemany no es
milena a rebutjar qualsevol ace
te de violencia i que notificare
la seva protesta a totes les potencies.
Declarä el canceller que el Cae
vern del Rsich so,spendrä tot
mit en la qüestió de les repara
cions pel que concerneix a Erasea i Bélgica, insistint en que hos
tes les mesures que puguin sigs
nificar que Alemanya estarà subject3 a ostatges i que estiguin en
contra de la seva capacitat económica trobaran una actitud fers
ma i resolta en contra pel poblo
ailemany.—Havas.
El canceller acabä dient que la
unitat i la dignitat s'imposen
avui mes que mal.
Segons noticies que menina
crèdit, entre les mesures projectades pel Govern alemany almea
del lliurament de la nota francesa, figura la publicació d'una
prodama declarant que 21 Traetat de Versalles no existeix ja. i
anunciant la remencia del Reich
a emprendre cap iniciativa en les
negoriacions arnb l'Entesa.
El Reichstag . ce/2brata a:asa
dissable.—Radio.
LA RETIRADA DE LES TEOPES
AMERICANES :EL P.BIN
Washington, u. — E1 Govern ha cedenat al general Alter', que estigui ere
parat per embarcar a Anvers o bé a Ere.4

1es trapes americanes
1-lavas.
CGM S'EFECTUARA LA RETIRADA

lema

París, 11—Seran trameses
d'un moment a Peltre diversos
transporte de guerra per embarcar els contingente nordamericana 1 conduir-los de non ala
Estafa Units. L'embare de lea
esmentades tropes comenearä la
setmana entrant. S'han trames
ordres al general Allen per ta
que dirigeixi les seves trepes eaa
a Anvers.
En els cercles politice es co.
menta la decisió que acaba de
prendre 31r. Hughes pel que toca
a les tropes nordamericanes del
Rhin, decisió prevista per altra
part cona a conséqüencia de la
votació en el Senat de la mecia
Reed, que fou aprovada. et 7 de
gener per 57 vots contra 6.—Radio.
Nova York, II. — S'assegura
que el transport "Saint-Mihier
sortirit de Nova York avui o de,
mä per conduir ale Estats Unes
les tropes nordamericanes da
Ithenänia—Radio.
•-nao.-•••n•

pareció Mes setas eampionats,
mereix forca gratitud.
Un moment, perd, hi haguéperque no dir-ho?—que els mes
optimistes i fins els mes diemne afsrrats a la idea de la celebreen', dels campionats, van defallir davant de tantea i tele come
plicacions i van fer entreveu-re
la possibilitat d fer-ne renúncia de falsa definitiva...
Però fou un moment d'angoie
xrt que pasea com un núvol de
mala 3struganea, i que • ortosament no ha de reapareixer.
La gran obra de preparace) va
endavant sense treva. Ben aviat
come/neme els entrenaments
dels nostres jugadora, i, ben aviat
lambe, la incomparable urbs nesditerränia, cap i casal de la nostra estimada Catalunya, donarle
Irr mes coral benvinguda als
luslres representante de les nae
cierta esportives mes ayer-mides,
rebent-los amb els braços ben
oberts establint-se tot seguit ene
Ire ells 1 dIe nostres jugadors una
lluita tan bella com energica que
ene farä recordar aquella tor-,
nelgs prehistòrics, les narracions
dals quals ens encisaven.—D. 13.
FUTICAC
El Camplonat de Catalunya

Amb malita de luerareße el diue

menge vinent el parid de seleceio Astúries-Catalunya, el Comi •
le provincial ha seuyalat els partits que segueixen, no poguent-se
jugar tots per tenir els clubs designats jogadors per Pesmenlat
encorare.
Grup B. Primera equipe: Terrassa-Badalona, camp Terrassa.
Martinenc-Espanya, camp Martinenc. Júpiter-Atletie, camp Júpiter.
Es jogaran lambe els segons i
tercers equips d'aquests mateixos Clubs.
Respecte u l'equip expedicionari, en les darreres hores do la
tarda encare no se sabia la seva
composició total, a causa d'haber-hi dos jogadors, En Piera i
En Sagi, a quins les seres ocupacions no els permet ten abandonar la ciutat. No sabem,, donea,
quina foren els que en l'exprés
d'ahir a la vetlla marraren cap
a Gijón; no obstant, publiquem
ele noms que tela esment la darrera nota de la Federada.
Són acuesta: Zamora; Planes,
Surroca; Torralba, Sancho, Samitier; Piera, Martínez, Gräcia,
Cartilla i Sage Suplent: Tena
Sobre l rumorejat partit a celebrar el diumenge entre l'Espanyol I l'Europa, no s'ha pogut
arrivar a un acord. Ahir al ved-.

pre debió de tenir lloe una reunid

que debió de resoldre aquest assump te.
U. S. Sano-Aveno

Diumenge vinent, a /a larda,
jugaran aquests dos primers
equips en el camp de la Unid.
Es de preveure una Iluita disputadtssima, ja que en el darrer
parta de Campionat l'Avenç guanyä a la Unió. Une i altres faran
tots els esforaos imaginables per
millorar el resultat els de la
Unió, i per a referrnar-lo els de
l'Avene.
BOXA
Avui, divendres, tindrà efecto
a l'Iris Park la primera vettlada
que aquest any organitza l'A. E.
P., baix el següent programa:
A quatre rounds: Young Aracil, contra Serian (pesos mosquee) i Jeliue contra Uide (pesos
mitjans).
A sis rounds: C. Sancho, carne
pié del torneig del pes lleuger,
contra S. Andar-son (pesos Heug ana); J. Pabregat, contra F. Urtesun (pesos plomes), i finalmant Adolf Erediant (pes welter), contra Americano (pes lleuger), combat a pes 'hure.
T,,t5 els combate seran disputats amb guants de qtratre onces
amb rounds. de Iras ininutg,

Director de comba!, En Jcsa
Casanovas.
EXCURSIONISME
La Secció d'Esports de la Josentit Nacionalista Pau
farlt el proper diumenge, dia it,
una visita a l'Escota Industrial de
Barcelona.
Lloc de reunió, local soca., a les
del del mate
Caravana a Luchan per a
la "Dotan, de France"
La Secció d'Esports de aiunla
by& de/ C. otro Excursionista de
Catalunya organitza una carasana per a traslaadar-se a Sep erbagneree, amb l'objecte de
presenciar la aran prova'interuseional de ski, eme s'ha creat ara
el non\ de "Colee de Franco".
La importancia que revesnre
aquesta prova, no erelern mutesate N-metete-1a. Reeoeden, sra.,
ment que la seva valor rai .10 50
nr1 frenes t que .9-2.23 la pae.era
vel`a que es carrera. Per alir3
part el seu caräcter, internacional. cae re da país he d'oblar r e
-preaistPqu,dp).
nene la duresa de la mateis1
composta d'una cursa de 60 ktn.,
altra da 18 i salts, aixf Corn el
magnIfte esceuari en que es de34
enrodlara en ges distintes fase
tuat -en
Eriu1I.-60
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CONFERENCIES
D'ESPANYA
El problema de Catalunya

Un article de "Informaciones"
Diu reformaciones, parInnt de In s üeste) catalana. que els extremistes d'una
Cal afirmar, de bell antele, rom inme.
1 ja ea essent Lora d'oposar al devassall
de la passia suicida la lneica inflexible
1 el fred raonament.
Ca.1 afirmar, de bell entuvt, cota impe.
rada auzional i rendí-a% /a evitar d'Ea.
parea; pera aquesta nultst no cal basar-la en un centralisme absorbent, incompatible arnb la vibrada de l'espera
regional.
Sense neeeesltet de paraules, el ene
cal es reconèixer la indiscutible varietet
del territori ibéric, serme deixar de manfruir la unitat nacional. i aist podrem
trobar una fita de la nos-.x Eepanya.
Es indiscutible que entre totes In regloso espanyoles, Catalunya remeros
una pereonalitat definida i inconfusible, que no seria just negar i que slart
fet creditora a regir-se amb corta independencia, que pot tenir la Seen expreesic> en un organisme amenom.
Regatejar a Catalunya tan leettima
aspirada es el matrix que en,crnitir les
fileres crequeet odias separadora ° , que
solo defensen a Cetalunya, o mes ben
dit, a Barcelona. uns quants intrigante
eegats per la passi(, o estimulats per l'interee
Detraes apart aquesta secta entieepauyela i arnientnlana, obrim diäleg amb
els autonomistes al terreny de la fraternal conoarlia, sense treetex deepectius,
senee injustos atara, senee plantejar dilomee irreductibles encaminare ercite les panians. Seria un, Ileatima que
per una pobrfesims qSestia d'amor propi s'ensorres el que a pren de tan pregón
i lLdrg Remitid srha &Ultime. Peteer
aquesta autonomia eetä cridada a reeoldre el problema eatalä en la forme en
que e/ gran Maragall convidava o tole
a &ser espanyols de la 12075 Fespanyrs.
El matetx diarl Informaciones recull
Impreesiona de la C0112',5fú sevillana que
ha arribat as-ui a Madrid procedent de
Barcelona, de pas cap a Sevilla.
Diu que els eomissionats menea molt
eatiefets de la sera estada a Barcelona,
are gint:
Els repreerntants de totes -Ines E.enoaleions eepenyoles. la de Sevilla i la de
Earrelona. han fet pública afirmaeiú
veriralde eepanyelisme, amb mutuals oterinunte i el inateix prorasit. Una cegada mes els fers han estat lar, s elennents
que la literatura i ele diseureort. Ele ratabule, (Entre de la seca eparent meses san feetc.re., oberts i 11e/cris; per6 exige/reo. air& sf, que seis paga' amb kknVea niese-Lt.
El que en podrfem dir pacte entre Se.
T T 1:rt i Pereetena porte un gran ensenyem-nt i tot ale d'esmeranczadora possild1, te u-y als pelttin ene säpiguen ecosn 1 -se ii Cetelsnya en la manera fraternal i cordial m'al tan tel els representeMs de Sevilla.
A uneallree no ea, empren el rendtst i en la alees notem un:leona de pros. :decirle] en aquests moments d'apassioTer:nene Creiem que ha eetat un gran
en: crt i recomanern el procediment als
espenyels que reastumen a acostar-se als
seas es rmans de Catalunya amb un hagatee de prejtureis i una incapacitar
eomprensid alens-lx per lectores terfs escalfadores de cap que els matches 111bree de cavalleria.
LA PREIT,SA 1 EL

DISCUR3 D'EN

CAP:/130

"A E C" continua avui comen. tan. el discurs del senyor Carnb, i comença per referir-se ' a les
paraules relativos a l'arene& per
afirmar que el poble rettalä no ha
estat mai egoista i miserable.
Crea que el senyor Camba, en
parlar de la unitat económica
d'Eepanya estala ja penedft
les sa y os paraules, puix són la
negativa de tota la propaganda
catalanista contra Espanya.
Afegeix que a cap lloc d'Espanya a ha dit mai que el poblo
eataiä sigui cataste i ti-aserable.

Aixa ho ha suposat o imaginat
el senyor Camba).
El que es diu del poble català
da que està enganyat i al.lucinat.
Li pregunta al senyor Gambó
si no creu que el que hi ha de
realitaLessencial en el problema
catalä és una qüestió económica.
La realitat es aguaste: Un nue
cli d'ambiciosos, d'impacients, de
neurastènics, rnoguts per una
exaltació d'amor propi, creient a
Espanya decaiguda, s'ha forjat la
il.lusió de constituir i entrunite
zar un regim de privilegi.
Afeg,rix que en les moltes cartes de catalans que ha rebut es,
tä la prova que al poble cata.
lb se l'ha enganyat amb invencions d'ordre econòmic, fent-li
creure que el diner que tramet
Catalunya al ministeri de Fornent
aquest l'empra en obres a les
"provincias holgazanes y hamponas"; i, naturalmente el poble,
enganyat, creu veure la salvació
en aquest sramratisme i en
aquesta federació que vol desfer
la unitat política de la pàtria,
mentre declara sagrada la unitat
económica.
A l'estudi d'aquest aspecte econamic-diu---hem invitat nosaltres els milions de catalans que
senten l'orgull d'esser espanyols,
pera als catalans que creuen en
una Castella governadora, en una

Espanya gandula, cal dir-los que
la guerra civil que el senyor
Camba predigue se cerca una
justificació davant d'Europa de
mollas coses inconfessables, i a
aquesta guerra civil no hi anirä
Espanya, perquè no vol encobrir
la injusticia a que se la provoca
amb una sola gota de sang, perque, demés, en el fi natural d'aquesta guerra, un tractat, un
pacte obligat, potser amb l'afron
tosa intervenció d'estrangers, se
cerca aquest regim do privilegi
que necessiten per viure els catalanistes, que e onsenten a
mantenir la unitat económica
d'Espanya despees de destruir la
unitat política.
Sereu germana, o sereu estrangers. Com a germans, toles
les reformes politiques i administratives que transformin Espanya i la curin dels seus mala,
ens semblaran bones. Corn a estrangers, tot llaç econòmic es
remera entre Espanya i Cataba.
aya. Aquesta és la realitat.
L'aspecte sentimental que tardanament invoca el scnyor Camba
es una resurrecció de ranciare
històries feta artificialment.
segle XIX ens havia unit. Heu
governat amb En Prim i amb En
Camba, com han governat els anen

dalusos i els gallees, i entre tots
no hora fet una Espanya millor,
perque no hem pogut o no hem

sabut. Dones no teaiu res que reprotaar-nos.
Finalment, reprodueix parltgrafs de l'article titulat "El español", que publica Faltan número de "L'Estat Catalä", i el
comenta amb aquestes paraules:
"El concepte de la contribució
de guerra que es propala tot sabent que és una falsetat, no lia
estat desmentit pels senyors
Camba) i Ventosa, ex-ministres de
Finances d'Espanya. Nosaltres
sois diem a Catalunya: se Ven «
ganya einicament, impúdicament.
Els que escriuen aquestes ratlles
saben que menten. Els quo havera estat minst; res de Finalices, com el senyor Camba i Ventosa, no restableixen la veritat
davant del poble caleta, tenen
complicitat en aquesta Miente
impostura.
PER A LA RECAMA DEL PA

Els regidora socialistes han
presentat a l'Ajuntamen una naoció per
per al que es rebaixi el preu
del pa, tota veteada que el de la
ferina la baixat de 82 a 57 pesse.
tes.

El regim de les quinzenes

La qfiestiö del Marroc

Una circular del Fiscal Gestions per al rescat
del Suprent
dels presoners
A l'objecto d'aclarir degudaanent to que es refereix regim
de las detencions que practiquen
les autoritats en subjectes, la
presa dels quals no es troba do,
finida com a conseqüencia do delicte sotmès a resoonsabilitat legal, el Beca] del - Tribunal Su -o
prem ha cregut oportú dictar
aquesta circular esclarint e) precepte constitucional referent a
que cap espanyol i estranger po-4
drä asee detingut o pres noma
que en cas de chancle.
Primer. - S'entendran equis
parats els que sotreixen quinzena o altea detenció per virtud
d'acord governatiu als demás detinguts o presos a disposició de
la jurisdicció ordinäria, i en la
ses-a virtut inspeccionaran els
expedients particulars de cada
un crells per si resulta o no complert el número 1 del R. D. de
Gracia i Justicia. Igual eiamen
faran deis llibres-registres previnguts en el número 2.
Segen. - Si pa l ecu aspecto
algun detingut o pres dele que
es trobessin en Pestabliment reveles desee menor de 15 anys, es
procedirà a comprovar l'edat per
la documentació que obri en l'expedient, f si alzó no fos possible,
s'acudirä per da via mes ràpida
al jutge municipal dal lloc del
seu naixement, a fi que capedeixi la certificació relativa als
llibres del Registre civil. Si tampoc aquest medi dongués resultat, procediran a requerir l'examen facultatiu.
Comprovada la minoria d'edat
procuraran es compleixi a lacte
el disposat per la hei especial
referent a la presa deds menors
d'urea
Tercer. - Qualsevol infracrió
que s'adverteixi del manat en la
repetida II. O. recorrerà al jutge
o autoritat superior que procee
deixi la Comissió de Visita per
tal que es faci constar a l'acta
que s'aixecarà sense pèrdua de
tern pa.
Quarte-Tamhd es donara part
al ministeri de Gracia i Justicia
als efectes governatius procedente.
De mes a ritis, Si hi haguessin
detinguts cense els docta/re/11s
que expressa el número 'I de la
R. O., el funcionari del ministeri
fiscal que assisteixi a la visita
o que comprovi el fet per donencia de qualsevol ciutadit o de la
Prentsa periódica, formulara
aquella per detencia arbitraria,
definida i castigada respectivamera en els articles 210 i 213
del Codi Penal.
Quan per rala do la persona
resultes competent per conèixer
de la detenció un tribunal supo.
rior que estigués adscrit, es p erneara la diligencia de l'informo
de la causa al fiscal al qual cora
reepongui.

- ARI RECOLLIT
Per aquest mal eslava anunciada la sortida del nou
"El Diario del Pueblo", fundat
per diversos redactora separata
de "La Libertad".
Lau policia, prèviament avisada,
ha impedit la sortida del vene-,
dors, produint-se viodents inca,
denle al carrer.
S'ignoren els motius pels quitas
s'impideix la sortida del nou diere
aréa tard s'ha dit que el motiu d'haver estat prohibida la
venda del primer número d'"El
Diario del Pueblo", semlaa ha estat per estar estabderta la seva
impremta a una casa de veinat,
cense previ consentirnent de l'Ajuntament.

Melilla.-L'oficial Navarro, fill
del generad que roman captiu a
Axdir, ha estat alguna dies a Alhucemas, i per mediació d'uns indigenes que fan nit a la plaea II
ha trames (Mes cantes.
lao ha tingut contesta, pera
aquella moros li han assegurat
que el general seguia be.
A Alhucema continua el moro
Dris-ben-Said les negociacions
per al rescat, i segons diu ell van
aquelles per bon cami.
Sembla que es confin d'obtenir
al final l'anhelat resultat, uniiitant les altres gestions que realitzen,

LA SALUT D'EN VILLANUEVA

El presiden. del Consell ha manifestat aquesta tarda que el 43nyor Villanueva sofr' ahir vespre
un petit retrocds en la seva
laut la.
La familia ho atribuelx als
efeetes que li haurien pogut causar uns catx.ets que li donaren
ah ir.
Les noticies que la premsa del
mate ha recollit sobre el cura do
la malaltia d'En Villanueva, han
fet que bägin estat multes les
pe rsonalitat politiquea gite han
visitat el domicili del malalt per
informar-se del seu estat.
Malauradament, les noticies
d'avui no aún millors.
En Villanueva, anit pescada,
fou novament opera t en el mateix
bree infectat i ha estat objecte.
interiorment, de diferents intera
vencions quirúrgiques.
Anit se celebrà consulta de
metges, amb assisteneia dels doetors Huertas i Giménex, no assistint-bi ea de capçalera per estau- maialt.
Després de la consulta se li va

fer la nova operació qurúrgica.
El doctor Huertas ha manat
que so li doni a En Villanueva
una injeocid de sublimat per
combatre la infecció de la sang.
Avui ha començat aquest tractament.
La temperatura del malea ha
oscil.lat entre 38 gratas i 38 graus
i tres declines.
E fl el domicili s'han rebut gran
nombre de cantes i telegrames
interessant-se .per la salut de
l'Alt Comisos ri.

ATORGAMENT DE ISEDALLES

TETUAN. -En el campatnent
general s'ha ce/ebrat solemnement l'acte d'imposar la medalla
militar al general Castro-Girona,
al eomandant Peña, al capità
Geste116, al tinent moro de forces Itegulars Braim ben Anca lla, al Unen!, de Regulars Oregol Benito i al sergent d'Enginyers Juli Mago.
Imposà la condecoració el general Martínez Peralta, pronunciant-se discursos i fent-se una
parada de tropes.

LA FEINA DELS MIPPSTRES
El presiden; del Cansen ha dit que
hacia rebut un telegrama de Moratalla
donant compre que el Rei continuava
sense novetat en aquella possessió.
Ha anunciar, tomb!, el cap del Gaseen, que aquesta nit assis;irá a un
bannuet que se celebrará. a la legada
de Bélgica.
- En rebre avui eis periodistes el
ministre de la Governació, l'han felicitat aquello pel tancament de les cases
de joc.
-En efecte-ha dit el be d'A/modóvar-, ahir vespre es va ranear rúltim casino que quedava: el de Passitzs.
Ja s'ha complert record del Govern,
puix el Govern adopta, record d'acabar
amb el règim del joc i jo l'he complert,
tenint tota tncna d'elogis per al governadar civil, senyor Navarrurreverter,
el qual amb actiritat especial ha portal
tota la campanya, tnereixent la mes entusiesta felicitació.
Ja he rebut algunes contestacions a

PREMSA ASSOCIADA
: CORRESPONSALS
la circular aliarte dirigida als governadors, en les quals em disten aquests
que la campanya contra el joc esta acabarla també a Espanya.
Ha afegit que hacia recordat les ordi-es prohibitives al governador de Valencia, on sembla subsistía alguna sala
de joc, encarregant-li que funcionin els
tribunals, remetent-li els autors del delude que es persegueix.
-Com ja tue dit moltes regados-ha
acabat dient el ministre-mcntre jo sigui
tainistre de la Governació, no es tornaran a abrir aquestes cases, i cap altra.
Fixin-s'hi be : ni cap altra.
- Al ministui del Treball han facilitat aquest mati la segiient nota Mi.
ciase:

La Unió General de Treballadors s'ha
dirigit al ministre del Treball donant
compte deis acords que relacionats amb
la legislació obrera prengué el XV Cong-rés de la Unió General de Treballadoro.
Respecte algunes de les marides a
què es refereixen els dits acords, eslava treballant ja el ministeri del Treball i els organismos que en depenen,
per a preparar els oportuna projectes
de hei referents a la significada que
en política social té la concentració lliherab.
Les altres matèries objecte d'aquestes
condusions seran preferentment estudiades pel ministre del Treball, el qual
es propasa escoltar, respecte d'elles, a
tots els interesaos als quals afecten les

reformes proposadcs.

DE CATALUNYA
MONTBLANCH
La Joventut Nacionalista ::
Do rare

Artesa.

El

Els Reis

Amb una concurrencia extraordiaáda de seich, s'ha celebrat la Junta General de la Joventut Nacionalista. en
la qual per unanimitat es nomeni els
següents individus per a ocupar els el-eres del Consell Directiu:
President, Llorenç Meseras i Domingo; vice-president, Francesc Sans; administrador, Josep Vendrell; tresorer,
J09ep Bertran; templador, Feliu Viees;
secretad, Josep Maria Poblet; alce mentad, Maciá Guarro; vocals, Rarnon
Guarro Cortés i Joan Vinyas.
S'elegiren també els senyors socis que
han d'ocupar carrera en les següents
seccions: Comissió d'Acció Política„!
Orfeó klontblanqui, Secció teatral,k
Festes d'esbarjo, Esports i Excursio-1
nisme.
El secretad, En Josep Maria Pobiet llegí la memória de l'any passat
amb dades interessants i demostrative s.
de la creixença de la primera de les.
societats locals. En acabar la lectura'
del document, fou molt ovacionar.
Per ocupar els arrees que hi havia
vacants a la directiva de la Socictat
Recreativa "L'Artesana", han estar ele-•
gits: Presidem, Andreu Solé i Solé;
secretad, Ramón Pelan Sans; vice-secretari, josep Maria Baila, i vocals Re.,

- Aquesta tarda, en rebre el ministre de /a Guerra els periodistes, ha començat dient que donada la índole del
ministeri, en el qual s'ha de conservar
el conducte regular, general, de l'ordre
jeràrquic, no podia mantenir diàlegs sobre totes les preguntes que se li formulen en els periódica. Totes les até
i es van resolent, recorrent els tramita
reglamentaris.
Ha pedal després de l'assumpte dels
reclutes estudiants, que l'ha preocupas
des de que es possessionä de la carters. Per própia iniciativa i serle requeriment de eingú, ha dictat lifla Reial
ordre referent als alumnes d'enginyers
agrónomo, cridant per telifon l'atenció
al ministre de Foment i al Director d'Agricultura sobre la forma en qué s'ha
de prestar el servei, donant a la disposició caràcter general.
Ha explicat el ministre les dues classes de prórroga que pot concedir-se als
reclutes: una, la que es formula davant
les comissions mixtes abans de l'ingrés
en caixa, i una altra per a la qual estan autoritzats els capitans generals després de la incorporació a files, quan les
circumstancies són normals.
Aquestes autoritzacions foren suprimides pel senyor Cierva, en funcions de
ministre de la Guerra, l'any met i ratificades pel scnyor Sánchez Guerra.
No he de negar-ha dit el ministreque les circurnstancies han minorar, pera jo no m'atreveixo a declarar que
són normals, perque en realitzt no ho
són. Per tant, o puc derogar les disposicions dels meus antecessors.
Per a donar les major facaltats als
estudiants, he resclt, mitjançant una
Retal ordre, autoritzar el canvi d'elecció de cos; és a dir, que, per exemple,
un estudiant de Farmacia recluta podrá
sollicitar el trasllat a qualsevol de les
poblacions on existeixi Facultar de Farmacia, sernme que no existeixi on radiqui el soLlicitant.
Aquests beneficis es fan extensius a
tots els estudiants de les distintes Facultats i Escotes especials.
Per al millor dret d'opció es propasa
parlar el senyor Alcalá Zamora arnb
el ministre d'Instrucció Pública, a fi
que, d'acord amb els capitans generals,
s'abreugin els trátnits de les soLlicitude
dele estudiants.
Una alma Reial ordre que ha dirigit
el ministre als capi:ans generals, es refereix a trac ar de formalitzar els c-rtificats d'instrucció.
En el cas de comprovar-se la falsedat, aquelles escotes que els hagin 1 acilitats seran clausurades i en el re-emplac pisas:jiu, els reclutes de <mota que
obtinguin certificats sense hacer formalitzat Ilurs estudie perdran els drets
que actualrnent se'ls concedeix per
abreujar une servei a files amb els privilegia consegüents.

anos Baldrich i Joan Sana
- Sha rebut el Cartel] del Jocs Pie.. .

Idem IT, al 'Amero 135. Tenis: L'amor trobada (drama).
1'.-Premi de l'Orted Andreuene, al
/Minero 81. 'rema: Tase* cultural dels
°noma. Lema: Cantata Domino eanttcura novuus.
Acebeit I, al número 48. Lema: Den
eso els serví i augmenti.
/dem II, al número 83. Lema: Fee
tria.
,VL-Premi del Crup Excursionista
"Bou Cene, al nartirro 61. Tenis: De
les naves emes:raleas. lema: FI MAR deis
Iloquerole.
AcveKeit, al rulmero 36. Terna: L'PXcurdouisme. Lema: Als andes del Grup
"Bou Cand".
Y/f.-Prom./ de F.I.grupament Lepras
Cm Si número 112. Tema Can0 de la
l'atria.
Acreesir, al manteen 35. Tema: L'esport alimenta el coi 1 la c ult ura restes
rit. rema: Creixeu i ompllu la terna,
dominen-la.
VIII.-Prisil del reverend director
del Cual, al ueunero 73. Tema: Girases
funerärieg. Lema : Eternitat.
Accessitela 'Amero 31.1. Tema: Comprenda de Cante Lema: Alegrem-nos,
'm'as ha denat bou ras. (?).
IX.-Premi del President del Censen
Direetiu, al 'Amero 51, Tema: Cant de
Ilibertat Lema : Cataltinyn.
Acceuit, al adinero 70. Tema: Entera.
mes d'un id11.11. lema: '1'. G.
IL-Prenal del Pruddeat del Gsnaell

.Administratin, al ndmero 150. Tut
Mentre que In usare fila...
Arríe-sil, al número 44. 'rema : roe.
m.-e d'amor i de frisança. lema: V.
XI.-Premi de la presidenta de l'Agrupada reino:al, al nnmero 112. Tema El vergcr del Beatitud. Lema :

rals celebrats a l'Harma, del qual Condisten en tindra la presidencia el nostre compatriota i distingit escriptor Josep Conangla Fontanilles.
- Amb gran solemnitat se celebra
la festa dels Reis. Com serapre, la nota
de hon gust i distinció la denä la Joventut Nacionalista, per l'esplendidesa
amb qué es vestirme els Reis que sortiren del scu estatge social. Tothorn devenia que una manifestad() tan artística i bellament evocativa, feia molts
anys que a llonthlanc no s'haeia vist
Tarda i nit del mateix dia, el local
social de la joventut Nacionalista s'em - .
plena novament amb modo de representar-01i per raplaudit quadro escènic de
la casa, les obres "El misteriós Jimmy
Sapon" i "Foch Nou”, de brIgnast
Iglesias, rúltima.
GIRONA

L'Atente! de Girona ha acordar sollicitar del babe doctor Llompart, la
creació d'un Museu diocesà on s'apieguin les joies artístiques, histórica:es I
erqueológiques disperses a les essst-sies, capelles i monestirs eraquesta dió-

eesi.
- L'Ajuntament d'aquesta ciutat ha

'provat la proposició presentada per is
concessió d'estrenes als seus empleas.
- El tercer concert organitzat per
fAssociació de Música i celebrar al
Trabe Principal, va constituir un vedsable esdeveniment artistic. El e¿:lebre
Quartet Wendling, d'Estar." va caecatar meravellosament el partes on
menor de Schubert (op. póstuma ; el
quartet en re majar, Mine 2, de Borodin, i el quastet en mi menor, tes 18„
Inúmero 6, de Beethoven. L'auditor'.
nombrós i selecte, va premiar amb graos
apiaudiments, els meritíssims ardite!.
Per a un deis propers concerts, l'Associació do Música organitza un recital
de guitarra a carne d'En Miguel LI. bel, qui és arribat receta de la seca
tournée d'América, on ha assolit els
ixits mis esplendorosos.
- S'han suspes indefinidainert ola
partits de futbol, grupo A i B, ele mula
havien de recomençar el dia te daearaer

mes.
- L'empresa del tramvia de Gin-na

a Flassa i Palamós pro i eera realitzsr

aviat en aquesta linia, importants
liares
- Des

del dia 15 al 30 del mes cerrent, es pagaran a la Diputació les
anyades de ime i mr5 de l'ese-alai; de
mestres i meAresses d'aquesta provincia.
- El dia 13 d'aquest mes tindrá
a la Casa Consistorial de Pordsesu
constitució provisional dl Col.legi
del de comissionistes i ageuts de die-
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rnotius mes que sufleients per a eupost de 100 pessetes tot comdespertar en nostres s skieurs" el pres
desig de traclladar-se a les esEl programa de l'actual cara- plaaditles pistes de Superbagne- vana, consistirà en sortir de Barres.
. «lona el dimecres, 31 de gener,
La acacia d'Esports de Mun- a la tarda, per -a arrivar a Lutanya del Centre Excursionista de chon el (Da 1 de febrer, • a les deu
Catalun ya, atenta sempre a tot del mata emprenent la tornada
el que d'alguna manera redundi el diunienge, dia 4, a les quatre
en pro del desenrotllo dels Es- de la tarda, per a arrivar a Barports d'Ilivern en riostra tener, celona el dia 5 de febrer a les 10
no podia reenys que emprendre del mata Tingui's present que
l'organització de la dita carava- els dies 2 i 4 de febrer són restius.
va. Desprds de l'exibieltí cinemaL'ordre de 143 pro-/es que en
togräflea de "Les maravelles de
laki", al Palau de la. Música Ca- dits dies tindran lloc seran:
Dijous, 1 de febrer: arrera da
talana, era indispensable la con- gran
fons (60 km), er a la "Coutemplació real d'aquella tècnica
pe
de Franco".
1 p er allá tenint, ett compte la
Divendres, 2 de febrer: carrep articipació duls• cantpions nora de fons (18 km.), per a la
rueca, sueca, finlandesos, ita- "COupe de France", i Campionat
liatts americans, etc., en la "Cou- de Franea.
pe de France", ha cregut conveDissabte, 3 de febrer: "Brevete
nient dita secció facilitar -a nostres excursionistes el viatge a de skieurs" salts militars, provea d'islil i "arrets", mi-.
Luchon.
litem
Les reduccions que s'obtindran
Diumenge, 4 de febrer: Carualerces al canal de la moneda i a pionats internacionals de satis
arr petició de bitIlets collectius, per a la "Coupe tío Franco"; curseran considerables, ea que els sa de velocitat.
erais ordinaria en frenes queden
Gans pot veurers, durant ela
Techas a un 7 - 8O per 100 en dies de permanencia de la cara.
Pasear a peseetee, fent notar que y erra tindran !loe les provee mes
acinesia mateixa excureió va te- importants del coneurs.
lele» Paula ~retes %a te«
d'aajpsrag dono% que jet.

inscripcions per a formar part de
la caravana sepan nombroses, !o
qual tacita:ara en gran manera la
seva organització, ja que idea
será, possible la demanda de vagons especials.
En l'estatge del Centre Excursionista de Oatalunya, queda
o y era l'inscripci6, la qual consisOrla de moment en l'apuntament dels noms i domicitis dels
interessats, per a tenir-lus aixf
al corrent de tot el que pugui
•
d'interes, quals Coses W.I
deixarem d'arraz publicara en
aquestes columnas.

Arreste I, al te:Inero 56. Tema: La
faut :santa. Lama: Santa Colorna i el cía
final,

Idem II, al número 76. Tema: La mel.
Lema : Jesús lame.
Euglantera, al número 66. me: Plenitud de seternbre. Lema: Cant a la
terra.
Aeceesit, al nernero 119. Tema:
Dates eaReS. Ixtua : Quau ficitä.
Idean II, al número 11. Tema: Ea
mon cant enyoradts.
P7T171411 eatraordinaeis

organitazts pcl Gaul Católie, ainb ntntin de la testa que anunlment *frena a la
Sagrada Familia, parrone de l'entitat.
VEREDII7I7n
Premie ordinaris
Flor natural, al número 14. Tema:
Cangons assolellades. Lema: De jota
deuda 1 de neguit.
Asee/mis I, al flamero 73. Tema: La.
mor que pana. Lema a Enfilall.
Idem II, al número 23. Tema: Bias
de dolor I d'espernnga. Lema: El carne
Viola, al ntImero 27. Tema: Manuell

I.-Premi del Consell Dinetia, al número 90. Tema: Flor de guriment.
Accéesit, al flamero 153. Tuna: Cant
de la mar.
II.-Preml de l'Agrupada Perninne
número 63. Tema : A Madona del Montaerrat. Lema: l'uir Soria com una rosa.
Aceeesit, al mameso 47. Tenia: Amuela de la dona per eristianintar la tecletat. Lema: Fe:Júrame ca-latió.
HL-Premia de la Cort Aegélica de
Joveneellg, al flamero 40. 'reina La chau
d'en Lema: Del meu dietarl.
Aceeaait, al ntlruero Tema: Necean
altas del catecismo en la formariel dele
Infanta. lema: Finita parculoi venire
ad nie.
IV.-Preml de la Secció Affistims, al
ntlmero 108. Tetan: Al jura Llame (drama).
Aecemelt 1, al número 12. Ti ma: Sotraes de la vida. Lema: ;Lindera! (dra-

ielstie.

aaa)%

••nnn111>

Jocs Florals de Sant
Andreu

Lema: Flore de «atada.

cord.
Arressit al Mimen., 37. Tema : Dracaperattcoa. Lema ['Maya del cae.
Xlf.-Premi Na Prancisea ;Ide e. el
adinero 107. Tema: L'eras:41 de l'art.
Acre:sale al :santero 103. Tema: Done, ara-ras. Lema: Embrea,
XIII.-Pren I d'Obra Cristiana", al
remero 10G. Tema: °tracia d'amor.
Accessit al •tImern 0. Tema:
d'orada. Lenta: TrIptle rural,
XIY.-Prenti Seca) Recreativa, el 114.
mem 148, Tema: La reme del uniere
Accessit, al número 79. Teme : 1.1 pa.
Iftll de la mera raga.
X','.-Premi d'En Josep Merla Montagut al 'Malero 66. Tema: Neta ea.
llega. Lema: Ferrolana.
Aecessit, al número 17. 'reine: Por
mes de norte. Lema: La de cesa.
XVI.-Prenel d'un servent caes lene,
al número 88. Tenia Gen-landa do testet
Accesalt, al 'Amere 13. Tema: Canti.
mies d'adeleacsat. Lema: Fereerinee.
durat: Monsenyor Pere Lisbona. per
%idear: Viren" Andrés Llobet, Melcinr
Funt, Emili Graelle Gestells, Juan nenas, Alfons
Burgas vocea; 1 Duma.
nee Juneadella, seeretart
Enredaste, 11 de ¡raer de izo.

loyr7
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Palau de la Generalitat
Parla el President

Despees del Consell el vnyor
'Puig i Cadafalch va rebre els pe-,
rlodistes que fan informada al
Palau de la Generalitat, manifes-,
tant-los que el Consell s'havia
dedlcat, en 'general, a l'estudi del
:pressupost e] qual es deixarà
Vlestit, probablement en les sessions de la setmana entrant e rae
iba de pasear a la Comissió . dictaminadora i sha d'imprimir per
as repartir-lo entre els diputats,
abans de d'Assemblea.
Aquesta—va dir el P>ssidentprobablement se eelebrarä a darrers de fabrer.
Va dir que la Maneomunitat va
dirigir un telegrama al Govern
denuneiant l'existaacia de la gloeopeda a Hipollet, encara que no
hacía fe: la inspecció de Sanitat
1 que el Govern, en resposta del
telegrama hacia enviat un delegat a aquella poblada.
Parlant del Centenari d'En rasteur, va Tnanifar que la atancomunitat h havia estat Invitada
oficialmenl i que assistiria als
actes que se celebressin. Un delle:
consistirä amb una conferencia
gue es donaeä a la sala d'actes
de la Mancomunitat, per un professor de !Institut Paeteur, es - :
tudiant t'obra realitzada despres
de la mort del gran sasi en el sea
Institut.
A favor dels soldats
Pe] senyor pr esident de la Mancomunitat ha estat trames Si següent telegrama:
"Exern. senyor president del
Consell de ministres.—Madrid.-Aceedint prec mares soldals guata reemplae 1920 i 1921, que serveixen exercit. Africa i han corn ert ami) exoes temps reglamentad SETVC: a Lles, exposo a Y.
desig d'aqueiles que siguin cepatriats llurs fills, entenent que
circumstàncies aeluals acenseIlen resolució favorable indicada
petició. — El saluda afectuosa-.
Inent, J. Puig i Cadafalch."
L'espora en els estar:11ments de Deneficanc:a
de la Mancomunitat
Deis estabiiments de berrilieentia de Girona, comuniquen al sensor President que l'equip de futbol de la Casa de Misericòrdia
d'aqu-ella ciatat va jugar durane
les passades testes uns partits
amb els equipe de Sarrià de Ter
Cassä de la Selva, guanyant - 'os
per 2 a 1, i 2 a O golls, respecelvament.
Per la sanitat pactarla
De la presidencia del Consell
ministres han comunica t a les of

cines de la Mancomunitat que pel
ministre de Fornent ha c talt ordenat instruir un expedienl per 3
esbrinar les responsabilitats que
pteguin exigir - se per no haver es tat denunciada oportunament l'eAterida de glossopeda a Mollet,
proceden! de beetiar embarcat a
barce Ion a.
La "Crenica Cficial de
la Manoornunitat"
• Iba aparegut el número de la
Crónica Oficial de la Mancornunita", corresponent al mes de novembre proppassat. Ultra el text
ordinari que conté els acords del
Gonsell i d'actuad() dels diferente
organismes i institucions de la
adaneoniunitat, insereix en aquest
número uns gravats de la perspectiva general i planta dels jaediste de. l'Hospital de Lleyda, pers-

pectiva i planta delt jardins
la Casa de Caritat a Roda, estat
de les obres de reparació del cimbori-canipanar del retal monestir
de Santa Maria de Vallbona de
les Monges, i la façana principal
de l'Escota de Teixits de Pula. de
Canet de Mar.
•

Visites
__
e Abir visitaren el senyor Puig
Cadafaleh on el seu despatx de
/a presidencia de la elancoinun'Un de Catallunya:
El rector de Ciurana, amb
senyor Gay; l'arquiteete senyor
Mestres, autor del projecte de
l'hospital de Lleyda; don Josep
M. de Falguera, amb la Junta de
Conservaeld aal lteeinte Arqueo-

lògic de Toesa, i una. eemissió de
l'Ajuntarnent d'aquella poblacib;
don Enric Salvadó, comptador de
.i'Ajuntaeatut. de Manresa; don
l Jeroni Martorell, director del
Servei de Conservad() i Catetoguió de la Maneomunilat; don
Narcís 011er; la senyoreta Casadevall; els senyera doctor Trens,
L'uta Bonet, Llimona i Morag,as,
dalla Matice de l'Art Litúrgic; ?dr.
Bertrand, director do l'Institut
Francas da Barcelona, Campal/tos, Pi i Eunyer i Sol, del Comita del Centenari da Pasteur, i
don Alexandre Gel!, secretad del
Departamant d'Ensenyament Primari i secundad del Consell de
Pedagogia, i l'empresari sial teatre En Joan Palmer, per
invitar-lu a la inauguració del
Gran Ballet damunt de gel, que
ea celebrara avui, a la nit.
Visita a l'alcalde

Ahir, al rnalf, el senyor Puig
Cadafttich estigué a Casa la
Ciutat complimentant el ganyor
alcalde.
•
•
El diputat per Figueres, don
/lamen Neguer 1 Comet, ha rebid de la senyora vtilua de Va-

M 4JinJi da

"Barcelona 8 de gener de 1023.
Senyor En Ramon Noguer i Cornet. Molt honorable scnyor.
molt dificil per a mi, saber expressar la me ya satisfacció i
agraïment alhora en enterar-me
per LA PUBLICITAT de la Saya
magnifica i enèrgica carta que
s'ha dignat adreçar a l'alcalde de
Perelada, acusant-lo per la seca
dubtosa conducta vers el yergoayes arto perpetrat en dit poble
per una mit criminal. com es la
destruceib da da läpida per mi
erigida en dit lloc per a honorar
Pi bona merneria del meu plorat
marit, En Valentt Almirall 1)10 ser i per a honor deis fills de
Peredaaa.
Consti que encara que jo soc
filla de la provincia de Mälaga,
estimo a Catalunya tan! o rna
que sien fos d'ella, puix he fingid per mostee el raen marit
n'estic molt orgullosa.
A coste, com a diputat 1 vers
representant de l'Empordä, que
ha sabut tan virilment protestar
d'un fet tan indigne i que tant
apena el meu cor, Ii ho remercio
amb tota l'änima.
Rebi, dones, les meves mes expressives gräcies i el testimoni
del meo profund agralment. —
Resella Palma."

‚se
Avui, a dos quarts de sie de la
tarda, tindrä lloc a la Universitat Industrial una sessió aceden/ira organitzada pels directors
d2 les Escolee de da Mancomunitat de Catalunya, en horaenatge
a Pasteur, amb ocasid del centenari de la seva neixenea.
El professor doctor Leandro
Cervera estudiarä Pasteur corn a

bielag; M. A. Bertrand, director
de l'Institut Francés a Barcelona, parlarà sobre la vida del savi,
i el doctor Josep Agell, director
de l'Institut de Química, disserlarä sobre l'obra científica de
Pasteur.

Noves rehaiQses
Avui: Santa Areadl i Modest, mär tire, i Santa Taclana, tnärdr.
Quaranta Lores: Anee a l'esglesia parroeued dele Sants Just i Pastor.
res d'expuse:le: De des cuarta de vuit
ez) matt a dos quarts de sis de la tarda.
La missa
Seta die de l& infraoetava, color Llene.
Cort de Mana : Avui, Nostra Doaa del
Pilar, a Sant Jaume.
Adoració materna : Avui, torn del
Beat Salvador d'Ilorta (a la parroquial
de Santa Merla de Jesús, Grecia).
Vetlles en sufragi de les änimea del
Penaste/e: Avisi a la seva capena. Escorial, 155 (Greda). non de la Verge del
Pilar.

LA

Associació Catalana Ateneu Enciclopklic
Popular
d'Estudiants
Aoadém l a de Crin de l'Asaoctact6 Catalana d'Estudiante
A q uesta Academia ineugurere les seves tazques el propvinent tintures, dia 15,
amb la conferencias del catedrätie En
Jogep Maria Telas de Bes sobre "L'Autor:omite Universiteria".
L'ene tindre noe o l'Ateneu /enredome a les den de la vettla del susdit din.
lime din que srrä de molla Importänria
per ale afers liniversitarls.
Els cursets de Dret de l'Annan l nelG Catalana d'Estudlants
Acaba de pelele:irse el programa dele
eursets que, sobre meterles jurídiques
diverses. organitza enguany aquesta Associacid.
Vetes ved una bella neasie perque els
rstudiene puguin celo-mire el camp
Itere eonelennents a base de Dret catete, Dret pelele 1 marttim. Peques vegades a la Catalana li batirá calat poegible
aconsegnir un mejor interés en tete els
ralees detqueste curaste.
Alee tenias que En Remen Coll i Redite, tan conegut i estimat a la nostra
Universitat, de la qual n'as prefessor anxleine, donar quatre lliçons sobre la £411Ccasei.5 intestada en Dret e.iril catalä, fent
esas-mas una crítica comparada de l'obra
del Tribuna) Suprem de Jueteem.
En Frenen-e Maepens i Anglasell,
signe nuter de "El nostre Dret fin-aliar"
i eValtres obres reetIttiesimes—darterament Ita publient uns Dietemens plens
dc lluminosa doctrina—, explanarä, en
guatee Ilione, un eurset premie:111d per
a l'estudi de les nostres institucions. Encara perdura al record de molts riee s' ui
exereeleen a peones:e d'advaeat remadieta 1 /a oler:test de concepto amb que
el ernyor Maspene sabe trine, rimnete
materia, anys eurera e en una avreentem
aneloga.
El prestigies profanar de l'Eecola de
Funcionaria En Josep Matiz: P; i
Sunyer, dedicat preferentment 31 Dret
n'exposare els seas principia moderno, en treä Ilieene.
I per fi, En Viscos Solé de Sojo, espereciente:U en qüestions de Dret mantee, farä eoneieer en dues Invitas les
clensules d'exonerad:1 de responsabilitat
en eis coneixements d'embareament.
leAssociad4 Catalana d'Estudiante
vol dinar tota urna de facilitats per tal
que la inserieeie a aqueets eursets sigui
p odrida. Car, remint cota reuneixen
dable garanda de la seLleecie quant a
proteseora i temes, -sería de doldre una
matrícula CnrasSa, deSpr154 que totborn
demana una extensió cemplementeria
lea ensenyettees que es donen a la tinieersitat. Tot aquell, dones, que vulgul
inscriure's, quo passi per Entatge social
(Menda Neüez, 3), emita en comete Que
el primer curen començarà el 19 del
mes que som. a les sales de la Faeultat, si ja aSma obtingut l'autoritzadd deenea, (leal cesa s'este tramitent.

Junta del

Port

La coronació de la !.rare de Da
de La (aura

En la darrera sessió celebrada
per la Junta del Port, presidida

Andi moteo de la p. . serosa
rióha estat enviat el btguUlt CO011Illi-

aceidentalment per dort Francese
d'A. Bartrina, entre els diversos assumptes tractate figuren

cat

"Excma. i Rom. Sr.:
La Junta Directiva d'equest Centre
F,xeureiouista de Vicie ereient setllar per
consierrad6 del tresor antstie de la
Petrel i, rota a eatelica, Intereesant-se
per la dignied de: culto i la puresa
Le pinat, a Y. F.. R. respectuosament
exposa:
Que volent se proyedie a la coronar-he
canónica de la imatge de Nostra Dona
de La Glera 1 havent-se suseitat la
qeeetle, de al tal cerimónia baria de feriee quedaut la pronta imatge amagada i
estrafeta per une vestits postiesoe i ele ri
dieulitzedurs Mine:ícele amb que avui
trola, qedstiel que li ha ;zent que a Pretext d'una mal tutees pietat vol donar
per resolta, en detrirnent de les exigències del bon gest i en contra dels mere
elementals principio a que obeoix la coneeseió del privilegi d'eseer coronada una
imatge, per alee /leed- a V. E. R., que
tant ielut distingit altres regad -o per la
&t'e enteresa en privar que coutinueesin
eprobeAanient emegadee altree imatges,
domanant que una segada uses eontinui
pel erral 'meres, no permetent que amb
la coronació de la humee de Nostra Dona de La Glera, tal eurn avui es troba
desfiguras resti per llarg tomes 1 en en¡lavarse diesel-test en costee, que desdiu
del eme &mena tota persona que sigui
ara; de gemir l'art, 1 que en anuda
ras Co cortamos! una prof.
i fina
una fakifireció de la veritable imatge
que La d'asee coronada.
Ent6n aqueete Junta que, no reto>
nent-ee radiealment la manera com avui
es troba amagada i estrafeta la premitaita imstge, no es compleixen les conde.
cisne exigides per a la demuele de la im
poisic:6 de la corona i que, per altea
part, La imatge antiga rueb una lleugera
sävia restaurar:di tare semi:re mes de
bon reine. i excitará la devocie a tot
el poble cristie coneeient.
Sentint molestar lettencie de la E. II.
aprofitem Pavinenteaa per repetirnoi
hurones silbdits i Se g ar el P. A.
Deu guardi a V. EL R. moles auye,
Vieh, 1 de gener de luZI.
J. Gudiol i Cuele, pretere, preaident.
a
G.
Illa,
serretari.
Le g
Lean. i ItsUl. Sr. Bisbe de Vide"

Fets Diversos
Molla de malaltla
Ahir, a migdia, fou portada al dispensari de l'Ajuntament una dona eapanyola, anomenada Miquela Unsis Sujo], de 6o anys, la qual patia d'una inalabia gene A poc d'sribar al _dime??
sarj, worL

Dfvendros 12 de gener de 1523

PUBLICITAT

els segtients:
Firma en 28 del passat desembre de rescriptura de pròrroga
d'arrendament per deu anys,
Siels Magatzems General; de Comere a la Societat Credit i Docks
de Barcelona.
Oficie de gràcies de la Carnbra de, Comer.; i Navegaciú d'aquesta ciutat i de l'Associaciú
de Navegacid Lliuro Espanyola
respecte a l'aetuació de la dita
Junta cooperant eficaeissima-

ment a la carnpanya portada a
cap tan encertadament per la direceló de Eanitat Marítima en
pro de la desratitzacid als molls i
cober1A, que ha logra! mantenir
completarnent net el riostra port.
Itesolucid favorable a una instància de la Companyia Trasmedile.reania, per poder descaecegar als molls d'Eepanytt, a Findret deis coletas que utilitza, cont

qualsevol ultra mercaderia ordinaria, sense que es consenti cap
venda a rengrós ni al detall, les
importante partides de toronja
que porten els vapore de l'esmerilada companyia.

A l'Institut Francès
Am, dijoue, noestirem a la (Meres,
sobre literatura isintemporänia
francesa, del director de l'Instilad Freeenes, el. lienrund, euere la Cuenteas de
Croada.
Acinesta dama, de reial nissaea romano.
ea, Se una puttessa interessant del reoment mitad [lauree. Pot eituar- se en una
tendeoeia assenyalailament toritäntica ¡—
llevad de tres noveelea enrede« en la iatimitat d'una confesele—tota la seva producció te en vers.
Ko prou coneguda eanécdota del retes do "L'Atedernie leraneaise" eradmetre la Latinee eseriptora al sou eenacle,
no per regateig de menta, Bine, templen:tele per tractar-se de metete femenino.
Altrament leliedemia Belga elonorä
a eunaptar-la entre ele auno menibree.
Avocada a l'espectaele de la natura,
la comtesoa de Croallea he expnesat ela
leeos poemes la deseripcie de la inateixa
l'emoci6 interior del seu experit en
comprendre-la.
La seva pocg ia #41 teta de sentiment 1
II ha valgut el nona de muela dele jardins.
Monaieur d'Adra ha lleglt fragmenta
seleceinnats domad twa menea de l'obra estudiada.
El pdblie geguelx amb vin Interes
sqlesitels lliçona d'aatoiogia francesa.

Aquest Ateneo ba iirganitrat per n1
preseat any una tanda ea cureets d'hu-

manitata 1 de divelgade cultural, el»
guaba començaran el mea que sota.
Vetes aquf el programa:
"letroduccie a l'estadi de la remedie
enea", tres Iliçoue, pel doctor J. Serra
Hunter.
"Filosofia mimar, tres conferencies,
pel eanonge Corles Carde.
"De D e n-anos a Hagel", tres lliçons,
per Joaquim Ni -su.
"Les figures entgleis de l• filosefia
eentemporenia". tres confnendes, per Je
Cepdevila.
• Prineleis de psicologia", deu Iliçone,
per Ernili e••• "Principio de biologia", den 1.130133, pel
doefor Pere Escriu.
"Emitid:5 del concepto d'educerle", ata
eentereneles, per Joisep I'arunella.
"Evoluei6 del concepto de dende", sis
contereueies, pel doctor August Pi i
Bueyes..
"Astronemia general", sis Ilicene, per
Etnigdi Fernändez.
"Iniciarle a l'estuel de la leerla de la
relativitat", duna Eigene, per Juan Rosale.
"Geolegla", sis llieone, per Josep Meren.
"Botànica", gis conferencies, per Gte.
neo, de Benarent.
"feenografia", sis conferencies, p e r Jeep Maria ltaptieta i Roca.
Les linces i la cultura antiga davant
de la histeria", ale lliçons, pel doctor Pera Bosch i ()impera.
"L'art antic", vuit leerme, per J. Forran Torres.
"L'escultura comparada del cristianismo I del renaixemeut", sis Iliçons, per
Rafe] Benet.
"Arquitectura molerna". Ida conferencies, per Josep Duran i Canyameres.
"leducacie musical", sis conferenciesaudicione, por Ezequiel Martín.
"Inatitaeions de l'edat mitjana", sis
ll'eons, per Franeese Carreras Candi.
"Els pagesos de reluciese", tres conferencies, per Eduard Toda.
"l'estudis superior; de liengua freneesa
mt traves de lea figures cabduls de la
Fremea Eliehelet, Mistral, llenan. Zola,
Anatole France, Víctor Hugo, Voltaire,
Guate i Prouldon", per S. J. A. Out:asid.
Per ennc6rret a manees entsets mal Coser ene de l'Ateneu Entielcrpedie Popular, pagant-se cine o don pesseters, sepas
se sigui sud de pote o de malta maces.
Tots els cursets comerse:tren de les vuit
a lee onze de la nit.

DEL MUNICIPI
Moolons de Foment
Foren preses en consideracie les seg-üente mecions: dels senyors Cararach
i Iglesias, perque es gestioni dele propinarle alicato per la pullo:temer-, del
carnee de Vilapiscina, la cessió dtls terrenys necessario per a l'oasztura de la
tnatdixa fino la de Maladatta.
Marque es desnata zoo() pessetes a
la consereacie de l'afermat del passeig
de Fabra i Puig i altres upo° a la collocació de varaos i rigoles al currer
de Sant
Deis scnyors Santamaria, Escota i
Massot: perque es destinin 2,000 pes.
setes per a l'empedrat del carer de l'Art;
altres 2001.) per a la de Vinyals; altres
2,0(10 per a la del TelSfon, i altres 2,00()
per a la de Sales i Ferrer.
Contra el privilegl do la
sorra
Elevar dictamen a eljuntament oposant-se a la sol:licitud de concessió amb
careacr d'exclusiva, per extreure sorra
per tel periode de eo anys de les platge) de ntar a Barcelona ea La trama
compresa entre el pon i la desembocadura del riu Besiís, la qual sol.licitud
ha estat anunciada al Detlieti
El Camita Banano Social
El senyor Alcalde ha disposat el següent repartirneut de les 45,000 pessetes cebedeo. del Comité Benèfic Social
-r a .i te de la beneiiceacia municipal.
Caixa de pensions de l'Associació
d'Obrers i Empleats municipals, 2,550
Pessetes; Germandat du Bombees, 5,000;
11u/unitaria de la Guardia Urbana,
5,uoo; Germandat del Cus de Serenos,
5,000; Catan per a la Vellesa (Secció
iniugada de la Guardia urbana), 1,000;
Hospital d'Infecciosos, 5,000; Camines
escotare de l'Ajuntament, mono; Comissió municipal di lienciiceneia, oessetes.
Adquisialó do pedra
La Comissió de leument ha acordat
destinar 2,000 pessetes a l'obtener() de
cereras i rigoles de la pedra que s'extreu de l'ala sud de la tnuntanya de
Montjuich.
Eta telefone pública de
cae reí'
Sha S91.1icitat de l'Ajentament perreís per a col.locar telefone a la via
pUblica i barriades apartades del centre,
par a ús del públic rnitjançant un modest
estipeudi, i gratuita en cae dencendi, tal
cuna funcionen co sus ataco dimite de
l'estranger.
Per via d'assaig co proposen installar-ne quatre a les Rambles 1 un altre
al canee de Corts.
visita d'un cul pó suls
Aitir va visitar al senyor Alcalde el
cónsul de Suissa, Fred A. E. Nipell,
anunciant-li que en la próxima Pasqua
visitara Barcelona la important maese

choral suissa titulada "Mamen altor",
empasta de 250 execuunts.
El ballet damunt el gel
Teint! el va visitar l'entpresari del
Teatre Tívoli, don Juan Palmer, invitant-lo a l'espectacks que s'SlasimarS
&tea a l'eaknoatat CaliseaL, '

GAS ETA LOCAL
Offee.revaTORt 5tC7ZOROLOGIC DE LA
PPOPERMTAT OL BleCELON4

Dia 11 de gene'. de 1023.
Seres d'es...vació: 7, 13, 18
Barómetre a erro i al eieell de le
mar, 7598; 759'3; 7534.
Termómetro ser, 0'9; 109; S5.
'l'ere:Menee humit, G'S; 8'4; 54.
Ilemiret (centesimes de pateracie), SI;
09; 59.
Direcció del vent, NNW.; SSW.; NW.
Velocitat del vent en metres per segon,
4; 4; 11.
Estat del cel, quasi tapat; nuvoles;
quaei seré.
Clases de núvols, cierne-Ferales, nimbes; eireue-stratus, Fr.-cemulus; Fr.-cameles.
Ten.persturcs extremes e Pumbrs
111;lxima, 121.

Minaras, 117.
Mínima orean de terra, 44.
Osci1.13e16 termométrica, 5'4. Temperatura miel,' Del.
Preelpitacie acuosa, desde les 7 horca
del din anterior a les 7 borns del dia de
la data, 12 milímetros.
Beeerregut del veut en igual tenme, 00
quilúmetres.

LA PUBLICITAT
PREUS DE SUESDRIPC/0

Barcelona: p ues pcssetes cada
meta Catalunya, Espanya i Portugal, 750 pessetes tres meses;
15 els sis idem; 30 un any.
Unió Postal: 25 pessetes tres
meses; 50 els sis; 00 un any.
Es prega a totes les entitats federa-

des a La Unid de Societats Chi:vale i
°drama de Clavé que no hagin rebut
avis per l'Assemblea que ha de tenir
llos diumenge, 14, a los deu del mati

torna, per ta/ de discutir el proíc'ere

de Coneeei de Treball redactat per lee
ponencies de la Cernida i de la FrIzra.
ció Textil de Catalunya.
A l'ensems es donarà cornpte de
situació dele conflictes que Si ha pn.
dents de resaludó amb les cases Come.
Ila, Sohn i Companyia, i Alear Sal.
devila.
'1
L'esmentana reuno mata riere et vie
nent dmutumemigr, dia 14, a les deu dei
nade a l'estatge social de la Conere,
Princesa, ets, pral.
L'Academia d'Higiene de Catalaiya
celebrará sessió ordineria avui, diven.
¿res, a dos quarts de deu de la nie per
a la renovació dels arrees de la sesee
Junta directiva.

GRANS REBAIXES
De ri al 15 del corrent, en joes
de casseroles, olles, pots, escora
redores, etc., d'alumini extra.
Llorens Germans. Rambla de les
Flora, 30.
El propvinent diumenge, dia se, e
des quarts de dotze del mate Mr. A. Pe..
mit, professor a l'Institut Pasteur, donará una conferencia pública amb projeccions, sobre l'Obra Post-Pasteada,.
na, a la Sala del Consc:l de la Manco.
munitat de Catalunya.
L'entrada será lliure.
La Comissió de Cultura Física de "Je
ve Atlántida", d'acord amb IT2aart
"Atlant", de ¡'Ateneo Encielopedic Popular, projecta cona a acte inicial de
les seres tasques, una excursió instructiva a Sant Cugat i Rubí, per el dia
14 del corrent, els detallo de la ciad
es publicaran erial

a l'estatge de "Catalunya Nova", careen de Sant Suplid, 6, principal, es donin per avisades.
Les represe:Itaca:re hauran de portar document acreditatiu de la respectiva Societat,

Visiteu la Casa CLAUSOLLE8,
Ferran, núm. 8, tots els que so
-friudelsp.Trobausempr
personal pradipedie per l'er gra,
tuitament lotes les indicacions
necessäries fina al complet guariment. _
..

R LJJ A 1\10
Vi blanc, 085 amp. lit.
Cellers ARNO 8; MARISTANY

Denla, dissabte, a les cinc de la tarda, els artistes Santiago Rusinyol, lia.

CA

La diada dels EZi3 va ésser molt celebrada a les Escoles Catalanes Gratulles del districte tercer, a les quals
solo lii assisteixen nenes pobres. Es van
repartir a toles elles diversos objectes
i seis va dipositar una quantitat a la
Caixa d'Estalvis.
Les Escobes del districte tercer, que
funcionen sota le patrocini de l'Asociació Protectora de l'Enscnyanea CataLana, enrobusteixen cada dia mis la seva vida, obtenint excetlents resultats la
seca actuació educadora, grades a la
tasca intelligent de la directora, scnyoreta Esperança Figueres, i de la mestra auxiliar senyoreta Josepeta U:553lela.

MIES eILANOVA

titi1J1 6

Denla passat, diumenge, te, a les eaatra de la tarda, a l'espaies local de
l'Ateneu Obrer del districte segon,
Mercadera, 38 i 40, la renya Pinya
celebrara el seo anunciat ball de gala
que tant d'interes ha despertat.
Executarà l'orquestra "Joventut*
composta dels millors artistes barcelonins, un sena fi de ballables, la majoria dels quals seran estrenats en aquesta festa.
S'espera tambe arnb interes l'estrena
de "L'Hiciste de la Penya"
RESTAURANT flOYAL
Saló do To
cada dia te dansant de 5 a 2/4 de
i dinar a l'americana de 9 a 11.
El Crup Excursionista "Terra
nicle-are el próximo diumenge,
dia 19, una exeursie a Torciera, Gestell de Palafolls i Malgrat. Punt de
reunió, 4'45.—Estaci6 FrallSa.

EIS AUTOS TAXIS
de la Felemacid de Llogaters
portan el LLIUltE ami, el
distintiu de la Federada,
vermell els de primera categoria, 1 pessata quilümetre, blau els de segona,
0'80 qua/nutre, per un o
dos seients.
Per a easaments, bateigs
i exeursions, /nema moit
econentics,
'rotes les reclamacions
són ateces en el casal social, Arthan, 21, entresol,
de tres a cine tarda.
D'EMANAR TARIFES DETALLADES DE MANO

Diumenge vincnt, dia 14, a les guatee
de la tarda, tendrlt lloc a l'Orine Gracienc, la seva reglamantária Asaemblea
general de socia.
La Quinta de Salut L'Aliartea, coas
tots chi anys, celebrara diumenge, da
14, el novè banquet tradicional en honor
dels senyors socis honoraris, protectora,
Junta consultiva, Cos Facultatiu i Prens na, el qual tindrà 'loe al seu Palee de
la Mutualitat del cerner de Camello, 321.
nCáittairero
, s,, sI tetcruerisoauts,renprindrecontts. oje.t.,

Î

l'Elixir Gomenol Climent.

La Cambra de Directors, Majordoms
i Contramestres de l'Art Textil, ens fa
saber que ha convocat a una reunid a
tot el personal directiu de filatura (lel
pla de Barcelona i al de In comarques
veines clue co deponen de cap delegació

¡non Casas i Enrie Clarasó, inauguraran al Saló Pares, l'exposicie ette venal celebract anua/ment de les obres
que última:1mM han produit

MONTANA

Vi negra 0'75 amp. litre
Cediera ARNO a MARISTANY
A l'Ateneu Enciclopèdic Popidar s'ha
constituir la Lliga deis Dreto de
secció Catalana.
Integren el dit organisme de defensa dels drets de l'home, els segtienta
representants:
Presiden; Pere Gorga Artigas,
l'Ateneu Encielepedie Pepular; viese
president, N'Amadeu Aragay, de Li Gran
Lógia Espanyola.
Secretari, En Julia. Clapera, de l'Associació de la Premsa Relais; En Domenee Soler, de la Federació Densocretica Nacionalista, i En J. Senchez
Marín, de la leetleració Socialista Catalana.
Tresorer, En Ramon Ráfuls i Carel,
de la Federació de Dependents da Catalunya.
Vocals, En Joaquim Fuste:, del par.
rit radical; En Domines Ramon, de
Esquerra Catalana; En Joan Pujo',
de l'Associacie Catalana d'Estudiants;
En Lluis Sisquellas, de la Federació
de Joventuts Radical,. i En Ramou Palomas, de la Federació Regional de Societats Obreres de la Unió Genere" de
Treballadors.
La canteia s'evita solatnent
amb l'ús constant de PILOGEN3.
De venda a les principals
meries.
Donades les grane sirnpaties que la
Societat Nacional Italiana Dante Alighieri gaudeix a la riostra ciutat, promet ésser molt concorregut el ball per
iavitació que aquesta cntitat donare la
set del 20 del corrent al Majestic Hotel d'Angiaterra a berefici de les seves
institucions culturals gratuites per a
ah:mutes de lotes les necionalitats.
Aída assistència de nambroaes este
diants pertanyents a toles les Facultats,
tingué !loe a l'A,grupació Escolar Tradicionalista la reunió convocada per a
fer palesa la protesta per la dispesieie
del ministre d'Instruccie, strprimillt
festa oficial de Sant Tomes.
Es Ilegiren boa nombre d'adhesions
'eludes i ca donä cennnte del valuosoa
oferiments relama de diferente eutitats
cseolars de Barcelona per a secundar la
eampama empreu pela estudianta jau'
Mina.
Es prengué record de celebrar doi
actes públics de protezta. L'un latir¡nació tradicionalista en el lloc social
de l'Agrupació i l'altre en un inapertant
local, prenent-hi part oradora de toreo
les entitats escotare.
Per a earganització dele dos acece
es nomenä la següent comissió que es
con/pon dels estudiants Josep Maria
Junyent, Salvador Vilallonga, Josep ti!,
Marquea. Joaquim Iscrn, Marti Casals,
Corles Bae,h, Ramon Case% i Ramos
Solsona.
Acabe Vade en mis de gran eiltestamme.
••n•n••••••n••n•SailliMailasaa,Otla.MallilaaMO,

Fàbrica d 'OrrEbrezia
Ares rel a plum i tauia
Vendes al detall
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Di umenge, dia 14, comiat de la Companyia :
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DOS MIL

00'3 Oli
113 141
211 251
314 326
570 612
754 821
966 971

a

611~1~1111 n 111111/1111.21111111111111113661111161111111R111

044 055 116 120
145. 148 133 176
251 263 267 289
342 362 380 449
625 621 635 658
015 813 885 895

131
209
305
501
672
905

Tnz.3 Z1L
071 977 189 698 152
243 2e1 266 327 316
434 436 441 434 435
559 617 633 642 614
773 826 832 810 863
068 980 985 99'
QUATPE MIL
063 002 123 144 155 158 206
292 302 329 330 388 437 440
469 472 582 954 610 683 736
765 801 611 832 910 978
1151L
021 025 081 082 093 190 206
218 268 333 354 403 423 523
557 632 633 640 680 734 737
754 761 835 846 869 898 936
:AS MIL
007 009 032 037 052 008 136
334 391 405 . 422 425 459 474
112 549 554 606 620 632 633
647 648 654 705 725 728 733
796 806 808 821 836 939
SET /DEL
037 Oil 041109 128 223 231
318 313 497 502 509 515 532
615 631 693 699 703 732 734
761 821 823 901 910 929
VUIT MIL
005 032 062 061; 084 088793
143 163 252 258 277 281 283
317 322 335 347 379 405 423
450 513 560 573 580 612 613
726 732 773 761 827 836 854
943 951 971
021 059
l9 226
400 413
522 552
662 771
940 917

139
218
307
57,3
682
951
153
3'.47
491
6613
833
233
459
755
243
555
'739
950
362
487
633
783
288
555
74'J

128
294
442
647
925

HOU SRL

022 031
183 212
361 363
505 508
804 900

035 363 089 109 148
219 257 261 312 318
361 389 391 413 427
573 607 615 685 706
9 13 2 969 992

018 026
174 251
561 562
709 716
917 941

037 048 113 126 140
265 302 349 453 475
622. 631 655 696 703
758 812 813 860 862
954 067 031 036 993
ONZE
001 016 032 050 072 127 151
181 191 193 209 221 216 267
390 398 115 487 574 606 611
693 725 761 767 777 805 5? 13
900 902 928 953 969

156
331

488
763

109
535
707
877

171
280
631
841

DOTZE MIL

015 027 079 126 138 1 .19 193 232
259 297 303 313 351 463 482 580
613 710 723 731 748 380 799 808
920 934 978
TRETZE MIL
023 033 037 045 080 087 116 179
182 207 209 223 226 231 261 275
349 366 401 409 430 466 498 504
515 522 690 695 703 719 799 801
868 871 887 958 993
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inis per a aquest ball: 843 pessele8, prr a les miocares que
mes es distingeixin en llurs disfresses. Estrena de rica alfombra. Extra iLhaminacié. 46 pro-

u
u
u

n
representant-se les deliciose e‘gs
e

ii

23.039 San Feliu de Llobregat.
Premiat amb 60.000 pessetes
9.212 Mitlaga-Madrid.
Premiats amb 6.000 pessetes
26.056 Barcelona-Madrid.
32.617 Vigo.
1.361 Pamplona-Alacant.
10.486 Sevilla-Tembleque.
5.015 Sevilla.
30.860 Barcelona.
3.872 Barcelona-Tenerife.
25.272 Valencia-Saragossa ,
33.808 Tarragona.
12.609 Casi elló-Mälaga.
15.429 Vallincia -Madrid.
5.812 Madrid-Palma.
22.350 Córdoba-Linares.
1.794 Jaén-liadrid.
33.246 V:,11adotid.
Premiats amb 1.660 p essetes
DESENA
17 21 61 81
CE%TENA
107 111 12G 173 175 180 212 225
251 274 295 225 296 031 398 4/5
432 159 482 508 533 535 561 568
576 608 625 666 696 698 710 704
753 754 759 795 798 882 896 899
909 910 914 915 937

u

nt61
le per haver estat contractada per als leatres Apolo, de 'Va- a
a
lencia, i Reina Vict0ria, de Madrid.
U

Bose

música, 45. Venda de
Veralt, 38, Cristalleria,
i Teatre dei Boso (cuaserge). Tetetan 4 21 (15

1.! A 1,

3.-Caharet continu de
les set a dos quarts de ‘,teu i da
164 dolze a les qualre de la ala-,
tiaala.

direndres tarda 1 all, celos- EL
sale proeraines. Gran 4:c5 da
Cosaca de Broadway, la farnosa
e
11 11 015 El 1101, per Charlol., talle- 15
as lis !luna do niel, Mamertos, Amor
jor e ntud 1 primera Jornaja
zrandiA3 eun
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Terda, a. 11.3 cine, rentrones ¡Plan- c
E chal • el :Llora en 101 attcs 1 ta, Ez,
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P2PC CONDE
re

El

Asalte, I2.-Ealt da Cabria Gil
Avui, d:vendres, estrena del et
te
riese, canronetista; Lou Jamo:, ha
Icreer !libre de la colossal
harina: Ramoneta Rovira, canU
, eonetisla. Cada din, aperitit
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a
eing. Gran tabarin
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El
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N Corripanyia de sarsusls
1
el Ortaz - Lecmis - Gallego N
I

, ..

Lamia, Mars de ctujunt,
.i.
5.
Fort en Primavera,
:/m'el W:selier, E:1;13
I arada..., Wd3d:0r:el.
La otca do Item, La Cbartotto, Deliras. 10. reines de Kan+, genyureH:J:e nacow, Urna. fl.
ex.2.. ntr.ca, serryors Hartas 1Pardix
Citar',ion. 12. Danta egal g e, La
Charlo:la 1 Kreakow, OttentLach.Seguro( Pan, Per a donar repG9 aro
ar t:Ete3 dcl ballet sobre ora, hl hautm acte CÓIUIC 1,12
umeilals Tato I May. -Jungleurs
Terco
li chahcrazade. - 11(isicai N.
Einsky - g artakcli. - Coreogratia,
Jan T rotanowszki. - Director ar. istIC: Paul H. %rateo.
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1:8 dote seus erneerts, se SUS- to
penen ets ordinaris dels
n divendres, fins a la celebracid (101s Concerts-Ftstivals, en els quals prendran part rls m0s c0leLrals artisles nacionals i e
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arr .ntina 61u,.-no-A 0 7. 21; e 801- 7zna
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41511 creaciú de Dorotby Daltan.
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e La toreada ertn Nandu. Ovactans
ras' eoft.iictS de la Basta, pe? Ru.ExIt ser0/16s, role& del (tia, e
o Iba
nrsama eori t inna, 1.1 revisra !oral en Ee
fl un unte, by entintes t aftatsrasd, de
e E. Tuf..:(1.
Tito:e deis qua.- ig
de,3,1: I. 111 - PI al twarlellllo. 9.. Les U
barlar',ors urgi e ses. 3. ¡Com esta LI
ta farra 4. La 1:atabla 1 al Metrepoil- e
IS. 5, 210 00,3 (le 1n pelitica. 6. Lea
subst5U,,,e, ro solfa teoupleis
n: gran tv,,. Apc,fre g l. Espacya nra- ra
,,
anrorn•'. Tata la cornpanyla a e 5-
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Tots el dirs, des de le! 10 del
matl a les 3 de la rdt, visita al R
l'are Zradettic. La c1l.locc16 de feres mes matara° del men
si
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5 r0103. elwa eraettvÁlint., "I
aprnp:',Wt en un arte de C. Rubio,
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---atruianazer.

cmorlonant del

En el sorteig celebrat ahir van
resultar premiada ets números.
següents:
Piernita amb 300.020 pcssetes
4.202 Madrid.
Premiat amb 150.000 peasetea

Animas inçulotes, Progra21 ma Ajarla; Amor do joven- Fi
n tut, La senyoreta do doble e
ra vida, Actunlitats Caumcnt.
nit, estrena
er la gran serie en set joma- ell
des Els parles do l'arncr, eg
LT Vint- i -tres loor8s i mitja do
Ca perrnis.
oses Ilielaa3ig aana 5
1 ntelar.50

OIS12112Gziazzart ggi/INRZ121322

Aria, deren.lres. nit.„ a das cuarta
dr den. Llinna repteraintarad de La
dama de las comedias. U. colessni

d, : -ra de reo-Lar!: Les bodcs
dc F;gai,o.--Dij . ”2.4. 19. Primera
cslebra.1.1 stran 0. caldsarre-Tedeschl.

El grup

let

n

n

Aro 1, il •nvenulfe.s, Ei capiEl nol,
tä Kidd; 1 5,

E gran represa, per Charlot;

El

Teatre C-brnic

N
O

enumentali Walkyda

Eta 20 etaes polaca
altus torin 1 dabies °n'aceran, Et
Cada DO, a lee den,
ral
Colonato funciona
DIjous, dissabtes 1 diumenges, n
(d'un5 tea:bifes, a dos crearte de

res p el-Emsea.naudiig nemunzau Y31

,Ail•n••n•n••n

Ei

"293-411121g1:1413FillifIBMNICROS11

El
2 0 --‘80tr, 12.2da: Qczn elles
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Et
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Illieniesieriamanuarinalliele)

11 El lemerarl (in/nadar Flacher arnn
u
els acus ferctqoa tigree radie
ni

Per d51'or3 vesaula Les domo do
:rabora. SIL. a low. den. L'oates.
legos 1 yenes taindiaciculs de Sao:
Peca. - Demä, disaaine, tamiz,
dos guarra de rara! . gruldii, ar reinnl pcmtlar. A reobre de MontJuro 1 La por. 7ilt I loros los nos.
v13 i V.51k4 tsragdoclons de Gen:
Pera.

divc8dres, tarda, per
1.
E .regata, a preus popuars:
El paquabot "Tenacity"
Civinzats tannia1eix
g Ni!. a dc.s quarts de den:
31 C., !Mal del gran tragle
EtINZET E. ZACZONI
N
ti
, :es seve•s genials creaazu
iq
elons
ti
Tals-il e:10 3 i
a
CArrEU53
9 &CN

EZZIMQ20e

pi

y

U
A

ti

aza C0103A3

de les

reina mora, La deessa da
Bsoadway, Eclipse de (luna de
Bufonades.
a, La

del
Duero, cantonada et
Carate del Asalte
L'EXHIBICIO CE FERES MES
la
GRAN DEL MON
Fi
U 39. dssom, e elchnts, 10 Ileonr,
E tigres re;als. 1; s'aula, 32 cavad!, E
TE4
rainells , 10tre15, ele. etc.
Cana:cure& lag ovacione dad aranero F9
el 'mis etaradarace: ralo Cl ~era re.

ar

ttEN11115121NNE231211=1111:51111181

La rifa espanyola

Diena-ArgenfIna-Exceisior

CATORZE MIL

052 091
228 239
459 462
758 778
852 859
977 978
023 018
331 333
571 619
692 707
834 817

097 146 156 17 1) 193 199
262 311 318 328 364 388
493 539 562 613 663 607
799 804 824 858 838 812
869 9 5 5 952 963 9 137 963
QU1NZE
074 093 141 204 165
407 417 431 471 519
625 633 650 656 011 5
'715 717 739 746 752
888 906 921 926 961

312
568
692
791

DIVUIT MIL
001 039
152 154
312 317
387 398
498 527
622 629
766 801
931 033

043 019 054 055
205 253 282 292
323 328 337 345
422 426 430 441
5:3 1; 543 565 598
612 653 857 679
811 832 805 867
938

036 058
425 430
517 538
665 674
864 884

064 164 202 306
433 451 480 496
555 587 601 606
710 753 774 775
909 910 916 929

051 100
216 260
331 556
678 701
921 931

107 1 1:2 156 171
285 339 376 378
604 625 699 639
862 882 895 911
945 978 981 ..

913 133
301 303
369 386
440 463
604 620
789 763
873 882

DIN OD IIR/L

332
503
621
850

388
512
864
853

192
381
648
915

214
32
663
9131

VINT

11115.

013 015 021071092 151 161 161
291 299 383 400 512 572 589 590
599 606 602 705 716 756 819 810
847 888 889 892 928 933 948

VU1T;4-DO3
016 058 076 105 113 137 147 210
216 218 249 302 319 324 334 374
380 399 407 425 447 461 470- 510
518 569 570 583 586 631 646 717
742 756 774 77974e 800 815 823.
866
VINT-I-TRES
008 025 028 087 11 11 118 119 126
134 180 1017 206 209 219 239 245
321 329 392 402 168 510 515 582
632 682 691 720 742 81,830 8:3
872 879 893 956 957
V!NT-1-ZUATHE MIL
03 3 070 084 088 000 107 116 177
180 205 209 213 236 941 250 277
324 355 396 115 4.3 .1 185 513 556
588 591 649 672 e 131 812 810 841
868 892 921 927 931 983 985
VINT-1- CINC MIL
017 02.3 092 153 157 170 180 205
219 242 270 275 289 294 449 566
601 605 629 651 659 671 674 693
ISO 782783801 835 861 904 911
914
1/111T-1-12.2 a111.
220 023 03 .1 009 081 083 127 136
169 175 riS 191 258 285 288 290,
30'6313n3 11e 233 333 336 334 .376
'395 420 122. 1 75 1 32 457 489 534
5.12 534 588 308 801 608 641 642
17 -18 649 663 699 7/3 754 772 804
867 690 902 943 983 987
VtNT-I-SET MIL
005 0'39 040 1 . 10 139 199 225 260
263 355 391 :390 399 403 428 45'3
498 569 519 528 539 549 578 583
030 723 738 745 781 788 806 807'
816 934 876 879 899 903 913 914
915 949 961 972 979
V163T-i-VUIT 69111
012 011 020 013 076 098 109 129137 163 1 70 1P0 211 237 278 316
340 350 355 356 38:1 396 410 426
484 493 500 527 536 537 538 547
551 561 577 597 603 670 720 772
792 806 830 836 876 889 911 956.
5'91

V33IT-1-Pi CU MIL
046 048 051 081 128 121 126 136
143 183 189 238 253 264 287 293
296 310 352 355 362 .363 373 :387 1
409 413 414 421 422 436 437 504505 5 2 9 541 583 387 589 591 604
6:31 613 660 694 738 751 781
709 802 827 810 842 858 864 8722
879 883 923 925 915
TRENTA MIL
017 061 062 005 277 095 103 137
158 270 279 286 320 391 404 407
420 455 488 501 526 586 592 605
625 629 637 652 685 715 731 733
769 776 793 800 851 856 912 922
910 918
TE ENT11-11:9 15115.
006 155 163 171 171 187 192 203
256 202 295 416 423 520 562 561
565 626 616 612 652 687 704 710
751 '746 775 805 311 811 825 867
912 976 979 081 991
TRENTA-DOS MIL
002 026 036 011 tüt 186 218 259
265 219 287 30,1 330 353 362 376
382 483 527 569 361 570 593 631)
669 601 692 792 706 838 812 8.12
819 850 863 11 20 925 99 5 90 4 991
111ENTA-TRE5 11111.
009 042 068 0.83 197 169 182 215
239 242 269 293 326 329 336 353
360 390 425 519 561 573 605 682
694 709 733 717 737 772 789 802
8116 872 829 931 930 968 971 97'J
999
99 aproximacions de 1.000
pessetes cada una la er als 99 1511moros restants de la centena del8
.
premis primer, segun i tercer.
2 aproxiameions de 4.000 pesa
setes cada una per als números
anteri02 i po8terier al del premi
primer.
2 aproximacions de 8.000 pessetes cada una por als números
aatecior i posterior al del premi
segon.
2 sproximaciens de 2.220 pes
setes cada una pee als números
anterior 1 posterior al del pretat
I te•cer.

'

SETZE MIL

038 044 053 066 128 163 242 326
328 329 343 356 307 424 427 483
544 553 597 603 606 607 630 667
675 681 690 723 741 742 896 912
915 922
DISSET MIL

091 106 110 125 191 238 272 288
290 294 302 322 357 360 475 511
558 567 636 644 735 754 796 804
973 980 984 987,
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LA PUL:LiDITAT

Imporlant p rnprrsa industrial necessila persona del país, activa, formal, ben
rclacionada amb el comerç d'ultramarins i colonials a l'engrós i al detall, per
treballar a la coutissió a les places indicades.
Sad.licituds detall ant experiència ram.
cases ja representailes i referencies a
repartid núm. 1 . 18, Vailmcia.
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A CtiBERT ES
PER A RECO5HIMENT1
Xapa Ondulada Oanai3la
tamanys 114 X 185 cm.,
i 75 x 120 cm.
P:aques "A" de .10 x .10 cm,
Xapes "B" per a recobrirnents:
tamanys 120 X 120 cm.
120 x 100 i 120 x 250 cm

ha cap (In dani major satisfacci0
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