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La política de l'estruç
No podem agrair a "La Veo de Catalunya" la eenfusió que,
en el seu editorial "L'eixorquia deis extremistes" i en altres auteriors, vol fer entre les diverses tendencies catalanistes que se
separen avui de les doctrines i dels procediments de la Lliga Regionalista. Un deure elemental de bona fe hauria d'obligar el
p ostre col.lega a establir les degudes distincions entre aquelies
tendències, evitant de presentar amb un catre fals l'ideari i l'actuació dels qui sostenim les conclusions aprovades per la Conferencia Nacional Catalana de l'any passat.
Harem exposat francament i explícita les Postres idees i ningú que discuteixi amb coneixement de causa i amb cordial lleialtat
pot presentar-nos com a sistemàtics partidaris dels procediments
de vielencia, en oposició als procediments evolutius . Encara es
menys poselle el presentar-nos com a fomentadors de futures
guerres civils entre catelen q i com a perpetuadors, en una Catalunya politicament lliure 1 socialment justa, de reaccions desintegradores i dissolvents.
Si el caracteritzat politic que ha escrit l'editorial comentat
no practiques a Catalunya, tot combatent-la a Madrid, la política
de l'estruç, s'hauria adenat que en els parlaments dels nostres
amics i en els articles de les nostres publicacions havem condemnat l'apeLlació sistemática a la violencia material i ens hevern
declarat abeolutament conizaris a la insurgencia d'una minoria
extremista contra les institucions própiea de Catalunya que
cometessin un jorn amb la voluntat de la majoria del nostre poble, Es ben recent un article signat que, referint-se al cas d'Irlanda, es publica en aquestes planes.
"La Val de Catalunya" sap prou hé euina es la nostra poeició. Per aix6 és censurable que amagui el cap sota l'ala o que faei el &santas, i ens vulgui empanyer en determinat sentit. No deferacm ele procediments revolucionaris en oposició als procedirneets cmclutins. Perú creinin que un noble no pot renunciar a cap
madi licit per obtenir la llibertat nacional que li és refusada. L'anelleció a la força per la densa d'una causa justa no la pot rebutjar cap ver nacionalista. El cuaquerisme, precisament té ente Le ?eres característiques el supersticiós horror a la sang. No
ser% nca, nosaltres els cuäquers.
pensant, en aquest punt, tal com pensava fa quatre
ruv iTh Francesc Gambe. En l'AsJernblea magna deis municipis
pronuncia En Camb5 un diecurs on deis "que el noble
cateeliii té dret a retrccecür, que el retroce.s seria un sacrifici
col.le.eiu que justificarla, no solament les represiodies deis governante, sine) el menyeoreu inCs absolut deis altres nobles". I afegia que els més grans danys per a la nostra terra s'han d'acceptar en els moments en qua perilla l'anima del pohle, perquè, deia,
"no e ,:at els catalana de pitjor condició ni d'anima menys eoble
'ah que ten ele pobice, dei mt'n que ,i er dereeear la i ;; bertat nan doflcri
vides".
iii ha qui voldria lianear-nos cap als extraen:ene-a fentics i
eri::ptice, o almenys cus •.-olcLia presentar ceen a extremistes
eieqeesta mena. No ho serie No ho serem nial. Repetint les pamulas d'un il.lustre amic, direm que no tenim vocació d'energiamtee Perú tampoc tenim vocació d e mesells.
récraezosr.ssawzreiroosauffrassuarzeconeu.r.e.•cturossonzaraemaracanak,asassaa..ossom
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D'ALEMANYA

que quan ratebaixador
a Berlín, M. de Marger:,
a mane del ministre d'APare estrungere del Reich, Herr
Ite.e.e.edre, la m'eficacia) de les
mesures aeerdadee pel Govern
frunces per a l'ueupaeió del Ruhr,
el personatge alemany s'eidarna,
cumpungit: "Pobre Europa!" La
eurreee..", diplurnatica va imposar-se al ministre, qua s'abstrae
gué d'exclanmeione irades per
rneratallas es, na cal da.reettl de les famosos frases his,
hn, e; neseellti:,311t. La unan ein
Lariques eaa governants
da la
la caneó popular ca iterd
manys davaut alguna ambaixa,
taa
asta rcufariec de la hipar- Gura al;ate en el moment
bala Pera en el Pons de cada llegenda de la gran guerra.
i de sala mita, quina moralitat eterna
Per() la Premsa alemanya no
i una e sal ii batega I Les lliguns daadopta el mateix tu de tristesa
tarea i de joia, la couiianea ces la bu- resignada. Les protestes
pernona ie, aa lee rundalles us encienta:ten,
; distiques emules l'ocupació de la
ein carri el pinyol permanent, amagat conca minera han estat,
de boa
bu:a I, , i:nalges i les famastiques avenprincipi, violentiesimes. Bis petares.
riódice eosterien que ha comen,
No teas els comes recollits per En eat una guerra d'invasió a l'Est
Váleri Serra sin tan significatius. Al- i e l'Oest, ensems que
s'ha vioge.m, c ,m "El Conillet", posem tar lal el tracia!. de Ven-salles
i que
sa, per deport i estan free a free
ia sed imperialista de França
de la ceneó.
porta cd mili a noves aventures
Ea Ser:a i Solda ha fet una cbea
tereibles. Autb tut i aleó, les tete.
austera i ben feta. Ha recollit les ron- pes franceses i belgues- han podalles dels llavis del pable i les ha gut realitzar, sense cap entremanazas al pable netes d'impureses, pta., hanc, llur passeig militar.
adels i sives. Aquesta ha estat la seva
L'oposició oficial s'ha reduit,
. feina.
fina ara, a paraules diplomäti,
L'Inane que no va vciu-e endolcida entes. Les grans vagues que s'ala seva inlaraesa amb la niel de la ron- ' noneiaven no
passaran, sembla,
dalla contada a la vera del foc, en d'una aturada d'un quart d'hora
,leaça al públic un recull admirable. per part dels obrera del Ruhr.
Aquest gest assenyala en l'escriptor un Una mica teatralment, od Clon/erra
Dlult
idantropia.
de Berlín declara dia I1I dol naSHIP-BOY
cional el dia eravui. Tot ajad da
mes planee i ni' nye arriseal que
REVISTES I DIARIS la resistencia Cautiva a i'acció
1
— .11 "Giornale delia Sera", de . franco-belga.
Nipols, Ghtrorda Morare dedica u/
Enlre
sil 'fr- de la peen,
artiele a comentar la personalitat de
sa aiemanya, mida Vatenció el de
Lipes-Pitd.
"La Bandera Verinella", (irgan
— Ha aparegat el prinwr nünwro deis comunistes. Et dit eeriedie
de lo "Falla Bibliografica deis Amics publica una crida al noble alede la Poe,a'a''. Es d'una finar i d'una many, declarant que bona ha de
ducreci6 tertraordindries.
prendre lot, segun mesures de
— La revea,: "Para:des", de Sabadefensa. Aquestes mesures condell. sortirá regia'-ment cada mes. CUM sielirien den l'enderrocament del
to Isarlem anuncias. Compta n nlre ele ()oreen Cuno, si qual substituiLela; c ol .laboradors literaris, eis senyars
ria un Govern obrar, que impo%Irás, Muigtsýar Segarra (1.-E. de), saria les carregues da les ropaa
Salta,. , Salvat .l'atesseit, 4;:aze.!
Cli- racione a lee classes posseidooisa
res. A mía, demana una vaga gel.
.7:41
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TALLERS D'IMPREMTA

BARCELONA, diumenge, 14 de gener de 1923
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rierae de protesta a tot el pals.
l'apel.lació al proletariat de totes
lee potencies. Veranienb, si ola
comunIstes alemanys aconseguien tiplegar els diners neeessae
rica per a les reparacions mitjançant impostos sobre els rica,
sobrarien lee altres mesures re,
volucionäries. En el cas que el
Govern obrer proposat per "La
Bandera Vermella", fent un
mole económie i socIal, pagues
irimport do les reparacions.

BARCELONA EN 1770

La

econstitució nacional

e.

amb gran extensió temes cientifics,

El lector

que aanbla obeir a tm general desig.
Res no hi q
co la ingenntat amb eae
aquesies matarles sin exposades ara ens
-faci somriure. Peró es remarcable el
que en 1 7 62 el poble s'interessi anal,
qüestions com la "Physica cum a cincia especulativa", "els erincipis intrinsea del col . aatural", "els entes simples", "la doctrina atomista", "la materia ' subtil, estriada i glcaulosa" 1 "la
forma sedistantail", de lea quals parlen sita alsasatatela els periadics de 'ea
poca.
--Aquesta preocepació científica cris-

LES FULLES VOL -U: TE
Estau mea aquesta és una idea
magnífica, per la qual aquest modest
saltautulells que signa, sol felicitar els
direetars d'Acció Catalana. Pecó aix6
sa nUrni,r0SeS qtastiens
co pren.
que en un d'aquests freqüents diälegs
ciare proselitistee catalanistes i enemies del catalanisme s'originen irnpen- taLlitza os ceimcles de persones, cultes,
sadarnent i atixen sense argumentació o:1 es distutierf ternes de totes las bran
si catalanista poc preparar. Aval ma- ques del coneixeinent. D'elles, la mes
teix he presenciar una datquestes pol i- impertant, fou la de casa el marques
miques entre un obrer catalanista a un de ainpia, reunió que ja el 1764 era
altre d'indiferent. El catalanista anava eme:pida a la ciutat aura, el -norn
aeorralant el contrincant, fins que tot
Ternilla elevada per tito& niel,
d'una, rindiierent salta e mb amansta en 1770, a Acal.'nsia de Ciencies tiaobjeccia estulta:
turals i Arta, la qual es dividí en les
"—I bé, zqua en pum iii jo ni vas següents seccions: Algebra i Geninecresser governats per custellans enlate ; tris; Estatics. Ilidrostätiza i Meteorode cata/ans? ¿Tenias, per Ventura , una logia ; Electricitat, Magaeasme i altres
pesseta mes o ranys? jo, inumament, atraccions; Optica i les seves parts, feno cm sento gens perjudicat."
nal-taus, propietats i usas del foc i de
El catalanista es quedi amb un pana la Ilunt; Pneurnatica Acústica; Iii.de nas i potser convençut i tot.
túria natural; Botánica; Oramica; AgriCaldria, &alca editar tatas vader4- cultura. Classificació curiosa, teta a les
con; de prosclitisme, en els quals i en palpemes, a l'ombra, tot just adarida
forma dialagada o ea me abra, se sus- per uns pues iets isolats i inconexes,
citessin aquests ntineos prablemes de Simia ciencia que s'inicia.
diarectica catalanista popular, seguits de
Així maquean les nostres Acadèmies,
llur natund n --:ció, tut amb la majar
no per artificial creació, sitió consaclaredat e
grant una activitat científica ja exisPAUL MONJO
test. Per aixa és més de duldre que
12.M11111119~41IMMINEI

des del principi de la seva vida sofrissin tiränicament d'una castellanització toreada. A l'emana que reconeixia
l'entitat Caries III, di atorgava uns
Estatuts dient texhfahuent que "los trabajos acadjmicat te eseribirdn en Imana castellana (la flnica que se de
hablar en Indas lar funciones de la Arolonia)". Encara en ea temps que sorra
les nostres Académies, per dissort. sen
ressenten ¡tarea, duque-st vid d'origen!
Pené, si degut a la subtil influencia
despotisme illustrat alguns intellectuals, p erdent-se pels camina de l'universal • rabstracte, s'apartaren de la
deu racial, considerant el treball per la
com a cosa en ells aliena, en
sama, altres amb concepció, activitat i
cuy de veritable, estadistes realitra-

ven, d'acord amb l'estament productor,
una de les obres mas importada que

cisme de les festes populars an nimbejara Maria Lluisa, Catalunya, taalgrat
de la superficial castellanització
havia retrobat en el treball
tremp de la raca, començant inconscient, peró ben definida, la reconstitta
ció* nacional.
..aquesta obra que amb lentitud es
consolidas-a, fou trencada brutalment
pels esdeveniments del cicle nareJ
que pertorbaren tota la vida europea.
Sense ells o sume ta
sició que per inèrcia mental prtugué
Catalunya en la Huila. de probabl, qee
el enes fatal de la SeTZ histetria Aunria avançat de mis d'un segle.
CARLES PI I SUNYER
daitalagnIalegalimmiownlogmela

Full de dietari
Catalano—americaniz.e

tots els temps s'hagin empres, pe!
La lecnna de l'opulent cesta! deis
ereixement i la vitelitat del nostre po- tacs Floral. de Cuba, inscrit en ayunbletes mateixes planes, m'ha suschat
Barcelona. passada la primera melsegun d'emocions diverses.
tat del segle XVIII, enrobustia amb
En primer lloc, hurn ha vist la ni:t1 treball tata forte renaixença de poc ta deis pletnis i ha compres la bella
anpresa. :vientre la indústria comença- perspectiva que representen per als poeva d'arrelar-se, el carneo,, amb Velo- tas i prosadora de Catalunya. El dólar,
/ida de l'arbitrarietat tiránica que el a7a com ara, és la moneda MeS sana
priva del tracte amb América, prenia del mía. Els poetes i prosadora dc reos
una lima volada. Peró tota aquesta
ele ternp.s han tingut avinenteses en
ectivit, primer amorfa i espontrata, qué han pensat en la moneda i avinenealia vertebrar-la, mganitzant-ne el des- tesas en qui no hi han pensat Pene,
enrotllament. Aqueaa fou la tasca de posats a pensar-ha serrare han prefela memorable Junla de Comerç escalla rís la moneda sana a la moneda maper natural necesskat en 17 e8, ratifi- taita o simplerneu malaltissa.
cada per Carlea III en 5763, la qual,
També commogur la significanreal diu Pi i Arimon, "es va fa- eterça d'aque.st foca Is primers que te
na acreedora al respecte i venerada dels
celebren amb solemnitat a la üla de
seta competricis", mentre va tenir imCuba. Entre tots els agrupaments
halles atribucions, abans de icrir-la de
cainpatriotes que s'han formas arrear
morí en 1547, ami, una reorganització
del mea, pocs han donas tanto nena
unificadora per itot fEstat espanyol,
pies de tenacitat i daudäcia Cena Cli
absurdametit an nue/i de chade Cuba. No cal sirtó fullejar retistes
ntar activa a unes artificioses ficsions
cum "Vida Catalana" i "La Nova Caprovincianos.
L'aceia de la junta de Comerç ion talunya", per obtenir na testimoni de
decisiva. I ha fou perque els itcnnes nacMaalistue coherent, de sinceritat perfecta i d'entusiasme generan. Noms eran
que la dirigien, comprenguereu la sera
els d'En Claudi Mimó, En Conangla
missió arnb un ampls concepte mes atta
Pontanilles, En Pera Brumet, per no
lada. 'en treta ter que aaaa.pette
i.nar - ne d'altres, representen esioreos
exit irnmediat. Malgrat del deiinit del
que no podens desconaixer.
seu tito]. es preocupa, ultra del camera
Cal dir que catalens de Cuba es
de totes les branques de la producció,
sense deseoraixer ni oblidar tutti els rt mea dias d'ur.a aúnas/era de simpafuro de l'espera. Segons l'Aulestia tia, que les veus disperses d'algun Se"ella sola ample la história artística, li- gasa espanyolista no poden pas destruir.
aloa dells sin ciutadaus de la ¡ave
teraria i mercantil de Barcelona en
república. La nostra bandera bi és resaquella Casca". Protegeix la industriareetada. Com remarcava un editora:1
lització, peró en prevea els perras de
de
no fa &aires dies, entre les autcrtla seva exclusivitat i Huila pa r tal que
es completi amb un 'gran corare. L'A- tata cnbancs i eIs centres catalans regmengua], en un estudi en qué justament na una cordialitat veritable. Ara maes plany que el renaixelnent ecanótnie tela, en )a convocatbria delS Jocs, tris'
de Catalunya "Itagi olanient derivar beni un detall signitiewiu: la testa se
celebrara a la Universitet Naci trad.
f:tta:111:ant a la industrialitracia, aparDetalls com aquest demostren que,
mat-se dels dominis del gran curtiere.
contra el que disten els nostres erre/stet cometa; internacional i fins de rorientaci6 marítima", assenyala que "la lenta sanies i protectors dz Madrid, un
_Juma, amb la seva admirable i nial prou catalä pot entendre's a in-media ami)
alabada accia cultural i els seus assaigs els iills da la naire America,
de comerç col.lecti -u. va intentar portar
CARLES SOLDEVILA
el corrent
l'activitas productora per
camina Inés oberts".
Aquesta acció ce:varal constitueix la Ircalgelaránirreiaelefflinkere161
base de la seva ubra. Com diu lAulislis per ii l'enaltiment de Cata'raya, la velem emprendre la seca taso
ca ansah tant d'eniu,iasme, que estableix, tot seguit, catedres de belles arts,
d'indastries i d'agricultura' — funda
mes tard, per primera sesgada aquí. una
Escala d'Agricultura. tecfrico-präctica i
Que un castellä ens adverteixi use
Lo:ataca —"dóna pensions per aliar a
uscm malameat el vera -alar en espaestudiar a l'estrangcr, afavoreix la publicació d'obres, en costeja
nyol_ ho trobem bé. Ara, com ha sucés, en fi, el veritable despertador de ceit algun top, que pretengui donar-nos
resperit catea". Curide i aconsolador entenent que no usern 'ce el verb tarar
coustmar, llegirnt aquest index, que en estala maleta, aixó ja és una altra
cosa, i cucara es pitjor gran els ca'tquan, molts anys més tard, sisas jet possible l'iniciar una noca acció rectora
lans, davant l'advertència del camella
ens indita:1r a creure que potser te
catalana—ractual Mancomunitat—resra6. Si no los tan arrelat en nosattres
ponent a la manera désser de La rata,
no solament"rorientació cultural ha es- ras de zenit sigailicant "anar al :loe
tat la mateixa, sinó que es evident la cal és la persona a . qui husa adreça la
semblança en els medis
paraula", potser ja usardent aval el nosAixi
tres verbs manir i anar donant-los la
raxlerna i desperta activitat del nostre
Govern s'entronca amb el millor de la ranciad extensió que als verbs cipotradició histórica.
asola venir i ir.
Exemplar resulta establir un paralEl que no ha passat anal) ven» (de
:diente entre Catahmea i Eapauya, en
restringir la seva exteusiö sota la inaquesta anguila meitat dcl segle XVIII.
Aunada del castelli) ha pasaat aras el
La primera, per la vuluntat dels seus mut sener. Abras els catalans &s,'
fills, pel treball insistcnt de cada dia, seayor indistintament desean cla peras
per rueda savia i coordinada de l'au- de fusst i ets cognums; pene els
täctona Junta de Contera es troba en
melIsas ens han fet creure que l'Us
un moment de franca renaixença, de- senyar &N'Uta els noms dc laut di erroguda solainent, com remarca Sampere iii i eae &lavara d'ells ella cal entinar
i Miguel, a la prapia iniciativa i
don, D'ad les expressiona com Das
forç i en res al Govern central. Que Iocui i S,-»sor don boui Serra, ca"cano és favor el eessament de la injus- des eu les castellanes Deis, hiults i Solar
ticia!
don illt?11 S'erra. No: en català, Senyor
Indubtablement Barcelona aprofita Juan és tan cddrrecte cum S. neo, Serra:
de la major tolerancia del rei este-an- i ereim que ja seria hora que ens desgeniest i modem que ion Caries III. : Iliuréssiin del una don.
Semblava de moment que Espanva tant- •
Bandejat d011, ens resta ria sessyor, que
bé mirla ressorgir a l'estirad Jeta espoddeni usar davant qualsevol nom pto.
tadistes de clara aisló que woinentapi de perama, CM el :gansa?, frac.
niament la regiren. Pelan quau Carces: i, cona a Mol mcoys eerimonida,
lea III, cansar i neurastenia es M'id'
tindríem encara En (N' davaut vocal,
'a El Pardo, a distreu-re en continues
i Na 1 ernen1).
caceres la seva invencible malenconia,
ó practicada per
Quant a la intercalaci
amb ell es tancaren les iLlasions de la
alguns, del naos En cutre senyor i el
possibilitat d'una altra Espanya.
Barcelona lluvia anpres el cara se- Dan propi (Senyor E» loa» Serra), ens
imitació servil del scdor
gur. I així, mentre abaix del pendem, seriada una
etf la podridura del r e-gest de Çar- dep espanyol, quq caldria rebutjar.
ks ky, Madrid ej dietreda ce el cae*
P. FILIA
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L'cvocació nrés corrent del XVIII segle era el presenta com un tetan» frevol en que el rran procura, per daniunt
de tot, divertir-se, i eebrava les syses
activitats en :ea aventures, en els amurs
a flor de pe, en lea festes galants en
l'atzar del jete i en resceuografia dels
francesos abandonarieu Essen I salons oes brnlen les sedes i les joies.
el Ruhr, i ferien a mes tots MESA Pecó, ruentre l'escuma de la vida laca
compliment d'aquest min ala is mostea el la superficie, en el fons
revolucionario alemanys.
el peusatneni . buma, prenyat de masita
Eis alltres diaris es mosteen
cions, treballii a continguda tensió. Sota
menys pateties. La nota irónica
rulls de les perruques empolsades,
és conreada pels socialistes ma
molla de tronin s'inclinen pensatitts,
joritaris de "Vorwaerts" i pel thety del :asean, en la quietud de les
"Tageblatt". El primer no acaba cimbres d'estada
rio creure en les intencions paPotser una de les causes més directes
cifiques de França al moment
d'unvair 11 °onces del Pulir amb de repariencia enterase- del segle XVIII
infanteria, txtvalleria, artilleria i sia el Tu per l'acció dels fretüents
tancs. El ecgon ale- ersa que pel viattscasela hamanitat, per primer cop,
mateix proeediment sie fer amo- es fa arene tale i es concia_ L'intersovintcja.
panyar per aes tropas els mein- canvi - tifrs ei món civilitad
les diversions
bres d'una missió tisen!ca, podria cts . C.0 Rial
es
fan
Peró no
clracler
universal.
Frenen ocupar Berlín.
No sal creure en Ins amenaces únicament les feste-, Aqtresta majar reque formulen alguns diaris ale- lució fa creixer isa solamem la culata:
emanys, ni cal m'euro tnmpoc en adquirida, sind tanthe la set de cultura.
la resignac i ó del Covern i del po- u El sea> XVIII, í onameartuni-st en un
sedid asas de nacioi:alisrae, camenea
ble. Tot d q qileeLió de !urea i
temps. Ara Alemanya crida i es- seva crítica política, fib5efica i cientà quieta, perque cap que ei in- tífica. $'inicia l'experitneetacid, Put
tenth una resietancia activa por dir-se que neta aleshores la ciencia
seria en gravissim perill el seu moderna.
Barcelcoa, ciutat sempre tIcrla a le,:
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PORT DELA SELVA
LES ANIMES
elan ,2stäs una mica eansat
de la leva cadira i de la teva conversa artificial, d'aquest intercanvi de vanitat, d'egoisme i de
bni.re disfressats amb quatre
paraules llibres q ues, amb un •
aa ei midonat i una americana
regra, l'f,:eutfirä. CII arme ?. anar
pels aires HMdins la .simlerital
;
s
.a sinceritat de es

• ato hanals. tan
-' . 5 COIT1 les de
polides i enaiiinie s cene,.
- ni de rompliud.enien f al coro
13 pell I ilamant
ela forsta dl seu
• •-• raromn d o; les

salge, i avui et parlara, a tu, am i 'meu, una mica de les ärames del
Port de la Selva.
Es curiós veure com en un país
com el nostre tots els vicia i les
virtuts, toles les manifestacions
naturals de l'anima. es van adaptant i modifieant a la forma i a
[l'estructura deis paisatges. Itarissimes vegades en un tros de
terna seca i hostil trobaräs animes He:meres i obertes. Com mes
amunt vagis de muntanya sentiräs menys paraules, totes les
passions perden humitat i totes
les virtuts pardea franquesa. Per
anó les paraules de muntanya
eón tortas i concentradas com un
aaguardenL Perd si vas per la
V(..lIdaS que iris peesoods
agefen aquella frescor de la mar
i aquell eire tebi del litoral. A
la mar les änimes e'obren emir
les veles i parlen continuameni
cani j'alean.
Ja saps que el Port de a Selva
as al Cap u amunt de l'Emporda.
i ja sarn• que la gent ernpairdanosa són gent franoa i
ponsa que el Poet de la Selva es iii
quatre dita de França- i tota
la seva artIvitat i la 5-ave vida
li ve de la nra. Aix6 et podra fer
eridevinft"
zuna cosa de rem
gena
el paisatre
. a o lva es rarmarnm-d
s e'
TflCS hi La
. 1 punt
inariner.
del Port mellen
cap a las enle.s
•
i aquesia barreja de
a iherlea 1 Catalunya
• - •sa (Vola un lo especial a
• 1: • es i a la ananera de parlar
maraners del Port 'le ta
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molt i has eser:l.
-,nelismie, en termes
retaries, has Jacal. - ameos i t'has bara' , 3CIPS pel hin ideal.
lans anat sol per la
•7
testimonis i s e na qaan has dut per Inanvia el tea bastó d'a ealee esgarrinxades de les
i has topat amb un ha7
‚irjefle que nalga els ha
n nyat res peró que tenen la
cameia viva del nostre paisatge
al fans del cor i ale estrips de les
sere s calces, no es cort, amie
mea, que el teu i la Leva
c rnocloJ de sentir-te eatalä i fill
d 'a questa terra han stat mes intensos que mai i hauries volgut
és s er tot ulls, tot arenes i tot
animarla per poder retenir cada
gest i rada paraula d'aquell llores tan diferent de tu i tan caleta rom tu?
Prrque la conVarsa
bo rne era viva rom les plantes 1
el eel i les eanaons.dels ocells,
era la nota humana natural i
je t. a q ue arrodonia i psealfava
toles aquelles meravelles mudes
del paisatge que a tu t'encanten
t 'enamoren tant i tant.
A mi , roas a tu, m'agrada anar
pel nian a caca de plors i r alles i r onverses; jo sór, com tu,
un g astador d'esperits i un be-vedar de paraules, i he seguit
Sempre que he pogut la Cata'Meya m antanyanea: la Catalenya m arinera. L'altre dia vaig
Ter l'elogi d'un paisatge iexcepc 'eaal , d'una vila tota gràcia i
te la mesura que toca de peus a
aigua arrapada a les pedres emPord aneses. Aquella vila que es
tila Port de ia Selva i
que me res:timo cera Si lii llagues »ascua
Ingig e.a d949,4 del Pai res

- •1 més a rnAis
sine.ra
, e un d'aclamas
i•Os•er el vindra
imprendras eran In,
imliar al poli 1 • n s
- a
',:la o li' la ronve,sajor i la beguaa, i et vallen
de segaida una datzena d'ulls i
t'escalfa ei so Munas paraulos
que ferien un arcant de fina rordialilat. 1 aquesta cordialitat
franca d'un camarada de Iota la
-vida /a trabaras, cense adunarten, de segaida que hagis tastat
la pieant i ben guisada conversa
Mas marinera del Pont de la
Selva.
Tu has segun les colles Me la
gent de muntanya, i has raitnt
per les tavernes de la mar, i rime
encisat amb les levas coneixences 1 amb les Leves amistats. Perió al Port de la Selva no es alfil
d'altres vegades. Aquella metalxa impressió de rosa diferent.
cosa justa i amabillssima que et
donarà el paisafge tato donarà el
tracte i la visió dels mariners.
Vouras que allí la vida no as
una cosa regalada, mamas molts
esperits primaris, multes coses
d'un interés relatiu, pesó endevinars de seguida una mena de
to, una manera d'esser peculiar,
i aixa estie rara que t 'arribara a
seguit a l'anima.
Al Port de la Selva seguirks
fil per randa unes guantes estones de vida natural i sincera.
Veuràs als matins de trarnuntana
o de garbí, aquella estirada dramatice de des xarxes i els vells
arrapats a la paret i arredossant
se de la ventada amb els seas roMentaris les secas pipes, Veuràs, si vas amb la barca, tata la
gracia dele bravos que es beataguen es precisen guiats per
aquella ciencia hel.leniea de la
mar. A la taverna trobaràs la
canya 1 l'ante i lote els gustos
de les begudes exötiqueaa com
animen els jora de cantes i (-mal
fan bullir les timados. I sentiras
petar el renec i la rialla, i venras florir Iota una selva de fantasies primitives, d'históries a b
surdas diles amb unes paratiles
tan justes que et taran pilaras.
1 si t'agrada el ball trobaräs
unes balladocaa Lasiaáwsci. d'una

tendra? apretada, 1 una galta
d'or, amh la cua dels cabells cat .:nao:ad-a a laiaquena, i amh els I
ulls que s'entaiecluquen datandament.
Vet1/113 a les llores del s oi
molta criatura i alguna hornee
de cabell blanc que ja tenen Fati
plorós de tantee pipes duen uns
velluis i unes samarretes de color de marise.
Tot aixe i mota mes trabaras
al Port de la Selva, i coneixeras
aqueas', i Peltre; i aqueal te'n
dinà una que et•fima rodar el cap,
i endevinaras al cm' de ¡'afine
una frescor i una gentilesa que
no trobes enlloc de la callan
Tot atad i molt mes sahräs
apreciar a les ànimes del Port de
la Selva, ihauràs sentit hat.egar
un recae viu i humit de la teca
estimada Catalunya, un red),
rentat Per l'aigua de la mar I enfoil it per la roca. I aman te n'a niräs del Port de la Selva sentiras tina mena de tristesa sentiräs que t'has tel ame de to t-hort,
aina:ista amistat leva amb les
ànimes del Part de la Selva la
sentiràs cre tant en tant quan estignis raes distret i mes capta-cal dintre les lava s toses absurdea i artificials; i veuräs que a
mida que passa el temps no ce
taesliorra la visia del paisat as del
Port ele la Salva, i retiras ini e l'amistat que has ¡el amb tes seves
animes és una amistat gol,- et té
,: , :rar tota la vida,
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Salvade.., All , e--.: France,c
;
A. Pi i Sunyer ; 1,-re Llore, ; Pere
:dice; Joan Cr.,9?:•)vz,5: R N: . guer i
Cninct ; per la Frd,racid Dcraocrätica
Nacionalista, J. Il . ,:ran
p7:r
CataInna. E lsera i

In ni; pel Crup dTxtrema Esquerra,
duelan Aguadé 2tIlrot.• : Emili Falca, Josep Irla. Saivadcr Irlurall, Alfred Perenya, Remen Penan,. Albert de Ouintana de Leún, Isidre Riu i Puig, Romea Riu Vendrer, Pau Robert, diputats a la Mancom ..,d.at de Catalunya;
per la Federar:6 Republicana Autoso-

de la provincia de Tarragona, el
president, Julià Nougues; el secretari,
Rampa Nougués; pel Director! de Joventut Republicana de Lleida, doctor
1-fundiert Torres. Miguel Santalo5,
les Rahola; pel Centre Republica de
mista

Girona, 3 Busquets; per la Junta Comarcal d'Unió Nacionalista Republicana de Figueres, J. Puig Pujades."
"L.4 LIBERTAD"
IIJ sortit el primer nt'innero de la revista "La Libes:ad", órgano de las ju-

ventudes reformistas de Catalunya.
Pel tilo i suNítJI qune acaben: de reproduje, fa es rombrendrd que raid redactada en espanyol.
Senyor, que al lemPs que Sala, /11(ara s'hagin de veure aprestes coses!

Acció

El nacionalisme catalä en els momee actual
Conferència d'En Pelai Vidal de Llobatera
a la joventut Nacionalista de la Barceloneta
Anit paseada, a dos quarts
donan, el diputa', d'Acció Catalana En Pela' Vidal de LInhateea dona a la Joventut Naeionalista de la 13areetoneta la se va
anunciada conferencia.
La sala eslava plenfssima de
gent, la qua) ocupava. ultra tata
'da seients, el paasadissos i la
parta.
A la presidencia hi havia el
conferenciant, el regidor Martí
Matons, tinent d'alcalde del dis:Mete; el senyor Sureda, per la
Junta de la Joventut Nacionalista; el doctor Coma, per la Combesió Politice de la dita Joventut; el regidor d'Acció Catalana
senyor Martí Fasteve, i l'ex-regidor, talaba d'Aeiiió Catalana,
senyor Caries Jordà.

La conferencia d'En
Vidzzl de Llobatera
En aixeear-se a parlar En Felai Vidal de Llieliatera fou miaurosa meta apiada.
Andes de la Bareeloneta—enmenea thent—. Quan em varen
m'atar a donar-vas aguaste convaig aoceptar de grat ,
peroué fi, pel V CW re estora que
e. ocupo un citare': pahlic i avui,
mie he canviat de politice, tino
ei (Mitre d'exposar-vos-ho.
Em cal fer constar que la data
,l'aquesta eanfiereneia ha estat
endarrerida ben ha d'un mes I alca m'obliga a dir - vos coses que
no batirla dit abans.
El- FRACaS DE La Lt.!Ce 1 LA evr.Acvs, D'ACGtr) CATALkNA
Jo, maa a , nee-ssitava aquest
esplai piir dir-vos que un grup
de joves de la Miga Regionalista ene en s e parärorn per constituir Arria 1.l.noalana; per dir-voto
que ens n l havern separat els que
hi havem esmerara majar treleall
i potser radiar afMacia.
Di ha qui ha dit que ens tierra
s•Tarfit per egnistne, al/res han
da per in partiinein. Cal cero:1;d7..-7ir que la palitiea de la Lliga
11-igionalis i o ha fraeassat. Aques
politiea ha tingut diles et apee;
luna que es des ole la constan, ra has el Reial darret que ron- --dl la Man . .airramilat, i una ala a mi s sa d'alashorea enea.
NO es M'a Li p -il, ;ea de la Llia
,• .:1 la TIC lin fefi• f-“at. sind
miamat despees
d , 13 MatICOMIltlitat.
evident. I,a
Iracas
demostrar a Espanya
rus per ella cap rencI lahorä. Durant
,
pu rur, plebiseit dels
C.....alfinya denla're' a 1-:--reuya
d en , • Jr.,pte que raulonomia
es pot d.- manar, mai
na es pot dxuzfr. C...inprene que
fdoiada per fin Estat opreo .7 a una raricotalitat per evitar
viagui la seva absoluta
lata per , .) no es pot creare en
ana aula:lamia d'imanada pera're inirar'od d'enderrorarla, ja que no l'ha donada de bon
m'AL
El. PIa..1JECTE D'alta
70E3eadA DE LA co.

tAsv. r.

EXTiMPARLA -

MENTAKIA

Era cal parlar també del projecte diaitoniania de la Comissió
extraparlamentä ria. No n'hauria parlai si liaguas donat la conferencia abans 1 si En Cambó no
llagues considerat atfuest projecte cara queloom plaent, ataeeptable.
El 7 de febrer dc $919 deia En
Franeese Camba al Congrés espanyol:

-Vadeemos disentir frases, 110 radernal
transigir en lo substancial, porque es el
mínimo de autonomia lo que puede asegurar el desenvolvimiento de las enerptas

propias de nuestro pueblo.
El Congreso nos dice: Catelmfla no pea
gua
de tener otra fórmula de aatonomia
Y Lot
la que vote el Parlamento español.
del Parlaque representan io mol/ario
ella
mento) e$Inviol dicen : Eita Monos?, la
de
ca cae proyecto de ley. 1 la voluntad
todo el puebio de Cota:mi:a ea que quiere
tolo autonomía, no solamen t e di/tiara, tist a , abohttam ente de 14 de

no contrapu e

Catalana

Esgotada la primera gran edició de la fulla y olant de propaganda nacionalista

La marca de l'esclau

s'ha procedit immediatament a fer-ne un segön
tiratge, el qual ser ä posat a la venda demä mateix.
Les demandes s'hauran de dirigir a les Oficines
de la nostra organització (Trafalgar, 14, entresol),
essent preferible que les cntitats i amics de fora de
Barcelona les facin per mediació de recader.
Preu:

1 pesseta el centenar

ese EstratIsto. 1 ese ee el envflieto, esa es
ta dificeltid que ro plantea."

I Lenderna deia "La Ven de Catalunya":

"Mutablo que encara dirsart*, 1. renreientació pm/ami-me:4 dr (Inztaltrava rerlitrar ti el seu riccrer enforc per «conseguir que eh caos de minoria firin Itur
eriteri i no defugin ¡loe r,sponsabihtoi.
Si despeé, tfoquesta interrenei6
Cotatunua resta foraeitodu del
notalsrea, rom obir, no en linchen, la responsabilitat. Iluvrem fet tot cl
ronxible per eritar- ke. I fa . tarra q2aedaren
frs pnrauki eercner, ¡ca pormiles
que, ere «t'ir pronwneio fi,u Cantbdi, omb
10 suprema justifionció de lotes ke actitud', que ealou i /*m'Are, erm l'aresori6
i r dr elinable contra nqueits que han fet
r n e p ibbes les aüls,iona jurpliques de tonetirdia."

1 no solament dela , einst que
was tarda "I.a Ven de Catalunya"
publica una editorial dient que
aqiiest, projieete era im absurd.
i "Atad no és autonornia
ni es Serietat".
laraprés de les parar:lee d'En
Camba) pronunciadas diumenge,
lamba podri e rn dir: Airó no és
autonnenia ni es- serietat.
EL

MDICAL:SME

F! eenyer Camb6 a l arh ele radicalismes, dient que san un ob5tune per l'oatenció di l'autonnmia. 1 En Ventosa i el mateix
Carrhil. pu, iin mfting al teatre del
dignrrrn que ro P1P continguessim aquests radicalismes.
Coni es que en lent pisa temps
els consideren perillosos? Potser perque Aceió Catalana ha
pres l'acord d'anar a les eleeMansa La Miga Regionalista esta subjecta al pecat do no pensar
en res mes que en eleccions; i
quan els rnilicalismes els poden
esser perjudicials, allavors cal
que desapareguin.
LES ELEOCIONS

No negara que arnh els diputats s'ha n10 ing,ut qu a lrom, perá
ets mateixos diputats han fet res
per evitar l'atac? No, ni tan sols
qulan aquests dipufa' ., han Ungid rarteres de ministre.
Altrament, la deria electoral
ha contribuit al dosengany de
Catatunya. Hom no pot comprendre que es pacti ami) ta U. m. N.;
P:5 pagesos no es pod a n . fer earrce cona ele nacionalistes voten
franc nuietre els filtres cobren el vol a 25 pessetes.
Arrió Catalana compren torta
rima aquest desengany i per alzó considera les eltercions com
a arcidentals. Anirä a la Ilut`a
tinirament a Barcelona, perque
aquí. l'elerrid es mes pura i
se ralla fet una eina económica.
AUT3NOMISME 1 SEPAKATISISIE
Atinas autonomism o, i separatierna, no eren uns termes wat
diferents, fine la melena Lliga
demanava la ilibertat cense limas. Des del diumenge passat la
Lliga Regianalista no eera res
mf's que regionalista, demanant,
cona demanen, la 'bien entendida" autonninia.
Ara diuen que el separatisme
comporta perdis enormes. Parlen de la nnitat espanyola, parlen de l'ordre econórnie, cense lenir compte que des de la perdua de Portugal ja no existen
aquesta unitat i que potser resoldria millor el problema económie una Catalunya separada
que una Catalunya autonómica.
En quant aquest últim aspe-cte.
En Puig i Cadafaleh digné que
Catalunya donava a Espanya uns
250 milions, els quals no eren
esmerçats en interes de la nostra terna, i ara aquesta quantitat ha augmentat de molt. Jo
preguntaria als que s'escandalitzen, no podríem fer multes coses amb aquests milions?
Especialment als que defugen
del separatisme, cal dir-los que
per aquest cami no ens entendrem mai. Una autonomia ha
d'ésser donada de bon grat, i un
Estat centralista com l'espanyol
no la pot donar mai. Amb Espanya no es pot parlar de federalisme.lao es poden abraçar dos
pobles, Cum digné En Rovira i
Virgili, merare un d'ells tingui les
nians lligades. Si volea que sipilan "hermanos" que no recia

de marastre,
LA PROPAGANDA

Del que farem després ja en
parlarem; ara com ara ens cal
assolir l'absoluta Ilibertat. Penó
abans que tot cal la propaganda
per fer els catalans nacionalistes de debó. El dia que siguem
ben patriotes aconseguirem el
que volem, 'amigue l'enemic es feble.
PESSIMISFAE I irnPACIENCIA,

Hl ha qui ens tracta de pessimistes 1 d'impacients. Jo cree
que el nostre dietari es completament optimista; els pessimistes san els que no creuen capacitada a Catalunya p er sdvarnarse sola. •
'

I cree, també, que s'és mas ira...
pacimaa votant, una solueia Unamediata que no pas trelkillantamb calma.
Deia En Rolara i Virgili que en
la vietóriade Cataiunya deura
passar-se t'ates moments: en el
primen cal que Catalunya ascolein la seva ah/adata Ilibertat, en
el segon caldrà que pensi si la
convi federar-se amb altres pobles. i en el tercer fara el que
més Ii eonvingui.
En Platal Nidal dr Llobatera
fou escoltat devotament per l'aua
ditori, essent interromput sovint
amb aplauda-riente, trihutant-sea
li en acabar la seva conferencia
una Ilarga i entusiasta ovació.
Despees el doctor Coma remerria al conferenciant i clo,rud
l'acte.
www..•n•••

La "Protectora" a
París
Vet acf el programa de la Me,
da de la Llengua Catalana i tue
tindrä lloc a París, sota el araroa
natge de l'A. P.-de l'E. C.:
Primera pan
Disrurs prli president de la De,
legarba En J. Perez-forba.
"Frieres profanes", :3 petit
poemes musmals de Josep Sena
lis (versos de Progneaux i Troc,
me): "Serani(4"; h) "La page
Manche"; e) "Le merveilleux voa
yage", per afile. Ivorne Pradier,
des Concerts de París.
Poesia • catalana mitiga: "Esa
tratar, de Jordi. de Sant Jordi;
"Cant d'amor", d'Anales Marc;
"Pus arnant rriuir", de Leonart de
Sors. Lleaidor: P. Cabida "Marine ais fadrins vermalla",
masiea d'En Josep Sentis, (letra
de J. PérezaJorba, pol tenor En J.
Magna.
Persia relatarla en trances:
"Les Ceps", de j. Guanyabensa
"Calant spiaitnel", de Mimaran;
"Camprennardit latirte", de J. Cara
ner; "Norturren de C. ptlana3.1.
al ean Llegillora: Mme. Alberto
Ilirot.
Cançons ratea-mes: "La pasto-,
reta", "La filla del Marxant",
"Els tres tamboras", rel tenor A.'
Sarta, acompanyat nl piano per
la profeesera senyereta Compte,'
&sena part
Concert de violí i piano; 'Roa
manee en fa", de Beethoven; "Ca-.
vatine", de Ila ff; "Berrease", de
Josep Senile (1910); "Mazurka",!
de Vieniawski. Violi: En Joma
Sentis. Piano: Senyoreta Conamp,
ció Compte.
Pocsia catalana moderna: "EI
Calzer i l'Harpa", de J. Verdaa
guer; "La Tislea", de Claudi Pias
nas i Pool; "Nausiras.." (traga
ment), de J. Maraga!1; "Caneó del
gändi peremptori", de J. Carnee;
"Les Bruixes", de Guerau da
Liost ; "Benestanaa a Umbe l a", de
J. al. López-Pica); "Foca eiatat",
de Ramon de Careta Llegidots;
els senyors Cabiró i Crearme.
Caneons catalanes: "L'Emigrant", d'A. Vives; "Per que cana'
ten les mares", d'En Pere Soler,
pel tenor En J. Magna. Piano: Sea
nyoreta Cample.
Poesia francesa en entalla: "La
nit d'Octubre", d'Allfred dP Mus,
set, trad. de A. Maseras; "L'atea
gris deis set colora", de Pierre
Albert-Birot; "Don Juan a l'infern", de Baudelaire, trad. de
Guanyabens; "El pont leirabeati",•
de Gmi l laume Apollinaire; "Poee
nia", de J. Corlean.
Chansons (rematases du vieui
ternas. par afile. lvonne Pradier,
des Concerts de Paris.
Discurs de graciosa per alossen
Tarnas.
Als convidats eme honorin la
festa amb Ilur presencia seas
oferirä Pocasta de prendre part
al sortelig de les valuoses obre-e
d'art que han estat generosament,
donades a l'Associació Protector
na de l'Ensenyança Catalana pele
mes prestigiosos artistes cataat
lans de Parla, en conmemoració de la Diada de la Llengua Ca-n
talana.Els donadora eón: Senyors.
Andreu, Brarons, Bofill, Cartelua
cho, Clarä, Claret, Creixens, Dia -s
na, Duñae, Domingo, Gonzialez,

Cuino, Humbert, Inglada, Isern
Alié, Jou, Massot, Mercader, No.
vellas, Pie, Pitchot, Planas, Re,
nom, Sala (B.), Sala (J.), Sena,
bre, Sert, Solä, l'abata Vives, Vera

Ves,

NacioNALISTA

que us heu lamentat de la poca
aroma catalana, que heu onyorat
:soya seguits un diari integral.,
ment nacionalista,
JA
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TEATRES
ROMEA. — Companyla
Zaccani. "Tristl amori", da Giaccsa

esi

Els grans partes deis temps
!trajes i del tempe, det Renaixes :rnent aportaren el i catre una
'rie do (mines, tate ¡te g ran trae' res toma; el tema de Indulten i
'intcrvingne dint re d'aquestes
aportacions, pera tin d'una manera exelusiva. En la histaria
natural de la dolor, deis senilM ents i de les passions; hi ha
melles especies interessantissimes que no san precisament del
genere adetteri. El teatre deis
antics es movia dine d'unes regles, (Pan veelit eßprzietl, hi havia sempre en ell criaos limitaMons. Avui din el teatre no te regles ni limitacions de cap mena,
els problerree mAs externe a 'art
i n la literatura, els problemes
d'un 'ordre econamic n. e , s'han
dut a les taules i s'ha intentat
tractar-los d'una manera artís-

tica.
Al teatro s'hi han arribat a
entintar sales d'operacinns i "bureaux" .americans. ellniques, cases de banca i estudis d'ademad;
tot el que vulgueu! I malgrat alle els temes del teatre modem

.66n reduidissans.
Hi ha hagut una escala francesa i italiana que encara s'explota a tot arren, que no sha sabut moure dele achilleris. Hi
autor dramàtic que podría posar
a la seva tarja "especialista en
adulteris". I aixó es una cosa que

arriba a embalar.
La majoria dele drames ne rada/tete 'eón del mes fals i el mee
Ilibrese que corre. Com en aquest
ram de la qüestió setua I cada cas
es un man, no costa res d'anar

Inventant possibilitats dramàtiques, encara que en el fons
gempre-passi el mateix.
Una eocietat al-meto/macla a
veure cada dos per tres aquestes
comèdies o aquests drames adulterins, acaba per tenir un emita
' tale de les reses. Corre mes enSucrat ee indulten, carn mes garantia de neLlesa tenen els culpables pitjor. Algú ereurä que
la 'ellandregola", de Machiave
lli p. e. es más immoral que
qualsevol d'aquests &emes en
que un sorrania-truites pie de borles intenciors sedueix la dona
;d'un borne excel.lent. Si a Barcelona -s'e.nuncia la representada
de la ".11Lindragola." ben cert que
ei palie. que s'estima no hi durä
les dones ni les filies, en canvi
'S'anuncia un drama escanyolit
Giacosa, i ja veieu de quina mena de palie s'omple el teatre. I
es Aue el públic es fa uns tips
'de 'liudar que no tenen perdó
Déu, iequests senyors que aroseurnen .a les seves dones e a les
»ves 'filies a aqueeta espeelaeles
'arlisticament (toleras i moridmara idiotas que no es queixin
gegprét Si eIs passa alguna des.gràcia.
Que no es pensi ningú que jo
itrairte lee vui donar de muralie-ea.; ho leo súe ni he pretès eeserho mai 1 em fan baetanta gräcia
certs moralistes barcelonins.
L'etnia que clic i que faig constar
és aques.t fet d'inconsciencia i
j.onteria del públic. Un drama
d'a q u e st a mena quan té un fort
valor artislic, quan esta ple d'aquellee punxes mulles de sang
humana que ens esgarrapen l'anima vingui sempre que el rebre
amb Chi Meteos oberts. Perú un
drama fals de cap a peus, sense
are gràcia, humanitat, que
saben ben disfresear-lo ara un
verisme naturalista i amb una
intenció estúpidanient inunoral,
mal de la vida diré que eni heraldo una cosa acceptable, encara
que sigui d'En Untuosa i encara
que representi En Zaeconi i
el vagin a veure, corn uns desesperats, tots ele milente que representen raristocraca i les for-

ces vives de Barcelona.
'Tot alzó és dit a propósit de
"Tristi emule" que, ben mira!, no
Valúriado pena de pariar-ne, per..
que .és :una obra conegudíssima,
que ella traduit a la nostra 'lengua i que ella representat per
Lot arreu de Cataiunya.
"Tristi amori" no te cap, absolutament cap valor, tot el que
bi pleg a és más vell i más pobre que lanar a peu. Fora d'una
escena del seseen ante, l'escena
final, que és habilfesima, i feta
amb una gran traesa, no hi
res de leo. -L'escena en que el mara descobreix radulteri davant
de la seva dona i•de l'emana
(Juan el marit, innoscent, arnh
la mes bona fe, va obrint els ulls
poc a poquet i quan els dos culpables es van enfangant de mica
en mica, i com más va mes es
descobreixen.
.Aquesta escena, feta per un
actor corrent i vulgar, potser
faria cap efeete, .peró l'arl consumat i excellent d'En Zacconi
en sap treure tan suc, que arriba
a apassionar al que s'ho mira i
Ji fabrica pele dintees una mena
de -crescendo" eapectatiu.
No cal dir que En Zacconi va
ter de "T'astas amors" una creacié admirable i gue grecies al seu
,talent ens empasserem una cona d'escena, que potser en una
altra ocasió ens haurien ensopa. i fastigueaal, dama ~Ara
Amáruantabia.

ELDoreaDO
Anib les funcione d'avui, diumenge, tiene fi la temporada de
la contpanyia Ortas.
Dernä coMenearä la temporada de varietats, tenint per base
el transformista Fregoli i la xamosa Pilar Alonso, la riostra, la
creadora del cuptet cal:eta, de
"Les Caramelice" i tants nitres
que l'han ret n ja celebre en Vare
frivol i gran a la vegada quasi ea
interpretat arme) la finura de la

gentil artista.
Augurete a
teniporacta.

Eldorado una bona

Fa cosa d'un alee que amb rime
IM d'una exposició celebrada en
aquestes mateixes sales assenyaJavens el nom d'aquest artista
cono un dels mes proinetedors entre ele deis pintora de la novella
uenerneie.
L'emt0SiCiti u eetetuatly, preee
ronjunt i comparada ame ea de
laiiy pasat, no produeix pas la
inateixa profunda impressió que
aquella produta. Es cert. que, asen,
pel que toca a les obres (raques l
jove pintor, el factor sorpresa ha
perdut tot el poder de suesestie
que media tenle aleshores; per')
lanmateix, el record d'aquelles
!eles admirables resta ben viu davant de les de l'actual exposició.
Uns amb altres, aquests paisatges d'ara no tenen la solemne sim
plieitat dele anterior s ni agiten
Indefinible trenmlor finfssim quo.
tan enronianadissa fa remad() ni
aquella candorosa expontaneilat.
Aquests d'ara eón fets més en
fred. En aquells l'emoció era au-

tentice, ingenua, de primera niel.
Els d'ara eón com una de repro(Meció d'aquella ernocia, 1 en
aquesta r e producció una mica
manada, hi han entrat uns &entente de reflexió estranys al
temperament d'aquest artista
d'una delicadesa ruda i apassionada.
El que me s e encisava i sorpr o
teles, espeeialment-niad'rquels
unes guantes, era la erteeió, sincera, que palpitava en aquelles
sintessis robustfssirres i admira-

blement expressives. L'artis'a
s'apoderava amh tal passie del
tema, que instintivament en soprirnia tot el que hi era accessori i trivial i hi tleixava només lI
pura harmenia que d o, oorn si diguasim l'enana immortal del
paisalge.
En les obres d'ara In na una
lii de complicada innecessària,
una preoeupaei6 etressiva
lissis i a estones una disparitat
de eriteri un tic desconcertant.
Es veritat que en algunes di (t u es t es (n'e l'aire te una transparencia cnistuslPna i Ice maeses
d'arbre es retallen amb ela: a
i graciosa precissió com en e!
quede° del Sant Jordi-a-qee tanmaleta resulta una petita taca
sia—i que el fons del "Pont volt
die Ceret" é3 una rneravella de time, pera també ho es que aquedes °albees tan expressives (rebane s'han ennegrit exressivament i pt $ hit el seu ealor, ene
la tècnica s'ha coinelleat en detriment de l'emoció, i que aquella augusta i sonora amplitud que
regnaba en aquella famosa tela
de les oliveres empordaneses i en
aquel' tros de mar de Roses ama
les barquee, s'ha convertit aoui
en freda retòrica.
Perquè en aquella ocasi) el
nostre eiogi incondicional va ser
profundament sincer i lleial, ara
cas permetem de fer aquestes ob
servacions igualment lleials i sinceres. No es pas que ens careta
un redit; pelee En Llavanera
deis que amen dret a la sincerital cordial dele que el tenino per
un dele nostres joves pinturs mes
ben dotats 1, sobre tot, per un
dels temperar/m/11 5 mes selectes
entre ele pintora catalans, del
qual n'esperem, amb justicia,
obres d'aquelles que donen lo a
un capftol de la histaria artieti-

ea d'un país.

C. C.

Una abra nova d'En reiftes-Raurell

Al (entre de reftfee Graciene
tindrà lloc aquest vespre l'estrena del drama d'En Milläs-Itaurell
"La fide/riel d'Elena". La senyora Nieulau ha donat prova de
sensibilitat en preocupar-se de
mesar -en escena aquesta obra,
que tot just escrita hirvea elaevete
hat una viva cuelueitat ale noetres cenacles.
Segons les noves que en corren, la producció d'En Milläs
porta a les taules un prubleAna
d'amor i de puntica que te els
seus aireeeedents llunyans en un
conegudieeini afee de la histeria
cuuteutpuränia de Franca.
n• n••-•

Noves religioses
Avui, Sants llilari, bisbe; Félix,
màrtir,
Malaquies, profeta.
Quaranta Avui a reaglatia
parroquial du Saat Jaume. Entes d'exposició: De dos quarts de vuit del metí a dos quarts de sis de la tarda.
La missa d'avui: Dominica II despres de rEpifania, color moral.
Curt de Maria: Avui, Nostra Dona
deis Dokrs, a Sant Cugat.
Adoració nocturna: Aval, Turn de
Nostra Duna dels
Vetlles en sufragi de les animes del
Purgatori: Avui, a la seva capella, Escorial, 155 (Gracia), Tora de Sant Rafe! Arcangel.
Antir, al mati, van celebrar-se els
funerals i enterrament del que va ésser
rector del; Angels, doctor Triad&
L'acte es veié concorregudissim, po.
sant-se de relleu les ainmatiea de qtri
gaudia el finat.
— El doctor Guillamet va invitar a
dinar, abans d'aliir, al Palau Episcopal, els peelaLs que es trobaven a Barcelona, amb tnotiu de la conferencia celebrada durant la etfflua cae acaba
••
.7
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*uinir.

— Ballet sabre

LAIETANES. — Pat..
satges do fa. Llavancra.,

"DOal PlaTRO Can!.
C3" drama en un acte,

de Roberto Braceo
Don Pietro Carusso, la seva fina i el cortito leabricio eón ele
personateree del drama. Don Pietro Caruso es un ven. victorluialiase, una e
' sconihreria moral
del romatilicisme que ben expIomt fa un gran afecte damunt de l'escena. La filla de don
Pietro es una maceta vulgar, setitula pel rointe Fahrizio. Don
Pietro i el comte tenen d'arreglar
une afers electorals deseares que
el comte hi romped les relacione
anib la fila. El comte entrega a
den Pietro una quantitat impontant com a paga dele sens serveis; pera la nota veu que aquella quantitat es el preu de la seva honra, i aleshores confessa i
acusa i s'estire-e un ronflicte
mil din-tonis. El COMIC din que no
s'hi vol casar en definitiva, porque es filla de qui es, que si vol
eontinuar essent la seva amiga
hi te res a dir. La noia consent a la prostitució i el pare
se'n va a (robar al cortito, amh
sana intenció de dolar-li la resposta de la seva filla i a mes a
mes d'engegar-li un tret de revólver. Aleó ve a ásser rargument de l'obra. Pere •Ferginnent
no s pas el más important. El
que te valor és l'expoeiehl i els
moviments de la figura moral de
don l'es tro. Vell donat a la herenda, al joc, a la trampa i a lote ole
vicie que te la seva fina completament abandonada, perú que
guarda al fons de ränimn
sentiment especial de l'honor i
de la dignitat humana.
Aquesta mena de pereonalge.
jugat amb la traea de P.oherto
Braceo, dietreu i emociona. Braceo es an exeeleent eornetliant, un
Imme agut i c'nic /nones vera dc. Un dramaturg de plome brida i intelligent. En "Dan Pietrn
Caruso" s'he deixat tocar una
mira de sentimentalisme, encara
que la eeva agror i el seu
me deien cauce goteles cuente
a lotes les escenes tic l'abra: pena ben p area "Don Pietro Ceroso" és un horno per la galera,
es una invencie d'un romanticismo primari i sentimental.
En Zacconi hi està de primera, aquesta obra. f eta per ele adquUmex un color trägico-grolesc
de bona guantea laestudi aneatic del personat ge, la manera de
polir-lo pintar-lo i esmaltar-lo,
tot elle que Zscconi hi posa de
Paree' dele seus truc.s i expetirnents arriba a convencer a tothom d'una manera absoluta. Sha
de dir que el caient i la forma del
drama venen eom Vienen al dit
l'escota drainätie del gran Eimete Zacconi.
JOSEP MARIA DE SAGARII.A.

ESPORTS

EXPOSICIONS LA MUSICA

EL cAymn:N.—Exposlc14 E.
Oglwcy

En Galevey exposa una roldeció de paiealgee, de Menorca,
Metate arta) la rubu2lesa i amb
da nuble sev e ritat a que ene te tuntu uats.
En diverses ocasions hem parlat de l'obra d'aquest pintor tan
personal, sentí prestiei de la nostra pintura, arnb d'adiniratió que
ama, justicia es niereix. Pel que
toca a aquesta exhibició, no hern
de fer :anee rate ficar-nos, en
l'elogi i retre-li una vegada Inés
el testimoni de la riostra admira-

cid.

SEOCIO De.: BELLES ARTS DE
EL SIGLO
Ocupen les diverses sales destinarles a expoalcions artfetiquee
d'aquests establiment interessalas coLleccione de jaranees.
El senyor Navarro Fargas n'ocupa una amb una selle de notes
de color del port, molt Iluminoses i simpàtiques. En una altra,
el senyor D. Soler hi exitosa una
col.leceió de paealges del Pireneu i altres indrets de Catatunva, pirareis amb notable habilita!, i ele senyors E. Gener i Torres Farele exposen discretes pro
duccions a altres duce sales.
El senyor Larraga hi te unes
interessants pintures al trcnips,
executadee amb l'estil caraeterfetic d'aquest pintor ben conegut
a Barcelona 1 unes cerämiques

dignes de menda.
'Tambe hi ha una abudosa colleccid de paisatges del pintor espanyol senyor Martínez Vázquez,
del qual ja ens leen) curial amb
la deglutí' sangideza.e W KI.krf‘a yg -

amiga' •

'

'

FUTSOL
laarcalona-Atletao do Sa-

gel
La categorta artfstica del -Ballet sobre gel" rau en la d'un
darrer número de circ do phi
fuer ordre. Els noms de, música
tan preeligiosos com Liszt, Rimsky-Korsakoff, Wolf-Ferrart i altres, no augmenten l'alteres de
resperlacte; potser valdria más

que no /ti figuressin, E3 aquest
un espertaele vistoefseim, en
efecto, brillant, molt digno de
veure's, pera en el que convencen mes les gracioses danses de
la primera miel, mis no pas la interpretació equivocada de la
"Scheherazade" d e l'eminent
compositor rus Itimsky-Korsakoff.

La Charlotte l Pan H. Kreckow
son t tos mitindlors-dansaftes
senzillament admirables; fan veritables m e ravenes sobre la pista
de gel que substitueix el paviment de fusta de rescenari; no
[marina) trabar ningú que is superás en llar domini del pata
La novetat que ofreix el "Bed'elegant figura, viva, ardida;
les seves evolucione sobre el gel
e dn cono in vol inquiet i trencat
d'oren& a. Admira veinte aquesta
artista patinar per entre un cerco) de erris smse fer-ne raure
cap, sense apagar ni un s(-4 Humea La "[omisa apache" ee altea
victòria de La Charlotte sobre el
pele en la qual rägil danearina
no °biela cap de les estranyes
distorades poses d'aquest ball
arrobätie fan por estilice por
cera i tan poc absurd.
Erekow és un l 5 gne ecrepany
de La Charlatte. El públic l'adrn'ra especialment en la -Marea
Sense cap mena d'escrOnol ere iem que sigui, enm diu
el programa, campió irtunifial del
pall.
Entern en/al:esta primera par!dla de hall fasur,n aares paImadore rinleh a fseirna cano Dora
Natscher i Elsie Derekeen, les
duce molt gentils, que fan un de'leal treball mi les danses "Flirt
de primavera" i "Piceret i
Fierre He". FameLlente igualment
en Hure dances les senyoretes
Ettriela flackew. Rosentleal, k cc t i Kollet, i senyors .Harras i

Cha eles.

Es sahut que la trae:pece:teta
que Sorgo' DUighilete donava ami)
la seva "trotare" famosa de ballarins al amen:tic poema musirel "aseherazade', de Rimskyleoreakoff res tenia que veure
amb el veritable areement d'aquest, el miel es inspira t en
les aventures sumpluosee da S il bat el Mara de "Les mil i una
nits". No obstant, la interpretació de Diaghilew era inteLligent
i la música de Horeakote respectada. Aquests apreciabfes ardestes del "Ballet sobre gel" imiten

l'esmentada ittterpretacia i ateee
ens dóna ravinentesa ..de eture

l'Ulterior d'un harem oriental en
el qual les baiaderes Leeelaves,
en compites de bailar .amb els
peus nos, ballen arnb
sobre gel. Tal convencionalisme
no el poden admetre per más ben
ilisposate que ens trobean a adnutro convenciunalismes. A mes,

la pantomima no resulta gens
animada; el mateix treball de La
Charlotte i de Krackuw no arriba
a interasser i respectacle acaba
per esser Manta. D rorquestra
no emiten) parlar; d'haver-la sentida fliniski-Korsakoff hauria
pros un disgust mortal.
La presentaeie d'aquest nou
espectacle és discreta; ratenció
dl públic es cuneentra sobre la
pista de gel, la novetat de la
qual arriba a desee una veritable
preocupació per a moltaaapree.a.ti:es esneeladars.
Combinat amb el "Ballet sobre gel" acaten uns notabilfssims
exnentrics de molla traça cum a
julglare i que fan passar una bulla estona a! púlale. "Talo and
Hay" són els rierais d'aquests exeel.lents artistes. La gräéia especial' del grotesc "Tato" que en
un principi, per cert, no conv.rne,
s'imposa a la fi per racumullacia
de troce i per la participació qup
cii sou treball pren el pidelic.
Nit d'inaugurar:ea el teatre era
pie a amasar, pecó, no obstante
l'excés de pabilo i la caletead()
de la sala, l'aire fred que es deixava sentir de l'escenari — un
paissatge nevat decorant la pista
dt gel—obligava a tothom a romandre amb ls abric e i bufandas posats.
La novelat que «rei t el "Ballet sobre el gel" portarà, sense
doble, molla gent al (catre Tíyeti.
E. M. F.

Per poder dormir
Es recomana en ele casos d'usomni per causa de la tos, asma
i altres afeecions bronquials, t'as
del XAROP VIAN, compost autb
extracto de diverses plantes medicineis, les quals tonifiquen els
bronquis I pulmons, fent désaparaixer la irritabilitat i la Inreceló sonsa perjudicar aestdrnae.
DIPOSIT: FARMACIA
GLO", Sant Pau, 33, I principals

er.
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badell
Avni es Jugarä al camp vell
del Barcelona aquest parta, que
es fit d'interes donada la valua
de tots dos bàndol.
Un t a aportara de SansAvere
All camp de la Unió tindrä 'loe
aquesta tarda, a he tres, el parla entre els Clubs q ue encapça len, el qua!, na obstant 1 lente
tote dos Clubs jugadors meLleeeionats, ereiern que amb l'equip
que presentaran podran aeoneeguir ter aceche l'interee del míblic.
Ele egnins seran Integrals
com segueix:
Avenç: Albar, B arrera, Sellares, Poveda, Alcover, Gularor,e,
'Vives, Loncäs, Saler, ?g otera i
Sala.
Unió; Pedrea Sale., Molla, Pea
dró HePaig, Barrachina, Mart!nee, Vida), Feliu, Franch I Fandos.
A 1.U/rete e-Catatunya
Dimarts einent LA PUBLICITAT publlearä una extensa i ben
documentada informada del partit que aquesta tarda es jurara
a Gijon entre la nostra seLleecid i la d'Asteries, pel sea env , at especial En Vicens Berna-

das.

--

LletVal-IT.Narlee
Concurs escolar de tennis
Un grup espertiu d'estudiants
que s'ha titulat "Nostres", ha
organitzat un lorneig de Leerle.
Aquest es començarà a jugar as
finals de l'actual mes de ganen.
Les ineeripeions es poden dirigir al Coneell direciiu Capen.
Ridaura i Cabré., .de ta Faataltat
de Dret.

COXA
Davant d'una concurrencia no
mea nombrosa, tingut' !loe divendres, al vespre, ranura:jada
"soiree" de boca.

El programa anuncia! es :Tanteara en lotes ses parles, dese
enrollian-se com segueix:
El primer combat entre Sarrion
i Aracil (cadet). pes mosca, tingut' carenter de batussa 1 per
lant. el seu interés e s portiu fou
nul. Des de el comeneament part
del públie .exterioritzlt en ven alta el seu comentari; en el quart
"round" el jutge senyor Casanovas hagné d'irderrornpre el combat amb molde d'un'as paraulles
grolzuch3 dirigides per Iraca l al
públa;; tot seguit, aquest fou
descalificat otorgada la victòria a Sarrion. Aquest fall fou rebut favorablement pel rúno.
El segon combat entre Vide i
Julius e no fou menas aceidental.
L'istil de toto dos boxadors ton

Tires a broma; Vide, pera, domina
al seu contrincant en el serian
"round". En el tercer temps.
vegetam duce vegades "knock
down" a Julius, el qual havent
permanescut veauntariament a
terca deu segons, fou declarat
veneut.

El tercer combat, a carria.de
Sergi i Santo, pes t'ens e r, interessà das de el començament:
ragilitat i rapidessa del primer,
la serenata del segon i la ciencia que demostraren tots dos joves boxadors, guanyä la simpatia
del públic.
En el primer temps, Sergi, dotat de :mella agilitat, ataca sensa
arelar a dominar; tala aquest
com Sarao col.loquen cope exceleenLe, ele de Saneo, peee, S enabien (tolete de majar eficäcia.
Repres el combat, Sergi segueix
ostentant la eeva esgrima aseeityalant Naris colps, noolte deis
quals no oblenen refeetivitat necessària ni toquen tant sols el
seu contrae); en canvi Sanxo es
fä notar en varis directos i crochets realitzals plenament. Els
següents "rounds" es desenrotl'en en la mateixa forma, accentuant -se el domad de Sarao a
mida que transcurre el combat,
i particularment e3 fan notar els
seus directes i crochets d'esquerra; pu denles, Sergi encalan
perfectament i esquiva mota La
decisid dels jutges tau favorable
a Sanxn, essent proclamat vencedor per punts. Tots dos 'meradore foren aplaudas ea retirarse del "ring".
En el gama combat Fabregat
dintre la seva peculiar modeetia, se'ns presenta en plena turma enviant "kenock clown" en el
primer "round" al seu contrine
ennt lertasum d'un superp crochet. En el segon i tercer "round"
el (Meter prengue l'ofensiva i domine) quasi campletament, En el
quart temps Fahregat reacciona
i marea mulla mes que el seu
contrari 1 sucessivament en ele
"rounds" antena; va creixentse fins obtenir la victeria per
punts. Fou mod aplauda.
El combat final entre el gimnasta Frediani que feu la seva
presentada co mboxador, i America, havia despertat cert alteres. Des del primer momentt
Frediani ataca por crochets i diredes a un tren vivIssim, acorralant a Arnericä per dues vegades contra les cordes i dorninant-to per complert; relentida
1-allure" del combat tots dos
boxadors s'escruten i cap al fiual

d'4au e itt pr izatir Wmal et balad

rica aconsegueix reaeeionar,
ligant rudarnent al seu adversa,
ri; fou un "round" iniereseaa
tissirn . En el eegon templa Free
diani no aconsegueix centrar «
seu atac i és oreviat "knock down
d'un magnific erectret, cap al ais
nal sembla ademar -se de que se
les beu amb un contrincant gen
despreciable.
En el tercer temes Frediari
dominat completament en as
cos a cos; a n' U a mds , reb
crochst formidable i abandona A
combat, segons manifeetaci

premia, per molestar-lo un alece,
que te al clatell.
Ele jutges proclamen venrerle?
a Americà par abandó de Fredia
ni, fall que fou rebut areb
aplaudiments unänims de la «¡ni

curreneia.
La vetllada, en conjura, neneq
t ä interessant.
En rarbitratge e3 distingt
sanovas pel seu acostumat ere
cert.
De l ' Autidecm de e lg t
Hern tingut oeasió de veure te
maqueta de l'Autectrom qae
construit per donar una Mere
exacta de les importarts abre»
que es porten a /arme a sIgis
Estä construida amb les MII4
teires cates de nivrIl deis -p%nolt
topogràfics i per lo tant, la actea
vieja produeix una impressió
realitat palpab;e.
En la maqueta figuren ta ml .1
les pistes de cavalls i dc motee
(aquesta última d tipus amerte
eh o sia pista plena) aixl crin les
tribunes, restaurants, lee cine
ales dele esplendits garatgle,
hangar d'av i ada. piscinee ele !lee
taelie, pistes de tennis, tarea do
Intima etc.
Aquesta maqueta ere ddtfil
la impressió exacta de la grane
diositat de l'obra i de cure nos.
Ire Autedrom no ti-ruin% ras que
envelar els mitIlers
leerde
America, les dimenaloree dele
quals són les mateixes mre' le s
del nostre.
Perqub nostree sportmene
guiri admirar-In i perrilla re fore
min una idea de la imparterate
esportiva que ami) aquesta obra
adquirira nostre pele, la el:retarle
de l'Autedrom solicitä de la cae
sa Eusebi Bertran i Berra qua
els permetés exposar aquesta anea
queta tres o quatre d i es ale eras'
radors cle la seva tenda
la
Playa de Catalunya. Aquesta cae
sa, moguda pel sen atit espera
d'esportivitat i comprenent el be
que el sport autennibilista
d'aquesta obra. 1 a pesar fl'hmet
pres fit pocs dies la decWit5 ec
no atendre cap solicitut d'aqueza
ta classe, concedí Cauturitzacid
demanada pel director de l'Autbs
drom perque pugui expasser res 4
mentada maqueta a partir cV1 di.
'luna propvinent, dia 5, Ir, dual
es mol: d'agrair i de felicitar.
EL. PARTI TE3PARIS01,4
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EUROPA
Comité prarincial de la Fía
(feneció Catalana de Clubs de /ut.
bol, en sesete celebrada nacela
darrera nit, ha anmutet Tabalear+
se en el seu actual de celdnaer
Partit Espanyol-Europa, aval,
diumenge, a les tras de la lambe
en el seu camp de l'Eeparaol.
El

FOT-BALL
A bletic de Sabadell contra
F. C. Barcelona (Reserva'.
camp del carrer d'Ere-ea
Paris, a les tres de la tarda.
• —5.-•

A la Facultat de Medicina
EL CENTENA1ZI DE PASTEL
Altir, al Ettigdia, va tenir llue, a la
gran aula darles de la Faculut da
Medicina, la sessid anunciada per a remembrar el
Patinar.
La solemne sessió universitaria venia
a elote la serie darme que, organittata
'per diferents fogata cuita/rala de la
nostra ciutat, -han sine hice aqucia.s
dies, en honor del iundador de ia
crobielegia.
A l'hora anunciada, ocupanm le vesidència les autoritats einividades
professorat
El degà de la Facultat abrí lIcte,
llegint un llarg discura que les "'mimes condiciono acdstiques del load arapedí de sentir.
Aquest discurs fou interrogante, sil
començar, per l'himne francés ex*.
tat per la Banda municipal, /a qua! ase.
via ettl.locat a posta al primer
Parla després el director de 1 .1natirtut Franole, de Barcelona ,
traed, glossant la vida de Passau.
El professor de Fisiologia riewsranit
Pobre cientifica del gran bidileg
doctor Pettit, de TInatitut Faceta as
París, delegat /red Gavera fraiii:U:: peel
a assistir a l'acte, digné uns mal- eta.güentiwims que torea mah gpla~

Associació Catalana
d'Estudiants
Per canees imprevistes nn Ii r firk.
sible al doctor J. 1L Trias de Tal
nar deme, dilluns, la seva
sobre l'autonomia universitaria. 12

1 be)
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Diumenge 14 de gener se iüra
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ELECCIONS

A POLONIA

Les minories nacionals

a Polaina que en nitres pelaos de
l'Europa Central i Orientall, la
guerra ha intensificat els vells
nacionalismos i la pau va fer-ne
una inalaltia crònica. El maleta a
Polemia que en altres paises centre-europeus. la situada de les
nucionalitats beterogenies no és
gens envejable. La Premsa polonesa raaccionäria esta fent una
campany-a continua contra els
"enemics de l'Estat" i amb els
seus artieeles mentiders, difamadors 1 alarmante, deixondeix els
mes baixos instints de les masere poloneses. En aquesta almüsfara d'odi, els jueus, els
ukranians i els alemanys, han de
sufrir devegades les mateixes injusticies civils i 4 es mateixes
tortures espirituals que ele po'oleosos palien, fina fa poc, per
part dele seus opressors.
ebstant, a l'època que vivim,
ja no t58 temps d'oprimU• una nacid qualsevulla amb el fi de decnacionalitzar-la. Les nacionalitats del tirón enter, sigui la que
sigui la sera importància numerica, san avui consciente de la
llur individualitat étnica i estila
decidits no sols a conservar
rIquleaia individual ilat particular
sine, a desentrotIlar-ta d'acord
amb les qualitats mes fondo de
Ir i sirva rara. I no hi ha l'oren
capase de contrarestar aquests
legttiris esforços. El que ha sueeeit a Polónia durant les Ultimes,
eleeeions nro y a una regada mes
que es ridleol de combatre 1 e7:,,nr n p1C115 de les nacionalitats
forman en un eiement naco- en que aquestes fossin les unes
lla'. 1 ja que els jueus estan dis- petites. Per defenser-ee contra la
grenlinal.s gairebé ex:Ylusivament, majoritzaeió dels eleetors polode
per les ciulats i constitueixen 05505. es minories nacionals
Dur :ni s afortunal elem2nt, l'e- Poldnia van formar un bloc que
lemenl del comerç i de la banca, imposava nIs eorreligionaris voUnen tala gran influancia en la tar els candidats comuns. I, en
vida ceonernica 1, esta clac, tam- efecte, a la Calitzia Oriental, els
volaren
Dé en la vida espiritual de les ukrarians i eis jueus
ClataIe polaneses. La situació unànimement els mateixos canpii:ca dele jueus a Polania, la didat, a /a regló de Yilna els
Dur rl.ossilat de defenear a ce- tunnians els ries g os i elS jueus
d p.lh EUrt; drets de eiutadans, votaren de la mateixa manera,
h ,..:Ppre:,r17e que el seu sepa- • etc. El resultat ha estat anorratiee.e eul ural tingui devegaa • reant. Les- minories nacionals esI aes airee:ea. a apariencies d'una tau representadee al Parlament,
,pnem.stet teevas la cultura po- per 90 diputats, el que significa
Ioneea. lirqul l'es!at de continua la cinquena part de la totalitat
deis nliputats.
els poloneses.
jritaelie
la fesornia política de l'actual
' Aela execpció deis jueus, les
heterogenies de Po- Cambra polonesa, a 91 qua l ti
lònia pre, 'un deis paisos veine. inane-a una majoria sólida i sedos grupa: i gura, darla als representante de
Padem
Pierner. Nazionalitats que es les mitimaes nacianals una gran
!suben di:15 les fronteres polone- influencia a la vida parlamenses per haver eslat ocupat Ilur täria. Avui ja se sap que el goterrituri per l'oleaje en èpoques s'era esquerrh iìO pot formar-se
lle n e-enes; aquí podem posar - hi • sense la col.leboració del bloc de
als earanIaes que viuen a la Ca- les minories nacionals, les quals,
in2la orlee:al i constitueixen la pet seo costal, no estan disposaeaajaiia de la poblacia, i els lia des a apoiar un govern on no tintaa21::17 n .., que viuen a la regid de guessin un representant. La situada ea. dones, aquesta: o un
Yilt.a.
Segon. Nacionalitats que es govern de dretes, o un d'esquertrabe: Poienia grades a la poe res amb un jueu, ukraniä o alelaica le colonització deis tres many al ministeri. Aquest curias
Unpiais nota el domini deis guata dilema fa evident la sectaria, al*gnu Polönia darrerament. Par, menys moral, de la idea de nacioLuyen a aquest grup els eterna- nalitat.
les de ;a provincia de Posen i
TADEU PEIPER
de
russos de les pro,
anadee orientals de Polònia.
P. S. —Després d'escrit aquest
foren coneguts els resultats de lcs
Le; estipulacions espaciales
ei Trineat de Versalles ussegu- eleceions presidencials. El non Presiren a les rninories nacionals con- dent de la República, el senyor Nadickes necessàries per al lliure rutowicz, era candidat de lea esquerrcs,
deu la sera victória als vots del bloc
dasentriallament it, llur cultura
nacienal i la completa igualtat de les mirones nacionals. L'actitud dada drets pu:Rece. Perú el mateix quistes minories fou decisiva.
La poblacIó de Polònia no es,
de vista etnogràfic,
des del pura
eieerigenia. Dintre els habitante
ee pura raça pottonesa trobem
- devegades molt impor- de nacionalitats distintes,
• i -ien un passat particular i
'a a un esdevenidor també
alar.
d primer pla de nacionaliacterogamies de Polónia cal
a - alti els jueus. Totjust fa
.eys, els polonesos velen en
418 tan sols ciutadans d'una
sonfessió religiosa. L'antasae polonés jueu (Taquee
lenta el caräcter duna
•enfeesional i en gran part
d'una
rivalitat econa•
: :al com els jueus eren
aos de la vida econeeni,. No obstant, els proel sionisme ha fet
de tot el man i
es que la població
ha e ofert duaceleras de la
.
al la situació.
- ua petit tant per
pielone.sos reco•Ianalitat polonesa
ge
la
majorla afirma
j.
feil i
stfls a l'Estat
que p
...rb no a la nadode Pila/.
• esa, i propaga les
:palea:
nC nacionals re-eevació del sou
jaaees
,
a cultura pari
.1 manera, lee
4icuairs. /
inaeeee. jea • ,e:en delear d'ésaer un elenient confessional de
la eablacid polonesa i es trans-
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MUNICIPI

E; primer Congres cepa-

nyol d'uttreamar
En virtut dril que determina la
Reial uretra de la Presidencia del
Gonsell de ministres de 28 de no,
~Lira únela, s'hz.n reunit al despatx de l'Aleatdia i presidits per
l'alcaide, per a constituir el subcomité a Barcelona del primer
Congrés del Comere espanyol a
Ultramar, eis senyors En Franoese Cambó, En Josep Bertran i
Musite En Frederie Barceló, Ea
J'erran Mere& En Marian Viada,
En Joan Pich, En Batel Nehils,
En Joan Garriga Masa, comte
de eiert, Ea Bartomeu Amengua!,
aotate de Caralt, En Manuel Villa, En Salvi lborra, En Joaquint
Agalla:a, En Josep Armenteras i
irErnest B. Cenó.
Excusaren llur assiätencia eta
sanyors cernte de Lavern, Vento 1 Calvell i Cabot.
Els reunas acordaren nomenar
acta penenala que redacte un projacte de programa pele treballs
que han de tenir 1104 a Bareelo,
• urbanitzaoló de Can
Bardo
La Comissió de Foment propos a a l'aprovació 'de l'Ajuntament
que de eanformitat amb la ponencia ile retolació i numeracid
de carrers s'acordi els carrers
números 3, 5, 6 i 7 de urba_
nitzarid de Can Buró, s'anomenin
respectivamente d'ara endayant,
de Pasteur, de Polònia, de n'anea
1 de Praga; que el earrer Verili,
de la barriada de la Font d'En
' Fargas, s'anerneni d'ara ende• ant, de Pedrell; que els carrers
de la Fent Castellana i de Do3
Las, que formen una sola vis,
,11 designin ainb el nora Sitúe d'A¡einguda de la Verge del MontearQUO ala ~ ter& de 1:suite,

e: _._

Gramòfon i Telefon, de la barriada del Guinardó, s'anomenin, respeeeivament, de Florencia, de Ceaova i de Varsòvia; que el Garree de Maryland s'anomeni
Porrera.
La mortalltal, a Barcelona
Durant rl passat any de 1922
han ocorregut en aquesta ciutat
16.727 defuncions que resulten a
raó de 43 per dia. Calculant la
poblada de Barcelona en 800.000
habitants, resultaria una mortalitat del 2091 per 1000.
Les proposicions per a
la construcció de Ice
duce naus do l'Escorxador
Ea aeabal el termini de preentació de proposicions per a construir dues naus provisionals a
l'Escorxador general per a la ina tanga de xais i porcs, havent es-.
tat presentats cinc plecs.
L'hora d'acabar cis espectaoles
}an informal la Junta local de
Reformes Socials, pronunciantse porque els espectac/ea de nae
siguin de nou a dotze el Foment
del Treball Nacional, la Cambra
de Comerç francesa i l'Aleaeu
Nacionalista Verdeguee.
Dolegaclons
L'alcalde ha delegat la cera representada al regidor senyor Nadal per a la eessió que celebrará
la Reial Academia de Bones Lletres al Saló del Consell de la Universitat avui, diumenge, per a la
reeepeid de l'acadèmic electo donya Catarina Albert, 1 ep el Lineal
d'alcalde senyor Matons per a la
festa anual que celebrará lambe
avui, la Quinta de Salut

1:A PUBLICITAT

Obra del "Cançoner PAL AU
popular de CaLlunya'
Concurs de 1922 vete-el la Illsta dol reculls
presentats
Número 1: Reeull de ballets,
danses i comparses populars eatalanes. Lema: Per ma nació, Número 2: Cançons populars catalanes. Lema: Flaires montanyencs. Número .3: Recull ce
cançons populars catalanas. Lema: Fruit de mes excursions
felkhiriques. Número 4: Cants de
9a terra. Lema: De verle inercia.
Número 5: Cançoner comarcal
del nipones. Cançoner general.
Lema: Una caneó volt cantar, una
caneó nova i linda... Número 6:
Canoner comarcal del Ripollès.
Balls. Lama: Els anyerons si
n'oren dos. Número 7: Cançoner
comarcal del Ripolles. Goigs. Lema: Socorreu-los quina recianien, glorias Sant Bernabé. Número 8: Camons populars catalanes. Lema: Jo no se si pot haver-hi al món un goig mes gran
i mes pur que el de sentir plenament una caneó d3 la terra. Joan
Llongueras, Número 9: 70 tocades i crides típiques. Lema: Tan-.
tus labor non ett castas. Número 10: 133 cants i cantarelles
d'infaets i joes infantils amb tonada. Lema: De quan jo n'era
petitela Número 11: El Caneoe
ner de la terra. Lema: Pa da casa. Número 12: El Cançoner /lumia Lema: Claven de pastor. Número 13: Tonadas infantils. Le,
ma: Caragol treu banya. Número 14: Baladrers barcelonins.
Lema: Qui no crida no ven. Número 15: Val Caneonar del Collsacabra i altres cançons. Serien
lema. Número 16: Recull de tunecina popelers valencianos. Lema: Fein reviere nalavisme ea.
Número 17: .Aplega de eaneone
populars catalanes. Lama: Lloada sigui la Verge de Montserrat.
Número 18: Coalleceid da canpoputars catalanes. Lema:
Bona llavor. Número 19: Recult
de eaneons de la Cerdanya. Le,
ma: Puigaerdä. Número 20: ite,
cidi tia camons pepulars catalanas. Lenta: Remembrant els nostres avis. Número 21: Recali de
cançons populars. Lema: Cantar
Os viure. Número 22: Follalore
bareeloni. Lema: Caneó de Barcelona és caneó bona. Número 23: Caneons populars eatalanes. Legas: Una eaneó vull cantara. Numero Petif reenti
de cançons. Lema: Horates de
ma terra. Número 25: Ce/sonar
de Sant Feliu de Pallarols. Lama: De la deu pura. Número 26:
Caneons populars catalanes. Lema: Les velles cançons, dulces i
belles. Número 27: Caneoes da
Catalunya nova. Lema: A la temor deis Nogueres. Número 28:
• Dances religioses de Moitz, de
Morella i d'Olot. Lema: Duleis
amor patriae. Número 29: Caneares populars catalanes. Lema:
Populus qui creabitur laudabit
Dorninurn. Pa, Cl, 19. NÜttlaro 30: Jocs d'infants. Lema: Ex
ore infantium pertecieti lautem,
Pe. V//I, 3.

Conferència del doc.
ter Humbert Torres a
l'Ateneu 13arceloni
Molt aleles de l'hora anunciada per
començar, la sala d'actes de l'Ateneu
Barceloni esteva ja plena a vessar.
El elector Humbert Forres ocupa Ia
presidència i tat seguit començà la conferencia que per l'interessant del tenla
era esperada arnb impaciencia.
Referint-se a la coaferéncia anterior,
diu que és tal l'evidencia dels resultats
que s'han ob:ingut ami) totes les precaucions en els experiments, que molgrat l'hostilitat i els prejudicis amb que
han estat estudiats per alguns savis,
han hagut d'ésser admesos per tothan.
Malgrat aix6, cal defugir els equivoca que brollen de l'actuació de gent
de males intencions, les quals usen
trucs i prestidigitacions de mal gust.
Tot seguit entra en el irritable curs
de la conferencia, demostrant que tots
els fenórnens psiquics terma una explicació única, tant en la clarividencia com
en la telepatia com en l'escriptura directa. La pan material, diu, en la feuoznenolo,gia objectiva (corn en els moviments a diseencia.), eis sumini,trada
per Forganisme del medium o deis individus presents, arribant- se a la demostració cientiiica de la perdu del
40 per ceo del pes en un tnedium experimentant.
En quant a la part espiritual, cs bifurquen les opinions.
Uns entenen que la inteligencia que
s'exterioritza, Os proccdent de la del
medium o de les intel.ligencies unides
dels espectadors; uns altres creuen que
és exterior.
Tot seguir estudia la constituciú personal de l'individu. Es una convicció
tan antiga com l'existència de la huatanitat, el que l'horne consta essencialment d'una part orgänica: el eos, i
chula altra part espiritual, l'ànima. No
obstant, la Ciencia, que és fondament
materialista, ho contradiu.
La Ciencia, diu, explica que a l'or
ganisme henal hi ha cenes nones, l'alterada de les quals pot alterar o anullar la vida psiques de l'individu. En
treu la conseqüència que la vida pslquica Es filla del cervell. Malgrat aixd,
aquel es ven la Ciencia fondament contradita per una serie de fets. Esposa
la teoria de Claudi Bernard. Conta després el cas d'un ferit durant la gua-

sa

el

qual, tot i faltant-li neta de niel
bi artivi 5.4
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DE LA LA VIDA A

G ENE RA LITAT

Curs tebrIc präctlo sobre ol métode Atontessorl
Barcal-se organitzat a l'Eseola Montessori un curset de caräcter privat per a la preparació del
personal que ha de profeesar a
les escotes maternalä de les cases de Beneficencia de la Mancomunitat i essent mollee le s P e
-ticonedmstripofesr
interessats en el coneixement
del metode per assistir a aquest
curset, el Consell de Pedagogia
ha autoritzat l'admissid d'un
nombre reduit de mestres. Les
peticions hauran de dirigir-se a
l'Escota Montessorl (Argüellea,
número 482), durant les hoces
de classe. El cure començarà
primer de febrer i consistirà en
lliçons teòriques i prfteliques que
duraran fina a últims d'abril.
S'encarregaran de les lliçons rea
ferents a l'aplicada del mètode
els senyors Alzina i Melis,
Horns, senyoreta DDIOU Canals,
i donaran conferencies de carácter general o de meterles especials els senyors Galt, reverend
aligini Anales, Pare., i distingides personalitats,

A

Prntorn d'una läpide

L'afer de Perelada
Sr. Director de LA PUBLICITAT:
Sense Unim de promoure discussions
de cara:ter personal, que empititirien
l'assumpte, em crec obligat a donar atleta aclariments re*ecte a ,la cueva
intervenció en latir deplorable de la
lapide a En Valenti Ahnirall i en resposta a alguns extrems del comunas*
que sobre aquesta qüestió inserta ahir
LA PUBLICITAT, signat per di:ercnts elements que en podriern dir, fent
Os de la frase de chité, les ¡orces vives de Perelada.
En primer lloc, rebutjo sieh tota
euergia, que la finalitat de la mera intervenció pegues estimar-se com un
greujc a la noble vila de Perelada. Ben
al contrarj; era un requeriment als
seus representants, apassionat si es vol
—qui no posa passió en aquestes qüestions que afecten a la couscienciz. collectiva ?—perqué vetllant por la seva
diguitat, actuessin rUpidatnent i patriótica, en reparació de l'acte indigne qual
certesa—enc que els cornunicants vulgMn disminuir-ne la impon:anda—el

narria inserit
No la baila en la mera llena—que
el senyor alcalde no s'ha dignat encare
contostar--grenge ni menaça de cap
mena i sí rols eecpres5ivi clermeu dolor
perque en la meya amada terra empordanesa pognessin ocórrer curtes coses
zaire aixecar la immediata i viril protesta popular.
Ni era tampoc el tneu propLsit donar Iliçons de patriotisme a ningú, encara que alguns deis firmants, si liern
d'atendre els set* actas públics, lió les
podia rebre. S'unen, de patriotisme cajo no he d'entrar en la discussió de
cap dcls fets que s'esmenten en la comunicació. Són petiteses de la vida local.
Peró el fet que resta cert, tristament cert, Es que hi ha llagut una mi
innoble, forana o local, que per lo que
sia, per mi..crietes personals, per sentit
atilvic de ter mal, ha causat dany, per
lo vist irreparable a la lapido honra-

da amb el nom del gran autor d'El
Catalanisme.
No és aixó, senyor L'atlle de Penelada, motiu de vergonya i de dolor?
I no és lambe, :ornar precisament
pel bon nom de la població i de la comarca Gn l'acte oprobiCs cha comes,
demostrar l'absoluta insolidaritat amb
ell, decir en desagrari a la gloriosa
memória del preciar varó i a tota la
conciencia llibcnzil i patriótica de Catalunya, conjuntamcnt ofesa, l'acció espiritual del poble.., i l'administrativa
dels dirigente locals?
Callar, amagar-ho?... Mai. Nosaltres
som d'aquells que entenem mes vergonyosa i punible la complizitat del silenci, que la brutalitat del fet.
Vendada, noble i honrada vila de Peretada. Ens sentirn orgullosos d'haver
demostrat davant de Catalunya toro, la
tera irresponsabilitat en l'acte aprobiós,
la teva ininterrompucla i gloriosa teadició de catalanitat... enc que algú, parlant circumstancialment en noaletm,
en lloc d'estimar-la en justicia, per malvolensa partidista pugui blasnur-nos la
uostra pública. hone,ut ir n Prvenr.i4.

R. NOGUER I COMET
AC11:2A DIZ SDRTIR

L'ESTRANGER

La revisió de les lleis bél . liques a La Haya
Regles concernents a la guerrn aèria : Regles
concernents a la radioteiegratia : Les "aiguts
territorials" són imprecises i inconstants Esrnenes italianes . La projecció deis tponurnents
Mentre naves amenäces de . deu mines el lima de les
guerra pertorben Europa, escriu pels efectes de l'aviada.
el "amito", de Milà, el senyor S. • Ultra amaestra esmena, la dele,
A. Andrinella una conferencia de gaci6 italiäna n'ha presentada
repreeentatns de les que l'oren una a l'art. 36, que ea refereix a
'gran potencies aliades i asso- la prolecei6 contra els bombarciades", estudia a la Hale les for- deigs aeris deis "ediaciä zonas-4
mes d'adaptament de les celebres grats als calles, a les arta, a les
convencions del 1907 i de la sue- ciències 1 a la benehenneia, ele
eessiva convenció naval del 190? monuments históriele. les In:l3
a les naves exigències revelados hospitals, els hospitals i els altres llocs de concentrada de ma-4
per la gran guerra.
La conferencia ha estat con- leas i ferits, sota condició nato,
vocada a la Hala pelo EE. UU., en ralment que no sien' habilitaden
compliment d'una deliberació a la vegada per a un fl militar" i
presa a la confterencia de Was-e "sien contrasenyades per stnysls
hington el 4 de febrer de l'any visibles per les aeronaus" 1 "me
passat. A les cinc grans potencies tificats ale altres beLligerants".
projecte anierieä ea limad a
ei ha afegit Holanda, que estatja
en el seu si la ronferencia. Els una recomanació geneeica senee
delegats són en Ilur majoria ju- proposar garanties especials.
En el que es refereix a la
ristes, assistits per teenies d'indiscutible valor. La conferencia radio, elegre f la, s'ha presentat
ha complert ja una part del seu aquest esquema de normes fonatechan i, despres d'una interrun- mentals que modifiquen el pe oCid d'algunes setmanes, serle re-- jede americe, el qua es limite al
presa un d'aquests dies do mibé temps de guerra i ho deixa a l'arbitre dels bel.ligerants.
jan gener.
"t. — Eis bel.ligerants tindran
La tasca assenyalada ale dele.
gata de la Hala era limitada per la facultat de declarar zona de
silenci per a la radintelegrafia
un vot de Wasmington que ele quelles
zones maritimes on
impedia de rectificar les decie- desentrotnarä
una intensa aceita
sions greses referents a l'usatge militar. Aquestes
nones no Aß
deis submarina i dele gasos astlxiants i tóxies. En canvi tenien el dran estendre a una distància su,
de la costa nadeure d'ocupar-se sobretot de la perior a 50 rnilles
L'ús de la radiotelegrafia.
guerra aeria i de la radiote/egra- cioual.
interdit als neutras en les dia
fia que en 1 907 eren gairebé des- Os
conegudes i que a Washington no tes zones, exceptuant el cas de
o de perill o
t'oren objecte de cap decissi6. La senyals de socorsde
ter el punt
trajectória a Hura discussions ha (luan és necessarimitjà
de la raen
alta
mar,
pe
estat tragada pel govern amerieä
diogonornetria.
amb el seu projecie de "Regles
"2.—L'ús de la rediotelearafia
concernents a la guerra ebria" i
prt dels Estats que entren en
un altre de "Regles concernents per
sera practicat de manera
a la radiotelegrafia". El primer guerra,
de radio-,
projecte cura sobretot d'establir que difleulti et serveis
entre pisos neutrals:
la nacionalitat deis aparells, tal- telegrafia
aquests servan, pelee han d'exista
ment com se fa amb les natas; tir efectivameut a l'acte de la dedespres cerca d'adaptar a Feotaclarar:in de guerra. Els neutrals
cid les regles de guerra (drets
podran dificultar per llur
deures dels neutrals, bombardea no
els serveis de radlotelejaments, drels de visita 1 de eap- comete
esitsents electivament en
(ora), avui generatment admeses gratia
paises
bet.li g orants a l'acta
els
per a la navegada. Fina ha estat de
la declarada de guerra."
definida la vart referenSs a la
Com fa notar un cronista esa
nacionlitat dels aparells adris.
tranger. despees de l'exemple doa
El projecte americä vibre la nat pela Esteta bel.li gerants dita
guerra aèria estableix a Vertida rant la gran guerra a cal consera
6. que "en temps de guerra tot var la ingenultat dele eterns boa
Estat, neutre o beLligerant, por mes de bona fe. eternamen t ene
interdir l'ames de l'espai atmos- cara reunits a La Elda?
fèric al damunt del Bou territori
e..•nnn••fflowww•n•n•••n•••••••••••••n
o de les seves "aigües territo- •nnn•••.
rials". o regular l'acees, els moviments o l'estada de les aeronaus en el dit espai". Cal remarcar roen el concepte d'"aigües
territorials" no es pas precia ni
constant. Mes s'havia aeInee que
el lanit d'aquestes era establert DE L'ESTRANGER
per l'eal . a.a mäxim de les artille,
rica costeres, i com que aquestes
LA 31TUACI3 A LA INDIA
no arribaven a més erillä de tres
Belhi, 13.--r' s säenyalen fottes
milles marines, aquesta dietän- concentra....aa." -de rebelä a la
cia fou generalment aceeptada. frontera noroest de la India.
Han estat preses severes meMolt aviat. areb els progressos
en el eamp de la balstica, art :esta suroa de precaució per fer front
diitäneia aparegue insignificant, a possibles incursiona. — Iiaa
tant. qua l'Institut de dret internacional, en la seva sessió de Paria del 1694, proposä de do- DE BARCELONA_

Darrera hora

blar-la.'
Pocs foren encara els Latiste
que acceptaren les sis millee
(entre aquests Fralea, Italia
Turquia), mentre a les tres :Miles romanien fidels especlatznent,
Anglaterra u ele Estats eInite. Es
ciar, dones, que el projecte amerie b Os a base de les tras radies
cm a mínima coma dietencia.
Itelia pera, que les tres mines ha..
via trohat insignificants par a les
naus, menys les ha acceptades
per als avions, el miela, a gran
distancia vindrien de let a dominar no pos tan sols les aigües
territorials ans el mateix territdri. Per aix6 la delegació italiana
ha proposat ir passar de tres a

3.TRGPELI-ilT

ezfe

TRAPAVIA ii Utd riEle
GRAVISSIal
Ahir, a lea vuit dcl vespre, fon
auxinat al dispensari de Gracia
el nen Amadeu Sänchez Casulla,
de deu anys, habitant al ea:Ter
Roe d'Otea°, 17, segon.
1.'1 ferit presentava fractura del e
taré mitjà del remitir dret, eseitua
sions fondea als dita del peu esa
guerra.
En estat graviss:m bou :res.
Iladat a l'Hospital Clinic.
Les feridee foren produides pel
tramvia número 540, :filia 37, al
Torrent de tes Flora, prop de la
plaça d'En Itovira.

=R.-S.2MM

GRAN ESTABLECIMIENTO DE BAÑO,S;
Preparamos baños especiales para
combatir el dolor ciático y reumático
e l igual que el artrítico en sus
muitIples variedades

32.•

V INT CANÇONS
Przn Tocus GABCES
Preu: 3 pessete3
De venda a LA PUBLICIe
TAT, a la Llibreria Nacional Catalana (Corts, G13) i
a les llibreries Inés impora
tants

ARAGON,
absolut cep alteració en l'ordre psfyute.
Parla de l'existincia de la subconsciencia, amb la qual tracta de demostrar la major part dels feninnens psíquico.
La conferencia, que ha timen? a y en.enca un caire cientifie i aneedótic, sea-

49 &TU al4iaq4, -

275 (entre Paseo de Gracia y Cleh ;5)'..

Preneu els banys per deseingreixar que preparem amb substén4
cies vegetais exótigues. Useu-los i no us eaidrä recorrer a enutjosos regimens alimentieis ni pendre medicines que tant uä daoyen. Banys sense rival per a errahatro l'artritieme en las
aoves múltiples i variades manifestacions, especialment el rou .
ma sútvagut i cranc, gola, neurastenia, erupsions de la pell.
betis, restrenement del ventre i mal de pedra. Exil segur en
alean una raquestes malatties que reguera:len diferent rompositió i durada 1l bany! Gran establiment de banys. ARAO°, 271
4'4135E1 G »j GitACJIA 1

LA PUBLICITAT

AGENCIA HAVAS

AGENCIA RADIO
El Pre,xim Orient

Les contraproposicions otornanes
relatives al
te públic turc
Lausana, 53.-Els delegats turesls

fet remesa als aliats de les contrapr.,posicions reialives al deau púldic otoEa aquest documente e$ demana va
que eta Governs de Ingoslavia i Grecia es comprometin a pagar la suma
de 6.296,000 usures turqucs que eis incumbeixen segons el Tractats de Berlin i Constan:Molote de tS,St.
Als cueles aliats ha causat gran estranyesa que els tures bagin esperas la
vigilia del dia que havia de prendreis
nota dels acords, per presentar Ilurs
contraproposicions, cesa que pot comprometre el hm èxit di les negocia
cions.-Hayas.
Lausana, 13.-Es considera molt probable que la Comissió plenaria de la
Conferenda, que ha de celebrar sessió
avui, rebutgi el contraproicete presentat pels tures.-Hayas.
COMUNICAT OFICIAL
Lausana, I'.-Comuaieat oficial.-La
Comissió tercera, presidida pel delegat
francés Bompard, desrres d'adoptar la
proposició formulada per la subcomissió
de Comunicacions i Transports sobre
les condicions en qué hagi de verificar-se la transferéncia de determinats
cables submarins, s'ha assabentat d'altres proposicions fetes per l'esmentat
senyor Bompard en nora de la Comissiö
!financiera.
TamIsé ha exarninat diferents punts
sobre els quals s'han manifestat diver' gencies de criteri en el si de la subcomissió que entén en la qüestió del
Deute públic otomà i el pagament de
les reparacions i i n demnitzacions per
dan3-s i perjudicis de guerra.
Van prendre part a la discussió eis
senyors Bompard, Curzon, Marqués de
Garroni, Ismet Paixà, Hassan Bei, Vepizelos, Fraser i sir Rumbold.
La comissió decidí que passessin els
punts que quedasen encara per discutir,
al ple de la comissió financiera que ha
de reunir-se dilluns al mati.-Hasas.
leA DELEACIO kr."2.1E.NEA. CESENGANYADA, CAP A FARIS

`

Lausana, 13. - La dai!ega.-:6
an la seva majeria,
parxat a Paris.
Abans de marxar declarb que
la seva prei-;olcia en ailu e sta ciutat ha arribat a ésser perfectament inútil, dceprs de les recents deelaracions dels reprermtants de les potencies atiades,
pobre la riü • slió de les minaries.
Tainfr,l declararen els mentires
de la deleg.aeiö arnienia que totes les esperances que el ,poble
ärnerieä havia fonarnentat en la
'oonferencia han quedat totatlment
j absoluta esvaides.-Havas.
ELS TURWES PREPAREN

Malta, 13. - Segons noticies
de procedencia britanica rebudes d'Esmirna, s'alubia que els
turcs catan realaxan preparatius
per reprendre les hostilitals en
el cas que fracassi la ConferenOM de Lausana.-Ilavas.
LES INTENCIONS PACIFIQUES
DE GRECIA
Alertes, 13.-EI Govern ha encarregat als representante diploanal as acreditats prop de les potencies aliadas, de renovar la seguaetat i rectitud de las inteneions pacifiques de Grecia.-11ayac.
ELS SUPOSATS INCIDENTS DE
TENEDOS

Mitileene, 13. - Han arribat a
es illes de Tenedos els torpillers
franceses i britànic s enviats expressament des dels Dardanels.
Els oficials practicareis una
giinuciosa investigadó a conseqüència deis rumore propalada,
comprovant que Os inexacto tul
pl qu 2 Osa dit de in:llamees entre
Ja poislacid musulmana, aixt
que aquesta hagi estat objecte
ße mals tractes.-liavas.
CRISI PARCIAL CEGA

Atenes, 13.-El ministre
Justicia, senyor Randis, ha prepentat la dimissid.-11av05.
EL CADA VER DE CONSTANTI
Paleun, 13. - Et cadáver de
Paliarm, 13. - El cadàver de
estat embalsamat i havia d'esser
=barcal, avui a bord del vapor
parreu "Napolitanu".-flavas.
EL PRINCEP PAU A PALERMO
Manes, 13. - El prIncep Pau
ha sortit cap a Palerm per tal
d'assistir als funerals del ecu pare les-rey Constant1.-Radio.
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DESPRÈS

DE

L'OCUPACIÓ

DEL RUHR

La Prussia 011-,11,11

Eis alernanys organitzeil la resistència
eis alials preparen noves ocupacions

passiva ,

La sintesi de
pe ro blema
de Mol.
D

entre Alemany
Lituà nia i

Nous detalls de Pocupació
t,es tropes a Gelsenkirchen
Incidents?
La resistència de Berlín La sessió del Reichstag Seran sus eses les
remeses de carbó? : El veritable sentit del discurs de Curio
París, 13.-Les darreres noticies relindes de la conca del Ruhr
(buen que la vida 45 allí pe-rfeclament normal.
Maigrat ai -s, ele alemanys
procuren °posar als aliats la mds
contpleta resistencia pasiva.
La contesta del Reich d'abslenir-se en les negociacions
es porten a cap, especialment en
.qüestió de compensacions 1
de les restitucions industrials,
una prova d'acinesia resistencia
pasiva.
Les converses franeo-atlemanye. encanainades a reglamentar
determinades qiiestions, i en eapecial a que el canvi de productes
entre Alsäeia-Lorena i Aletttanya
s'efectui de conformitat a les
condicione del Traetat de Versalles. havien da comenear avsai
a Baden, per() els alemanys, aren
Ilur resistencia passiva. proeis.
ren lambe retrasar el mament
la reunió.
Si les autoritats alemanyee
persisteixen en aquesta actitud.
cris aliats ea veurien obligats a
prendre repressalies, i una de les
primeros seria extendre la zona
d'ocupació.-IIavas.
LA RESPOSTA DEL GOVENN
ALEMANY A FRANCA
Berlín, 13.-El Reich ha fet
remesa a l'Antliaixada de Eran_
ea de la seva resposta a la ne.tificació sobre l'oeupació de la
conca del Ruhr que ii fea el Govern de la República francesa.
En amista document el Reich
protesta contra aclimata marpaeic; que, al seu jui. constitimix la
iolació del que estipula el te:letal. de Versallea.-Ilavas.
LES MANIOP.PES ALFMANYES
PER PliCtIO.Ci-ell: U p CON7LIDTE
Berlín, 13.-S'espera que en
vista de la decisid de suspendre
els Iliuramenis dc carbó a Eran •
va a compte de Ice r ar,iraaeiona,
el G ovan' frans u noii;arä a le •
P ropie taris dc ¡es mines a cominuar efeetuant ala esinentats thuraments.
El Govern alemany ha decistit
no parat- tus esrnentats prima? taris per tal que aquests no pugula pagar eis jornals als obrera
i aquests es declarin ea vega.-Radio.
LA

Ziaeorix FASE DEL PLA
FRANGES

París, 13.-E1 pla d'ocupació
trances compren una segona fase. L'ocupació de Gelsenkirchen
i de Bochum. Gelsenkirchen ha
eekat ocupat (semen matf sense
incidents.-Radio.
NOUS DETALLS DE L'OCUPA..
CtO

Londres, 13.-El corresponsal
del "Dailv News" en el Ruhr diu
que la pedida alemanya ha ceoperal amb les tropes franceses
en el -manteniment de l'ordre.
Per tot el cami seguit per les
tropes franceses en e! camp afegeix-, la població,
sena dubte a una consigna tramesa d'Essen, havia taneat les
persianes o baixat les cortinas,
havent rornäs cadad a casa seca.
-Radio.
OCUPACIO D'ESSENXIROHE

Essen, 13.-Les trepes de seguretat han ocupat Essenkirche.
-Hayas.
EL REPARTIMENT DEIS CARRECS TECN1CS

Parte, 13.-Els enginyers interahats tramesos al Ruhr, celebraran dernäs una reunid per tal
de repartir-se els càrrecs en les
mines 1 fabriques d'Essen.-IIavas.
LA REUNID DELS TECNICS
Essen, 13.-Els tecnics i enginyers franceses i els representantas de les societats industrials
i económiques s'han reunit a l'Ajuntament.
El president del Govern de Dus
ßeldorf ha deelarat que les autoritit',8 locals no podien col.laborar cense en consentiment del
Govern de Berlín al repartiment
del carbó.
Ele reunits decidiren que no
'lacten d'obeir mes que les ordres
de les autoritats locals.-Hayas.

L'INCJDENT ENTRE ROMANIA
I HONGRIA

LA FLOTILLA FRANCESA DEL

Budapest, 13.-El Govern hongares ha declarat que esta d'amieat a sotmetre el recent incident
de fronteres amb &inhala a l'imparcial examen d'una comissió
internacional que a aquest electa
"paje émor .4~44ocia.--41a,vd",

13.-Ahir fondejaren al
pert fluvial de Ruhrhort diversos
vaixells francesos, pertanyents a
la flotilla del Rhin.-Ilavas.
INCIDENTS? UN POLICIA ALE-

RHIN

MANY, MORT
gAesiia 130-.J111 imirvii4)44 de la

policia local ha estat mortraid un reconeixement de patrutles.-Radio.
LES COMISZIONS FRANZ:ESA I
ALEMANYA S'ENTENEN WIALGRAT EL GOVERN

Londres, 12. - Comuniquen
d'Easen a l'Agència Reuter que la
conferencia celebrada aquest
watt entre les Comissions del car
bó Wlernanya i francesa, ha es lat 'Ion cordial, i en ella ele alemanys han decida reprendre els
lliuraments de calló, sota el control d'una Comisen; franco-alea
manya-Hayas.
EL QUE VOLIA DIR CUINO
SEMELA QUE VOLIA DECLARAR
TRENCAT EL TRACTAT
Berlín, 13.-Segons la "Deutaehe Tages Zeitung", el emita de
les paranles p ronunciades abans
d'ahir pel canceller Curto a la
Comissió I'Afers Estrangers era
el segiient:
"A conseqüència de l'acte de
França i lieligica, ha quedat treni-at. el Tractat de Versalles.
El Govern e3lä dispnsat a entrar en negociacions arnb les potencies que no fingir( pres part
en el cop de mil contra el Ruhr
i proposa la cintat que es vulgui
con' a lloc de la Conferencia.
Maigrat això, el canceller
-‘ a voler e xpressar-se clarament,
be per madres de politica in t erna_
eimial. be per cons'ideracions (Por
Ire interioa."-Radie.
LA zw.zsba DEL RE./CHSTAO
,tii0LENT DISCURS DE LOED1-.".
NOVES Er.-.!....LA:7ACIOP.:3 DEL
CANCELLER CUPO
13.-Aquesta tecoIa e!
Ileichstag ha celebrat Sees. Et
pesident del inaleix, senyor
be, prommeia una a.alocumaa . aaeitant els pebtes mie es traben
sota el jou estranger perque es
conservin fidele a la pistaia i
rnantingain to p :, remesa i
si st davant ele Finvaaur.
El neinceller CUPO U t l II.!SpHS
1 .5S de la paraula, manifestant
n irle abans dais ir les trames beli franceses vialaaen la feonlün'a fixada pel fra.-tal de VersaRas. Aquesta ocupaceS militar ha
ealat acompanyada de la (teclaració de l'eatat de . setge. La nota en la qual Franca participa
aclimata ocupació diu que es fo'lamenten tals fels en lee matrises clausules del teactat
Versalles. Peró aquest tractat ha
estat novament violat. Nosaltres
'madera tingut la creença que els
drets fonamentats d'Alemanya
havien d'esser respectats. l'eran
tot el possible per arribar a una
amb França i hacerla arribat fine el lima de les
nostres possibilitats. Coas pot,
afirmar Poincare que Alemanya
no ha volgut pagar? Els nostres
oh re rs s'oferiren per reconstituir
arnh Ilurs braços les regions devastades, pe,ró aquest oferiment
fit tambe refusat.-Radio.
Berlín, 13.-Sessió del Re i chelag. - E! President de la Cambra
senyor Lobe, pronuncia un velosmenticsim discurs contra l'ocupació del Ruhr, afirmara que da
contraria al Trartat i que tindrà
terribles consequenc ice.
A continuació parla el senyor
Cuno, insistint en la seva afirmació que l'ocupació del Rime te caracter militar, ¡tracia de fer esLablir que el tractat de Versalles
permetia a Alemanya de proporcionar les prestacions de la seva
capacite.

El Cnciller afirma que aquesta
capacita. Sto existeix, peró que el
Govern, els financiera, la indústria i el Reich cataren disposats
negociar les garantice.
Afegf que l'objecte del senyor
Poincard i la seva política han
estat rebutjar els oferiments económica.
El senyor Curto considera que
les falles són insuficiente per a
Justificar una sedó militar, ale-.
-irrt que pel seu fet Ita estat violat el Tractat.
Diu que Alemanya ha fet pública la so y a protesta, perdi que
nialgrat d'aixó 110 ha fet cap cria
da als aliats contra aqueixes mires dignes de Lltlis XIV i de :siapole6.
A continuació el Canciller aftrrisa que compta amb la unió i la
sensatesa I la paciencia del pie,
ble alema-ny i que el Gtevern estä
disposat a reprendre les converses econórniques.
En aquest inatant eles comonisteß interromperen sorollosamadi al Gigoill«. te.S41~

presencie dele militare d'Alomanya emboseals a l'estranger.
El senyor Curso termina renovant les seves exhortacions a
l'esperit pacífic i a la unió. - Hayas.
COM PERSA corrrcsTArt EL
GOVERN ALEIriANY
Berlín, 13.-La Anzeiger" dóna alguns detalle sobro
les mesures que pensa prendre
el Govern alemanya per contestar a l'ocupació del Ituhr i contenir l'eneariment de la vida. Entre les primeres figuren una ruptura formal de les relacions anib
Fr anca i Belgica, pera') Femprar
aquesta 'Tiesura dependrà de lea
quo siguin prosee ulteriorment
per Erario.
El control sobre els estrangera
serà reforçat.
Contra la vida cara es prendran
mesures contra l'alcohol i els licors. Les aavernes recentment
obertes secan tancades. Es pensa tambe prohibir els balls
Mies i les agencies que s'han
format per a la compra de carbó.
S'anuncia, per altra part, que
lee grane maniobres militare seran reduides açuest any, com a
mesura d'ecrinamia.-Radio.
ELS PERIODISTES FRANCESOS
ESCLOSOS DEL REtCHSTAG
Berlin. 13.-La Contissiö de
dagans de/ Iteielistag decidira si
ela periodistes francesos poden
e a aa. o no admesos a les sessiaes.
Per ara, raentre s'espera una
daeraiö, l'entrada quedara proLES CONFERENCIES dELS PRECiuLriTs DE COLEEL :... Z. Ei ASA Pf
Berlín, 13.-Durant les iurtf..2rineles celeb-rades avui entre els
pem:idents den Cons, q 1 corresp,enents als Geverne deis diferenae
Estats aletnanys, el cap dl (loa-era havera preconitzä la issta
estrela unir), en consideracir; a
les actuals crournstancies,
parar esmera en dif critocies tic
parid.
Entre les mesures previstao
pete presidents de (,'',esse II tendenla a millorar la situació económica del Reich, figara una
agravant el control que s'exerceix amb els súbdita estrangers.
-liaras.
LA soRT g on DELS AMERICANS
Londres, 13. - Comuniquen
d'Essen al "Times" que les tropes amerieanes sortiran de Co"
Mane el dia Cl, per dese:. embarcadas a Brema el 23.-llaves.
LA CONSOLIDA= DELS DEUTES ALIATS
LA LASOR DE LA CONFERENCIA ANGLO-AMERICANA
Nova York, 13.-La Conferencia anglo-americana de consolidació dels deutes aliats ha fixat
el total de l'impost que pot
ser pagat sense miniva per la situació económica d'Europa i sonso perjudicar els canvis.-Havas.
EL "SAINT RI IHIEL"
Nova York, 13.-E1 transport
"Sana, Mihiel", que ha de repatriar els soldats americans, ha
sarpat cap a Invels.--Havas.
EL PATRIOTISME I EL CARVI
ELS MINAIFIES ALEMANYS
PREFEREIXEN TREGIALLAR A
HOLANDA
La Haia, 13. - Comuniquen
d'Esen que mes d'onze mil micatres alernanys treballen a la regió minera del Limburg botandes.
Prop d'Aix .!a-Chapelle i do
Gelsenkirchen passen i repassen
la frontera cada dia de sis a vuit
eob
m er se treexude perjudica greument la conca minera d'Aix-leCtiapelle en podría donar-se treball a clutze mil obrers mis, i a
consequencia datad la producció
sufreix una baila anual d'uns dos
milions de tones.
EL CAS DE reaRcr. L. C.ACHIN
LA COMISSIO DEL SUPLICA-

Paris, 13.-La COMini6 encarregada de
dictaminar respecte del san/leatori presentar per p rocessar el (nautilo-comunista senyor Caeldn, ha oit novament aquesta
tarda al ministre de Justicia, el qual amplin i complet3 les ceses declaraeions
Despríaw de retirar-se el ministre, km
tntroduit a la sala de session el senyor
Cachin al qual el president de la Eomissie
easabentä .le les gestions realitzadcs per
aquesta.
El diputat comunista, parlant despres
en els passadiossos de la Cambra de Diputare, tornà a negar terminantment que
fossin cenes les alegacions d'alguns periódica que d'ama que trobant-se a Essen havien dirigit exeitacions als obrers
manya perquè aquests s'aleessin activament o passiva contra les mesures que

es disponia adoptar el Coserla frances.
Es de niEs a mes molt estrany, va dir
el senyor Cacha', que aquestes infundo'
des alegacious figuressin tambe a la carta dirigida pel fiscal general al ministre
de Justicia ‚per tal que nquest presentes
el suplicatori contra meu-Havas.

RECOLLIDA DE CARTELLS
Marsella, 13.-La pulida ha recollit en
una imprempta d'Aix uns pasquins cae
Sanies d'esser fixats a Marsella anuuciant
su míting do protesta contra l'ocupaeid
del Ruhr.--Radio

Colenia, 13.-14 sortida de les tropes
nordamericanes bu estar ajumada fina al
dia 22 de gener-Radio.

EL GENERAL ALLEN PODFIA
QUEDAR-SE, SI VOL
31amincM, 1 3 .-E1 ministre de lit (tuerra de Washington ha cablegrafiat al get'eral Allen que les torees norlanuricanes
de litheuZi nia tundan d'embarrar per als
Esteta iluits al dia 13 de l'actual.
El mala ix minIstre delta que el gris 'rd Allen dreirleixi st lia de tornar ault,
te9 trepes tuadiniericancs Tornar :A o
restar a Inen:Inia per stiller seto
reas °, LIOrdil
Washinghm, 13.-- 1.a Casa Blanca ha
declarat que pcl sine es referzin als
deutes en el cus de trobarse una sola,in reciproca, el termini encedis a Anglaterra serd igualnunt aplicar Al:. Ates deutors -navas

NORDAMERICA Nil coATESTA.
RA LA NOTA ALEMANVA
M'ale:al ioli, 13.-1a: Casa Blanca
manya ansi motiu de l'ocupació del
Ruhr.- /lavas.
LA PliZSTEZTA DaVAIIT ANCLA-

TERRA

Londres, s 3. - L'ambaixador d'Alemanya Ita estat avui atiMsteri d'Aters
estrangers per a protestar' personalment
contra rocapació dl Euhr pels francesos.-Radio.

MUSSOLINI VERITAT
Roma. 12. -El senior Mussolini Ola
en trevi:4a t nargament ami) rar.iaixa-

dar d'Alemanya. Dqsprés Lisa visitat
l'Ambaixador d'Anglaterra.-Radio.
L'ACTITUD DELS BOLXEV1STES

SEGONS ELS ANGLESOS

París', 13.-Una iniortnaciä d'origen
angles recull el rumor que un important exércit boIxesista es concentraria
a la frontera polonesa per tal d'atacar
Polónia en el cas que aquesta nació
ajneVés a Franca en la seva acció contra d'Alemanya.-Radio.

EL GOVERN POLONES I L'OCUPA=
Varsóvia, 13.-El Consell de ministres Ola assabentat sie l'informe del ministre d'Afers estrangers sobre les in-

formadores oficials releudes respecte de
la Confrencia de Paria. Fa constar
amb satisiaccie la unitat de frota dels

aliats, malgrat que en cl terseny
les repracians el puat de vista britanic discrepi del francés. Aquesta divergéneia ha inmadsat a la costra aliada
França a escollir un metode d'acció
reprovat per Anglaterra.
En el desenrodlanwnt ulterior dels
esdeveniments, la solidaritat moral de
les Nacions victorioses continuara no
obstant completa, encara que en el cris
present siguin solament França, Itälia
i Bélgica a resoldre els problemas que
ofereix la situacisí actual.-Radio.
LA PETITA ENTESA I LES RE-

PARACIONS : UNA FROXIMA
CONFERENC/A
Belgrad, 13.-E1s gabinete de Praga,

la TCA'
atrdai6
se .nd altea regada reimt aquesta
tarda 31. Cuida, el qual neMt ate da

Ginebra, 13.-La ~eta sessi5 cela»

que pe_ l'al

.

taän
El Govern
lituanés, per la sn-a

reivindica el port de Merad eag
a la mar i per estar
totalment per territoris libanesas,
una altra part, els polonesoi
que els hi es impossible de d
dre's de la desembocadura del N
el grau riu que travessa ei sea
tori. Voldrien instituir a 111inel d
gim d'un port Iliure. e e . o un c
internacio"nal.-Radio.
5ortida

LA QUESTIO DE LA PF...1314
ORIENTAL

L ' I NSTIGADOLRITDEL.
uA

LA S. DE NACIONS
buida pe la Casabais° conaultäva Malle

riovut Err

Parls, 13.-Comuniquen
pa a la "Chicago Tribuno" e%
os creu que es l'industrial lila

Sticklorus l'instigador 4A1
ment a favor de Fanexió de dt4
mel a l'Estat de Liluania.-Hat
Londres. 13.--,Segans in ea
municat de Berlín, ha tingail
una coldisehi entre lituana i pe
deies alernanys, de In qual ha re.
sultat mort un alemany.-Havas,
EL GOVERAI PROVISIONAL DE
MEMEL
París, 13. - Cordisnieuen
ip11r constitu;'.. e!
Ges
vetut provissional, sota la presi.

didleia di 'Simcmailis.

ila eatat lianeat un man:fesi
invitan al noble a acaieMr el
non Govern.-Ilavas.
ELS PARLAMENTAi5!3 LITA.
NESOS
13.--Eis- paek.e..ntnris Litm
0n -so. m":1;:n presentar als ,ups deis dete
eaments frameesos per manir, tso- I, 555
no volea provocar cap (1,11fli sate CACII
111 tesa-Eadio.

ha declarat Tic no el Ca yera fiord-

París, 13.-Coavocats per la Cemissid,
he comparegut dtvaut d'ella el usiaistre
de Imettmis. i It. (5schle. Lit primer ha estat invitat per la Colaisah.; a facilitar-li
alguna d peumeata de l'expeditar als queda
es refereiz la dentuda del fiscal 151.
Tat ei coasalea aun a la Caneillerin, al
president de la C4112iNaiö 1 al ponent, ele
Quals preaantaran ami un informe desead

Loa

da
Esecoiusatatel periódic els moties
insurrecció actual. La cin..at
te una població de trenta uni
quasi exclusivament alunan:a L
terland esta poblat per Une room°
bitants d'origen lituanes. La
urbana aspira a un regira
de Dantzig, amb l'esperamaa trek
un dia a Alemanya. Els pageses
pel contrari, isser comanat per
dan s alemanes i volen agregar-se

LA C. D'AMEAIXADERS
13.-La Coïean, ta d'A mbaire

ameriea ID) 1,1771teSrar3 la protesta ale-

Bucarest 1 Belgrad uSan pose d'acole
per convocar aviat una c onferencia de ministres d'Afer,' estrangers de la Petita
Entena, per definir l'actitud d'aquesta da,en c.. In qüestiG de les reparacions.
En aquesta conferencia a'examisiari
talaba la ejestió del Praxim orient, dial
('om tamW l 'actitud a limitare respecte
d'Hongria, l'ineident de frouteres, de la
qua' an t h Romaaia j la p ropaganda nadenalista en aquest darrer pata inspiren una
gnus eleseoufiança, es peaialmeneal Govern
de Txecueslováquia.--ltadio.

TORI

Polo

París, 1 3.-Atludiat "Le I(
a la rcecnt incursie dele lialass
territori de Mente', demostra
.dat de resaldre l'estatut de r

dura ba 'troj/II aqrsest 'liad intercedtr
peno del Gurern lituanaa pee tal Çad
posi ü n tot moviteent
Un eurmual franc-da atertiiä cap a lis
niel per tal ele posar-se front de la
()nea alindes que ocupen aquella
Hayas-

ita p-r la Societat de

Nh n na per ge
acure les mesures nceessärics per tal d' &
xereir el centrtA en el trtine de l'oi id)
tris drogues ksutees, fou presidida pel
upar Maleoldn Dderiagne.
Aquest senyor, en nona de La Cornissid,
pronuneiä cii discnrs, donont la benvinga.
da al doctor flupzert Bloc, representad
dcls Estuts Units, que per pr:mera %trata
Pneu part en els treballa de la Conferr
a
con g ratulant-se de retire &asentar-se-eta,
entre ela arembres del Comité el reinoe.
manera
eonstant s'lia ier..rcssat sempre en tot
ßc
n
oe
ntant redfci 'inP':'que
es
re ix al träf
ce ddee rt pian. e ra tau
El doctor Bilis douä erpressives grade
per les paraules que lt baria adreçat el
president del Conuhd i expresd el ce2
sie d'a p ortar ala treballa del matrii una
ea! laboracid effeaç.-Ifavas.

LA C. DE RIEPAR.ACIGNS
VENCEMENT

ES PR°RE°G4EIL
DEL 15
París, 13.-La 011111iS3i6 de reparaeions ha decidís, aquest mati, a d'el
de mesura provisional, que el %encimen( que ha de Ice front Aletuanya
d'a 15 del cerrent, sigui prorrogat fino

el dia

El delegat anees, sir /oh Bradbury,
clec/ard que na s'oposava a l'adopció
d'aquesta mesura.
La Comissió decidí ajornar les observacions que desitja fm Alrmanya

respecte dels retanis constatats en el/

serveis de restituciens en mereaderies.
Finalmenr, la Contissi6 decid! estudiar la lrgislaeid alemanya, en ço qua
es refereix a l'e y asió de capitais.-naTaS.

UN ATRACAMENT A MARSELLA
21%0 ERARIOS RO BATS
Marsella, 1 3.-Ahir a la Larda,
en tornar a saca seca el !Art.,
rant ole calpat U. Itaymond
motel, fou atraeat per dos dasconeguts pral) de la porta del seu,
domioili, i tirat a terra a copa.
Els atracaders li robaren la nac.tera, la qua l tentonia uns 25,000
Creases, La atelana va poder aiies,
car-se i perseguir els malfacLora, disparant conVa ella el »u
revaltver, perl 1411410 aceruiegui-

ren deeaparZoixer.-AajlIkk
-
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PUBLICITAT

CONFERE
D'ESPANYA
Efecies duna camnanva

eis bisbes de Catalunya

"Ei Debate

"El 1)...b3.te” es refereix als casos

hidies de Tortosa i Vich.
Clant al primer lamenta l'actitud en
C(LIOCat "La Veu" i LA PUg:...
L uarxr i la MancomulliLt,
1 : - ..itre cas el comema arnh les se. .7; parduks:
•l'a altre cas també cernid és el
-enyor bisbe de Vich, al tina] la
Leò Jurídica Catalaea demanà imper•
exphcadons, /sé que ernbohra1a teurc . s de certesia, per ecrtallres rciacionades amb l'ns del
en els actes corporatius del Sec.::
No ancrn a ccrnenMr aquests Sets,

re ele no fa falta certantent.

'
hem negat la facultar lerthima
d'..,ar el dolç idioma nadiu, pecó sisa
tE pen3ar que tal dret, com tots, no
suposar-se sense limits i en pugna
nitres drets superiors.
L'E , glesia ha prestat benévola neoia i protecció a les llengües vulgars,
pvqoé, atenta sobre tot a la difusiú
la fe, ha vist en elles el vehicle nei indispensable de la propaganI.
Que tal esperit continua inspirant-la
demostra aquesta mateixa diócesi de
Tortosa, en qué és freqüent la predic en català i valencià i en s'han
lit múltiples edicions catalanes del Ca5, ,-istne per indativa del mateix preLt ara tan combatut.
El que fóra absurd és creare que si

en algun cas les legitimes autoritats
• r e lesi;stiques jutgen necessari dictar
croes internes en evitació de possiV, abusos que poguessin mermar la
i la earitat mútua. que són
i P e ls cristiats me& superiors a tots
r' , r:cienalismes, haurien de deman• ,r per aix6 el "ptacet" el poder ci-

Es autonorts2es catalans han de
Tte tambe l'Esgle3la té una ante1 no eis faceta el grunze eratri, la idea. que seria ridicula. que
trantece rlera constant de la
, -''irana inzlc:.:ndencia costra els
1 cesariscne, vagi a convertir. 1 un departament de la Ilancoma-

"
QUE SERA?
l! t a rstat rno:t r.:n.,!..Inda la
tule tUspr , s del r,;orn
a fet aquest tnali, al seu

iVeri
Gnerereselent del Corleen de
:!7'es al setiyor M P alä ZarriaeeeORTACIO DE Bi...aT

A AGR-

TUGAL

J:1 f1overn pertitgees ha pu-al att deertt auterezant la
.norteeió do quinze inilions
; grial:1 de
lat estranger,
cal,rir la falta d l aquest cesi a la nació reina.
Deepree tornara a prehibir-se
Isa Nupertació.
UNA NOTA CE FINANCES

Al mireeteei je Fihariecs e'ha
aquest malf a da Premsa
vegtiont nota:
lilia reunit a Barcelona la
ta ;tdmittistrati%a per a veure i
fallar l'expedi,nt de defrautlació
d i alcuhuls, i ha acordat decla-

rar—e incompetent per tractare
d'un preesumpte dende, de dat.
de 685.210 pessetes i
l'assurnpte als tribunals
11: n: justicia.
El ministre de Finances ha donat ordre a l'advocat de l'Estat
perque estigui constantement
Ment al dasenrutllament d'aquest
as.s.ualp to davant dels tribunal*.
IDOVIMENT BORSATL
La nota sobressortiut del mercat de
v..lues, correspon al departament de les
!'..icrcres,
Ferrocarrils. Falgueres i
1 canicies, en la demanda és matt
determinant-se una important alca
en tetes aquestes. Les Preferents, els
Nords i cls Alacants, pugen tres enl.r.5.; les Falgurres i les Ordinariez de
ls Sucreres, dus, i els Tranivies, mig.
lamba acusa alta el Banc d'Espanya,
cl Jeio de la Plata, el Metropolità i els
Täbacs. Els fans públics estan ferm.,
iailicrant lea seves cotitzacions anteA la moneda estrangera hi ha meuys
fernicsa que en dies anteriors, baixant
els francs mig catee i tancant a 44e50,
ela belgues cedeixen •'es i les !limes
esterlines es mantenen ferales j amb

una alca de 9 ChIli1113.

NOMENAMENT

Ha estar nomenada directora de l'Escola grabuada !de 'forregrossa
da), Na Ifaria dc l'Encarnació Turrü-

bio.

dintre quince dies amb l'equip
francès.
1)3mana que deposin tles seves
divergències els comitès i els federatius per a constituir ronne" que dongui la victbria als
espanyols, per a qua/ cosa deuen
reunir-se els millors elements do
qu-.! es disposi, i entre elle el formidable portee Zamora, que representa ell sol la meitat de l'equip.
LA JORNADA DELS RUNISTRE3

El ministre d'Estat ha pasast
gran part del die al camp invitat
per a esrnorzar a la tinca de la
marquesa de Aldama.
— El ministre de la Governac16 despees de donar comete ale
periodisies del retorn del Rei ha
manifestat que el Consell d'aquesta tarda seria extens, cae
havia de despatxar nombrosos
assumptes pendents.
Ha afegit que ei havia temps
sotmetria als seus companys el
resultat dele treballs tete ans ara
per la ponencia ministerial encarregada d'estudiar el problema
de les sulesistencies.
— El eap del Govern, en cubre avui als periodistes, ha Mtlnifestat que el senyor Villanueva
continuava mantenint milloria
que anit passada s'Inicia en el
Set] eSte..._

lia a fe.git eme haviT despat!at
sola un moment arnh cl Rei, perd
sense posar a la signatura cap
derret.
Ha rontlrmale lque el Consell
d'aquesta tarda PS dedicarla 9Sp p rialmnnt a tractar del proble
do les subsistenries i de a-ma
proposta que eleva el ministre
del Treball sobre el preu del
fluid elèctric.
Com que ambetes aeetimptes
eón molt complexos, especialment el de les subsistències,
probable que en el Consell d'avui no es migui arnher el trebell,
nel qual tael iii diltuns vinent tnrnaran a reunir-se Me ministres.
— El ministre del Treball
man:festat aquesta tarda que
portava al Censen d'aviti la dietribuciä del primer milió de pes%eles do ef inat a subv e ncionar la
eonstrurYld che eflhr liarates. aes-impte en e el preocupa malt.
la estä Treparlo! I senynr
Chnparefota la disl-L,,tei6
tres do, ! nil'oms de possetrs, i
e• rsenrr! n 15 sens rs-r.o . e,is per st

fom e ntar lei renstree e ie de erteee
Itiarates e e st i rtados a ! a calssc
mitja n's obrera.
— T'ea romissWi le l'A s snriacid d'Alturm*-s de lTsoule de C o mor,: ha visitat I senyor
'ella per a oferir-li la presidencia hneoraria de la dita a-asee:acid.
— El ministre dr la Guerra
ea relee° Pis uerintl'sles ha desmenta la informes-i4 pubtirada
per ur perieldic del metí, assegitrent cus xistia disgnet entre els
rans da seerCi del ministre', per
ractuació del senyor Alealä Zamora.
Ha dit que. p sI centrar! . des de
ene es va poeeessionar de la t'artera. no ha rebut do nesonal mem
que atencions i ell rorrespon a
aquestes atencions honorants-e
ninb la coetaborneid qu e li presten.
LA "GACETA"

El diari oficial puldica:
Reial ordre del ministert de Finances prorrogant fins el 15 de
mere i 15 d'abril prexim els terministestahlerts en l'artio12 segon del Reial decret de 14 de novernbre de 1922 per a la conatilució provisional i proposta
tarifes i reglamente, respectivament, di3ls Col.legis eficials d'agents i comissionistes de Duanes.
Reial orare d'Instrucció pública disposant que es convoqui
oposicions restringides, entre
funcionaria de des tres d'hines
categories de saccians administrances d'ensenyament primar',
per ea:3hr amb ocasió de vaeants
lora sis places de 6.000 pessetes.
Avi e de Finances derlarant que
Pudit per prendre part en les opo
sicions del personal auxiliar del
cus general d'administrad() de
la Ificenda públiea ha d'ésser la
de 16 anys complerts al comeneament deis exercicis d'oposicid.
CONFLICTE SOLUCIONAT

Hae gredal reselles lee diferencies que bi havien entre ola
fanalers i la Companyia del Gas
i que feien preveure una vaga.
EL PALAU DE JUSTICIA

En la sols-seeretaria itaGarla i Juzleria alta retina la Junta
NOTES DEPORTIVES
deelbree del Palau do Justicia.
Al cama del Reial Madrid F.
Cumpliment la n. 0. del minisC. alta efectuat aquesta tarda un tre estire les obres complementa,partit de futboil entre l'equip pro ries, s'ha acordat anunciar
pielari del camp i l'ailemany Nu- aqueetem a sub-hasta desseeenida,
remberg.
adeptant-se determinacions d'iaEls madrilenys han resultat teres que tendeixin toles a impri,vencedoos per tres geals a eterle. mir gran activitat a lea 'lintel— III redactor deportiu de xes, al efecto de que quedin aca` Le Correepondeneia de Eepaela" bados aquest any i la propera
Pula novainent de la nerrissitat obertura de Tributinle es pugui
que s'organitzi emant
celebrar en ol aou Palau de Juan
ai•
Veg ip manyul que ha lluttar
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El Consell de Ministres

No s'han pres acords
de caràcter polític
A !les cinc dc la Larda ha quedat reunit el Consell de ininistree
a la Presidencia.
El primer en arribar ha estat
el senyor Silveta, manifestant que
portava diversos expedients, entre ella un de subministre do
carbó per a la Marina.
El senyor Alcalà Zamora por Lava expedients del seu departarneaL
El senyor Chapaprieta, proguntat pels periodistes, ha di:
que, conforme ¡savia manifestat
dl migdia, parlaria a la reunió so
bre les cases barates i del Huid
elèctric.
El ministre de Foment ha dit
que si havia ternps parlaria de
la crisi cerealista, puta creta que
estä intimament higada amb
problema de les subsintencies.11:t
afegit que calia descongestionar
els centres productora de Wat i
abaratir el preu del pa.
A leompte de Romanones li han
preenntat els repòrters si havia
carate
respost el comte de.
Romanones.
—Es que de vegades P g Carl
cense tirar—ha dit un periodis

bitacin s'hs rNluit a una lämpara noseds
a torre p.r Lid cala al malalt 1 i tuleslara Id vista i el eüp la llum natural.
Els mages han vieitat abones vegades
al matalt j ameutuaven eles seriases temors que apuntaren en la constMa que se
celehr; el dimecrea
El curids del Consell es ene ni tant
Bola s'ha esboçat la fi su ra d e l u n, ha de
subs yduir a En Villanueva.
El fot te una espiii-aci6 que sogurameta no coneixeran theara alguna minis'

tren
La risita que 17ti arar- st nual el marque'js d'.111dieernas z,l ministeri (lo la Guerra a l'Alealä Zamora fui( per tantejar el
ami ;tata i anune(ardi que retal, amb
molt de gust que fos el propi ministre de
la Guerra el aubstitut d'En Villanuera .
L'Alma; ea mostr; irreductible i molt
colar:alta de roteriment Don; alg,une
mime 91 unirqu 9 d'Alcemes, fent ivsetallar la fi g ura de l'aVatixador a Londres,
llerry del Val.
Acaltaf el Cansoll. Out (Tetan- emanen(
alt una conferència teleftlnien entre el
president 4e/ Consell i lAicatA Zamora.
Pire( al dimarts no II eorrespon despatxar el ministre de la Guerra nmb el
Rel. No seria estrany que ed•IlDe(s
die el despatx regi.
Ignor e m quines reme, pedrea invocar-se
aprop de l'actual ministre de lo Guerra
per tractar de ennvenee'l, peró persones
de la ppaa Intimitat observasen squrstli
n 'a que e s trobava eontrsriat i quP roantenia decidit a persistir en la %ces actitud.

DETALLS DE LA REUN70
En el Consell CIP ministres, el
ministre de Foment dona compte
de la say a ponencia sobre el problema del blat. proposant Itt creacid d'una Junta central i le 'ehrius Juntes provincials, enearregades de la distribució del blat
des de les provincies productores
a les del litoral.
Per manca de temes, no pogué
ei mi " is loredtij Treball trartar
del referent a l'augment de' -'-su
del ftilid electric.
TRANQUILLITAT AL muermo
El comunicat pilen m i nisteri do la Guerra acusa que no hi
ha novelat en lot al territori.

—Res d'això; ahans s'ha d'assegurar la peça.
El marques d'Alhneemas, interrogat pels periodistes, ha nit que
ell calculava que 01 Consell acabarla a dos quarte Th reu,
eren molla els assumpte que s'havien de tractar.
Se li ha pregunta? si portava
alguna noticia, i ha dit que no hi
havia res de particular.
El ministre d'Estat, en arribar. ha dit que aquesta nit ven.
cía, a les dues de /a matinada,
el tractat comercial arnb Alemanya. i que es mollt pessible qus
sigui prorrogat. Per això mant indrà eenferencies amb Fembaixador d'Alemanya.
ELS PESSIfelleeetES DE "LA
Ha efegit que dnnaria comple
EPOCA"
al Consell de la nota ira mesa pet
Gen era alemnny a l'espanyal, d o - -"La Epoca", en el eeti editorial,
Tina/. compte dt l'ociumehe del parla ele la sittia, internaconal,
Ruhr.
al.ludint als pm . :0' sost artdinials
que les irnazi e eeions formen,
LA NCTA 071C103A
El Consell ha arabat a un oreient tiste exarer e n els Ter suquart de 4P/I, donant -se del ma • posen eesibles eeplanament deis
aislarles i la stipreasid deis
tele aquesta neta oficiesa:
"Ele ministres d'Estat i Guer- avene, ntIP avui separen a- totes
ra &lidiaren cempte dc leg notilee nnrlons.
cies rPaucks del Marrae 1 do Ir,
Ni tiu hlok eitrlpeu contra el
me s ure, adoptades per a prefee- diner funde-ea:a, ni una gran
rar la implantarle del tina re:nt cretiada hispano-americana per a
El Consell es va dolttre de la refluir n les gran notäncies d'Eatria!itlt la que n ilfreii Eti Villanue- rona al han senti l. eón coes i deva i prfwa al pre g ident que ei fe3 rail e e per aquest casi cona (,)SPS
inN,rpret del in t ees ama que se- factih t es. Entr4n en la categoria
gueix el eure de la reitteixa.
de paraseis artelcials, com a reEl ministre de la Governaci‘ tórica tieil miting ti/marista n I'ahir,
enterä al Consell de les mesures oferint eolucions que no es prepreces per a da repressió stet joc, sen t arien en PIS anys en qtlè godels quals foren aprovades pel verna en Mauro.
Consell, que felicitä efusivament,
a/ min'.stre pel resultat lograt
EN HONOR D'EN RIZAL
en la eampanya empresa.
A
la sessió de la Dipularie araEs despatxaren els seglients vincial
de Madrid, en Milis ha
expedients:
e
d
manat
al president que rerorDe Cr¡ein I Justleia.—Aeordant la di(
dAs
a
l'Aiuntarnent
de la capital
violó del Registre de la Propietat de Vael desig ¿le la Diputació de donar
ICncie, i coneedint an indult.
a un carnet. de la Cort el nom
Guerra.—Autoriteaut l'execuchl
les obres de la •xaerna, per al regiment d'En Josep
¡ 'Ovejero s'ha ailherit sI prec.,
d'Infanteria de la bese naval de le ¡'erral
per gextió directa de do- dient ene l'hornenatge a Rizal,
berminats elements per al servei d'aviad& con) l'homenatge a Bollear, sdn
arrereliment de Ineal, pero l'allotjament de gran impertäncia per a les redel regiruent
FiPpines
pesada, de guar- lacione d'Espanya
nit-i6 a Lleida
i amh les Repúbliques hispanoIdarina.—Per a l'adquisició d'una americanes.

estuei6 de radiotelegratia, un joc de tubs
per a les ce!deres del erener "Príncipe de
Astbria," i Pl a ments per a la dicisid6 naval d'Aeronàutica.
De Finances.—Aprocant la distrIbuitin
de fonda del mes .
13 ministre de Pr ometa (Pu una detallada e xoosici6 de les disposiciona que d'aeord anih els ministres posada estima
deuen dietar-se per atendre la P olítica de
proceiments ea taLs els 290 11P aspectes.
tamal de l'hora se guKpengo6 l'examen de
reasumpte, que continuar; el dilluna que
ve.
1, a aedeiea duaadoa en dies anteriors,

DENUNCIAT I RECOLL I T
Avui s'ha publicat el tercer
nombre de "El Diario del Pueblo", el qual ha estat de/tul/vial.
pel
Ra motivat /a denuncia una extensa informació que publica el
periódic explicant els atropelle de
que, al seu judiet, estä peeent
víctima el diari i la seva Reducid.
Com era de preveure, la policia
ha re s-.11it els exemplars posats a
la venda.

reldeionadm amb la importancia que hacia
de, tenir el Consell de ministre, oriebrat
aquesta tardo, tan singut plena confirmació.
Domeaça la dellberacid doaant compre
eh, niel:ares d'Eeset 1 de la Guerra riel
resultAt da la psnenria qua sels encarteata lrre proposs r lee mesures oonduenta a
preparar la imphrihrin dt perwertorat.
Canaideren ela dan Mili i neffl que el ee
powava, nenne ailisein, el memonaluret
d'un m'u Alt (.'eavismiri ea primer termo. Isernue de a. ter-he ets eatrwera ea
greu sisar a riatorés pAttlie, i de mes a
mes, perqu¡• en, be l'odien si havieo
eeptar l ramaneabilitat eme en mellenSalsera porfia portar un cl« de la imparrancia trasec adètria del del llarrne.
Ya. emir mete d'elogi per a la %lira
«Ea Villanneva, la ~Mitin del quid
pri
-vaselCur•dnoasem%panitets del partit Siberia per ocupar el
c;rree d'AH C,snaissari civil.
Toas eta ministres van parlar desprcs,
rnaaifeettud-as roriernaeh es fa; le ircatastro-les obligaren a adoptar la resolved{ pennoeeda pele minixtres d'Estat i de
la Guerra.
El mairis prenldrat ve traasmerre anee, pn-rnmisteh als nstniwtres sobre P05.
tat d'En Villanueve, al qual so poruR
Teure nuest mat4 yanaa e. Ilnin de ¡'ha'

SESS/0 CIENTIFICA
La Reial Societat Espanyola J'His
töria Natural ha celabrat sessió
científica, au la quai ala donat
posseesiö de la presidencia per
al present any a l'enginyer don
DomeLec d'Orusta.
L'ex-president, senyor Carda
Marcel a feu manifestacioas sobre l'aparició a Veteada d'insectes que signifiquen un horrible
perill pur a l'horticultura, cum
stin Ya furmiga argentina.
El senyor FerPer Galdianu donA compte de l'existència PU els
allitients del riu Martín, al Marroc, tic la Dalpusa, oranc de riu,
semblant per la seva forma als
altros i que cap naturalista havia esmentat encara a la fauna
marroquí,
Es llegiren trebaHe dele senyors Barroso, Arenas, Jiménez
da Cieaeros, Rioja, Ceballus i del
P. Alehres Feraändea,
Ha lo maleta:1 Iteäaid es (ton&
compte de la reuent defenc6 de
time H.lustres hobbies estravgere
netiken Volnice, francés i al ¡aplana/4.Q 11.41alt al.auiatut.

AMPLIACIO DEL CONSELL

PREMSA ASSOCIADA
• CORRESPONSALS
DE CATALUNYA
SI:NT FELIU DE GUJXOLII
3ardant3
Futbol
Els mlnycris que han ettrat en quintes :
Horn parta d'elecolons
Organitzada per la Societat
"Áulica de la Sardana", el dijous
passat tingues 'loe una hallada
de sardarn•.3 al Saló Goula.
E/ programa fou molt ben exe
cutat per la cobla Unid Guixo,ertca.
—
¡Jan quedat suspesos eis
partas de campionat grups A i B.
Queda suspès, per tant, »'canon(re que el dia 11 devia tenir lloc
n riostra ciutat 'entre l'Atenen
Deportiu i la Unió Sportiva, de
Figueres.
— 'Uivendres dona una conferencia sobre el tema "Concepte
de la personalilat" el notable eseriptor En Salvador Albert 1 Pey,
al local de les Societats obreras.
El mateix dia continuarä la serie de lies seves conferencies. a
l'Ateneu Social, Eral Anton Maria, de Barcelona.
— Durant el desemhre passat
va recaptar el Municipi, en concepte de Consunis i Arbitris,
18.48465 pessetes, ço que acusa
una batea, de 3.S4692 pessetes
sobre igual mes de l'any anterior.
— S'han ittcorporat a files tls
segfients minyons d'aguce t poble
marftim;
Joan Cases Montaner, Franeesc
Garcia Bosch, Joan Corp Sureda,
Joan Bailía Marte, Benet Casadevall Densa, Josep Termes Bou,
Salvador Llouch Ceta, Anton Xifró SeWs, Pere Comes Vial, Artur Font Bou, Josep Brunet Vinyes i .Toan Gelabert Malaret.
Han fet la seva presentació en
aquesta Ajudantia de Marina, llicenciats, els minyons que segueixen, del Reemplag de 1920:
Robert Remus Brug;i'. Frederic
nussot Gener, Jaume Litera Sainz,
Una ','ert i Bartrina, Joan Sabater i Roquer, Juan Torroella i Tuhau, Pene Ciurä i Pote, do Sant
Feliu de Gnixols; Ramon Marques
i Roca i Dionia albea Gotarra,
Tossa.
— Ha pres possessió dell set/
eärrec el nou inspector tecnie do
la Renda del Timbre, d'aquesta
provincia, don Eduard Gómez
Centurión.
— Aquest Ajuntarnent aprovà
en la darrera seseió, tenint en
compte l'informe de la superior/tut i del senyar arqu tecle iminieipal en l'expedient de :raspas dels Banys Ribot, interessat
per 11 Pein Rius Calesa ; Carie' lació i embelliment dele mateix is;
!a desviació de la Riera del ehe.
»salir, les guate aigieee bru • es
van actualment uns 140 theteas
ales enllà de Pestabliinent; la
durant Cietiu, d'un se e or
de plata degudament tancidit,
per a establir les otteetes (lela
Idanys Sant Telin.
La resolució de l'Ajuntarnent,
favorable a Unes obres que per
luir riquesa tant honoren a Sant
Feliu, ha estat aeullida ami) ceo-,
gis unänirnes.
— Malgrat dels trafees
guns demente de !a U. M. N. tte-t
rint vares i prebendes en vista
de les properes eleccions
tatives pedem assegurar que la
dila acció no pasea d'ésser ura
fantasia, 011t que apart de l'ese
eän ajut que el districte conceeit'a als representants d'aquel' escatnot botiller, podem assegurar,
sense por a deententiments, que
tampoc no compten, per a alt -al
em presa, arub l'ajut oficial.

MOLLET DEL VALLES
D'una denúncia d'epidSmla :-: La
propera visita del F. C. Barcelona
Lla muelat molt mala lnipressi,) ea
aquesta cija la dennueia que ha estat presentara al miuisteri de Pomeut de Iladrid. exposant que en aquesta poblad.,
existeix emdém:a de gloxooeda, la qual
Cesa era ignorada per 1.3 aut.nritale, pule
sume BO luvia estat adiertit per (ea deis
veterinaria de la lisalitat ni pela reine
intercalara.
— Per al dia 22 dele torrente, dia do
la festa manir d'hivera, s'enuncia la salgada de l'equip eampiú de Cate.;uuya que
lismiLseà amb el Sabadell, per disputar-se
la aopa Trias de nes lii bu weritabie espeeuicin per presenciar el jec akeravelliSe
dad Baroelona, que s'espera presentar; el
sea «nze osuplert.
— El diumenge, dia 14, se celebrar;
la junta general del Cesare Nacionalista.
— 'l'atabe un,tr lIst, el suiteix die, a
la sala de l'Ateneo, la justa general de
le Germinaba de Saut

RUSI
%entizada per la Jorentut Narionalisia, (india, ase, el diumertge, 11, una
edreurai6 de socia de la tu/arios. al Prat
del Llohresat, per visitar l'Escala Utadiudegre fl ia. la Granja "Ea Ricarda" i
reata...in d'Aeronauties Naval.
l'er a la vetas d'avui, dia 13, esta
pulula :j ada, al local del Centre Demoer,1tic Repubilea una tonterencia mol( iatercesaut que auirá 5 earrec de l'emitida
osseiöleg. emeinyer dinsoler de l'rmoala
451 frOuill de Barcelona. So Retal CAlaupalana. DrinÄ rom a compl, meta de dita
«enteréis : in ea rae; una visita a r/fsonle
Trebetll de Ig taneonauuairat de Cata- Pronta* aseer molt animada la feota d'ruguang (te amb relebra ,4 de Sant
Aniumi faxne oda iierreieLe da m lee41-11T.
4P

Hl haur¡ nn unid a l'esgl'ésia parroquia!,
passatles earruatges guarnits, halls 1
concerLs, que Codean loe al local del teatre Domnee..
...a
d'inten's/ va despertar la conferneie que diesatite "Asma va donar 13a
Maereti Diqasisirut i
1 del 4...tare De.
t
moerätic. Ei Use omphr-se, easent
aplaudir el entiferenPinnt, gel dedid, part
del grn parlament a la unen() eatalaim,
eamerdant-la favorablemeut ser, l'ideal
nac :. Gil:111sta que taut arrelat est; erren
de rstalunya.

— Dimarts va ésser enterrada a Barcelona donya Rosa Vieetts, mere del di.tingit adrocat 1 jato s( d'aquesta vila
Jordi Rentista Earft Vicens. 3Iolts van &raer ele ruhinenes que amb tal moda ar
traslludarcu a la capital.
Va nostre sentit condol ven l'smie.
L'Ajuntament va apresar en hl @Me
'hurera sessi6 el eompte de enixa dl ter.
er trimestre d'armest exercici, que (tema'
de entesar 10.04721 pessetes: els estafa
de eohrarnents de la plaça mercat i eseor.
catires perhanyenta al mes de dese/ubre.;
que pujen 11,941713 i un pressupost ex-.
traordintal del valor (le pe-sedes 34,5013135,
a l'eleinete de reformar caphols de l'ordldiairi falles de recursos i nimbe per /e
g elitzar la compra de la aova Casa de hl
Vila.

SANTA COLOMA DE GRANIANEl e
Lliga Narionalista celehr; al die de

Reis as lluit ball d'orquestra, havent-Id
la sala e ndiumenjada, igual que per la

testa majer recentment passada.
— L'Associacid de Carretera celebrar;
e( vinent dimecres les tradicionals testes
religinarn 1 profanes en honor • llar Patrn. .1 la Lliga tindra lloc tumbé un ball
de tarda 1 un altre a la niL
— El post i templé que yenen fentm
al "Torreta d'En Gené", d as de fa ti.
gura,* sermanes, donen nula que dir. Per
de i x ar ricas' intransitable el pas deis val..
des.

TERRASSA
DIssebte 13 de gener de 1923
Un dote de conferencies a l'Egeo.
la d'intermercs
effeviment
magrafiodurant Pany 1922 :-: Le
nora Junta del Sindioat Comer.
dial 1 Industrial

Ha mort repentinament el cora
responsal de "Las Noticias' en
aquesta ciutat, En Ramon Co As...
tals.
-- El elote de conferencies que
a cärrec de ¡'E s- cuaba d'Infehneres
tindrä loe en breu en aquesta
ciutat, serä en nombra de 18,
anant a carece, entre altres, dels
doctors Ricart, Alomar, Pijoan,
Moscón Tarre i de la senyoreta
Judas, seareläria de l'Escala d
feria eres.
— 111 movinient dernogräfie
durant el passat any 1922, fou el
I
següent:
Neieemenee, 347 nens i 380 n'al
nes• Total, 727.
elatrimunis, 366 camln ies i 8 !
eivitle. Total, 374.
Defuncians. 290 bornes i 288
dones. Total, 572 ,
Avorts, 31 nens i 23 nenes. Tos
tal, 56.

Diferencia a favor dels neixse
ments, 155.
— Durant el passet mes de dee
membre, la popular Societat C3e
sino del Comer.: ha angmentat
Dista de socia en nombre de 145,
tenint ara un conjuld, total de
1.927 socis.
— Amb coliu de la mort räpte
da d'En Remen Co Astals, que ere
conserge dell Sometent, han estat,
entregades a la Junta mes (le 40
sol.licituts dernanant la plaça va./
cant.
— Al teatre Retire estä anua..'
oiat al debut d'una companyia
de comèdies, dirigida per la ¡irle
mera actriu Na Maria Fortuny.
— Amb maitu de la renovad('
de cärrres, la Junta del Sindical{
Comercial i endustriml ha queila8
eonstitu eda de la següent manea
ra:
•.r1
President, Joan Cott5; eice•
president, Miquel Reig; vocal, Jet."
sep Rius; tresorer, Isidre Mar.
ques; comptador, Ismael
secretare Marc Barba, i ViCe-ne-n •
cretari, Remen Reig.
PALMA DE MALLDPICA
En els salons del Circo' Menor.'
qui ha donat Uls& conferencia el
mefze naturista doctor Canetti5..1
traetant de la necessifitt d'esta-.e
latir a Mallorca sanatoris que tina
gula per base el tractament de
banys de sol semblants als h
Suisea.
Assistf a Pacte nombrosa cono
correncia.
— El comerciant Ferran Al..
minora ha adquirit l'hotel bala
neari de «Can Pastilla", propietat
de l'industrial Lartomeu Riutort,
aseegurant-se'm que en deetina,
at a sanatori atenent ole desiga
exposats pel doctor Canettt.
— A la sessió que el dttluna
celebraré l'Ajuntamertt es votar b
un credit per a adquirit--el el
seu de Rara.
__, La setmana que ve carne
(rara el servei itere entivn
Barcelona, havent-se ad
nous aparells.
—TeAssociaeió st. yeins
aeordat crear una Cooperativa
COMIUMe.

— Ila ~bel, d'estenttres
riou cable eftere Valtu)eia 1 Ma-d.
lloran, realikant - so hm prove,
ofloiole ach r eoultaA .*.atitered.,
_
114 ame- ;

PlIBITCTTAT

GASETA LOCAL
833ERVAT0R1 WIETEOROLOGIC

Moret

.4

iroserrac:O: 7,

Bararnetre a zero / al nivel/ de
mar. :53 . 2; 7611; 7638.
.1~were sec, 501 107;-8 51.,
.'/Wm,77r7T.fe> ho /ni t., 2'3; 5'0

Humitat (eentksimes de satura c ió), 58; 32; 58.
Directik; del vent, ESE.; W.; E.

•

Velocital del vent en metres
per segara t.
Estat del cal, quasi serè; qua1 tapat; ser.
Classe de núvols, stratus-eúmutua ; strat us-etimulus.

•Tar.paratenat ate-alma • Panera

Maxinia, 12'1.
lallninia, •'3.
atfainia aran de terca, 22.
Oseil.lach5 terniornetrica, 78.
7emperat+lre /• nja. 3'2.
• Peecipitaeió aquilea, des de les
9 llores del dia anterior a les 7
boros del cia de la dala, 00 milíntetres.
Recorracut dcl vent en igual
qauiúsnetrcs.
lemPs,
•

dia 17, al vespre, al Restaurant Martin.
Els que desitgin assistir-hi poden in scriure's al Saló Pares, Circo? •rtístic

actualment.

13, 18

A dos quarts de nou del mati a resglesia nora de Santa Anna. se celebrarà una solemnissima Missa de Comunió
general, en la qual pradlcarà cl canon-ge d'aquesta Set; don Carlea Cardó.
A l'acabament de la
seran bencidcs les norte banderes
deis Pomells que les portin.
A dos quarts de quatre de la tarda
tindrä lloc al Palau de la Música Catalana una interessant vetllada, en la qual
intervindran valuosos elcmcnts. Re y estira magna solemnitat Pacte de fer presentació al poble catalä de les enealuyes pomellistes, esseant esperat amb
interès el parlament que amb tal morfi.' pronunciara el fundador del Pomells
de Joventut, En Josep Maria Folch i
Torres.

i Restaurant Martin,

CORIDILL_ERA

Vi blanc, 076 amo. lit.
Cellers ARMO & MAPASTANY
ile~.9IrSteecTICALACEPUT=Zefiecrl

LA

PiI

CITAT

4[:ami
Pli3fIS
f
e
" II
PISOS

PERA
Gran assortit en dibujaos
ample, 1'83 ni.
el neetre lineal, 15 ptas. a
al dipaalt. mea
faaPORTANT trESPANYA

1 eabiries layeians 1
COR1.-S CATALANES, 613 j
NICULES, JOIES, TAP:SZIOS
; U:vi:PARES dcooraciae, peo..
1 jactes per eminents artistas
inbaCIMMIMI=1.9±....
— -- — _

Pati
nSIN
airar:ala St. Pera, 7
1-laaa Stra. Arana, 9

e ' 9 Caterrns, nerrettete, ro onnents. JI i1
i 'verles, Ce curen rar..clarnent ‚trab
J'Elixir Comerle! Clirnent.

PeEi.18 DE SaTa.:CRIPCIO

22rofic2:
Enes. Gata

s pessetes cada
i Por-

tres mesus;
p
un any.
*5 els s
.rrn
pessetes :res
Unró
-aal:
'pesos; tu
te, 90 un any.
tugal, 7

Alair, al mraa. aon .loaquirri Catot i
Pandra, prarad-..in
arbra de CoEnramara al
piare a Nav:.gaciá,
diraetor de: 11..,nc de Xile, da
la quantt;a; recaptada per subscripcái
Sub ...c.bjezte dt co;.tr i.bulr a alleujar
ca,zsadn pele terles
gatrernols cca-r.giat, ta aquella nació
a L'iit :. a/L5 et SiaVer/11.- 7 darrer.
Alhora p!da a rnaa, del sanyor Chadon Aitelin
s al gturra: (ir
h Cruz, una exprza..laa corra/Me:adió
elve la Careara eliaig,i.a al president
d'a4acfla RtpUldica. comunica-ció a la
qual va urrii,„ L llista dels donnaors
da la tutee tit reimst, quantitat que
puja a
pesscdt,. de les G1Za:3
nna part car re , pon a subscripciona partieulars per altres entitats
gur }tan veig-.:t sumar-se a la iniciativa
de la G a ' .'- ir Curr.trç 1 Navegad).
La Candi- • u
rrzre de Sabadell ha
pessetes; lAssociacid
laPertat
•de Com-rza-r-a - impeartadors i Edportadors,
la Casa d'Americt. 2,725
1 la Caut-.:a
del Llibre, 1,2t-o.
Estasee pat.V..11....5 a J'acte, ultra cls
dieDfati expreses,;, eis ccasellers
Lasa Espamoi de Xile, acnyor Igatasi
Joielana. F2 -7 .Var Lloren; Mir, senyor
&arador P.artaas i senyor Salvador
Ind,d, ei si,:,-- president de la Cambra 1
de Conlers 1 Ne,-eg,rió senyor ja.sep
4.rtnenteras ici secretari de !a matittira Cambra.
• El Batee iitranyel d Xiie ha efeclaat cl gir per cable i de franc.
L'acta de la remesa de la quar.tdaat
*mentada al Sane rapar.iyol de Xile
dona lloc a que entre ele representarle
* la Ctur.bra i ele bcayors Cártel geperal i Couseiitrs dele Sane, es canitki'ftsin fre,s res dadores deis ser.tilaicos de ctrdial.r..t que uncix la Roge.büca de iete amb el nost..re país.

MONTAÑA

Vi lie:ae‘a f e !Imp. litra
Gallera' ANUO & !CIARIST t2IY
—

Al Lisa...da:ad rmidide,gratuit per a
pebres del Centre Social de BealLra,
Xallers, 45, etSt estallen una nona consulta especial per a les malaities de
Don, nas i crelles, tots els dilluns i distablas ciL set a veas de; vegre, a carrec
del doctor Liuis G. TeMILE i
mese d fllospitat

RESIAURAaJT ROYAL
Sa16 do Te
eada ella te dansant de 5 a 2/4 de
i dinar a l'amera:una de 9 a 11.
El Connie dexcursionisrr.e del Cen-

PARAIG:9E8
Ferran, 14, casa

CL i\ PES

PARA!GUES

CARDOS
Pcrtatereisa, 10

, Dimatis vinent, dia 16, • l ee treb de
la tarda, el doctor Rancio Turró, dieta:1x dci L,alauaate,ri Mictobiológic
Municipal donarä a l'Institut de Vilajoana, una conferencia pública sobre els
seglients interessants problemas: "Critica de la Psicologia experimental".
Id millor tren per anar-hi és el qua
surt de l'estació da la Placa de Cata/uuya, a les 235. Hom poden tornar
anala el que arriba a Barcelona a un
eart de cinc.

Organitzada pel Directori dels
meils d, Joventur de Catalunya, tindrä
¡loa avu,‘`,.. en aquista citas; la 'Toga

d

Sr eh

f 7

tse Autonomista de Dependeats del Coe---....a-dd iaerç i de la /ndnstria, ha organitzat
Un Cicle de coniariacies d'Orientació
Excursionista.
Aguaste:: e 11.:idaee j,e tindran ikc
durant cii mesos dt ganar, febrer i
goarç, els elite que c.portunament sasSenynlaranLa pritn.Ta confcr;:ncia d'aquest Cicle tindrà loe el eia 25 del corrent,
a les deu del ve . .prt, a l'ettatge soMal del Centre, Paanbla de Santa Mónica, 25, a Garree: del senyor Josep Có
de Tracia, president dl Sindica!. de
Periodistes Espon j es, cobre el terna:
• La fotografia aplicada a l'excursiogistne".

(

del 800 Pornells • en celebració d'haya'
arribat a aquesta xiira ala constimits

DE LA

terevaasmiaT Dk GreCEI.0718
Dia 13 de gener de 1923.

L'Associació general de Tocinairce
de Barcelona, solenutitzara la diada
Sant Antoni Abad, Patró del seu remi, que s'escau el 17 del mes que setze,
arnb un ()lid a gran orquestra i chor
a l'esgsia de Santa Anna.
1
A la tarda las hauri concert a l'ee- I
tatge social i al vespre ball al teatre
Novetats.
La rnateixa associaci6 ha repartit
bous de pa, havent-nos remes un los,
el qual hem començat a repartir entre
persones necessitadca

Tapia-seria, 33
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Di.htme passat, los obres del
Temple de la Sagrada Familia el Collegi del Passeig de Sant Joan, dirigit
per En Josep Solano Salazar. Finida
la visita, mcstre i cleixeblcs honorar=
el Son Jesús a la cripta, cantata cancens i adorant-lo.
Avui, visitaran tea dites obres, eh
alocares de l'Escala Parroquial do N asstro Dona de la Bonanova.
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L'Acadèmia Médico-liorr,ttraatica
Barcelona, celebrara sesak científica

densa dilluns, a les deu de la verlia,

prenent part en la discussió dad terna,
del doctor Gamissans, els doctors Peiró,
L. Torrent i A. Vinyals.
e 2r
1 CM. Tel.
1412 A"
P012!,

E-Znyeras

Calend:rs rcbuts
Arts Gräfiques Martorell, Valencia,
núm. 245.
Serra i Russell, Enric Granades,
Tipografía La Academica,
B. Garriga Escarpenter.
Casa Cuyas, Portal de l'Angel, ir i r3
E. Juncosa, Fährica de xacolata.
Enric Vinyas, Claris, 34.
J. Mild Albornyä, Urgell, ii, bita
Banc Vitalici d'Espanya.
Casa Provincial de Carilla.
Sancho i Companyia, S. en C., Al:bata 159, Fábrica de Radiadors.
Andreu Mir, Arts Crafigues, Mea:mal/y, 24.
Klein i Companyia, Princesa, 61.

Ostras reaN-TEJAPS. Quintana, 7

101,F3 VILANOVA
El Consell Directiu de l'Araociack
Protectora de l'Ensenyarica Catalana,
aitintant-se a ço que disposa eis setas
Estatuts, celebrara Consell general ordiumenge, dia 2I, a les onza del
¡Mi, constituir la Comistid organittadora del Concurs Nacional <Mistóia i Geografia de Catalunya i mimeSaar al senyor Josep Gratis i Sala delegat de la Protectora dins el Patronat
de l'Escola Catalana Mosseu Cinto.
Diversos amics del notable pintor Antoni Farré han decidit reunir-se en un
äpat intim per celebrar l'exit yie
obtingut l'Exposició de les senas obrcs
al Saló Pares.
L'äpat tindrà l lo: el vinent dimecres,

;1•

Moviment marItim
entrats
*Vapor espanyal "alaban", de
Melad, amb chi-toga generad i 8
passiata• ers. Amarrat aauhi sie Muralla. Consignatari, Amengua'.
Vapor espanyol "Mercedes", de
Grj(dr, amb carbd . Amarrat mol/
de Ponent N. Consignatari, Regato a Fontbona.
Napur angles "Ra-.erma",
fines, arnb càrrega general. Ama
rrat rooll de Barcelona S. Consignatari, 11. Enberg.
Vapor espanyoi "Cabo San
Martin", de Sevilla, arab càrrega
general i 28 passalg,drs. Amarrat me,l1 dad Rebare. Consignase,
ri, Ibarra i Companyia.
Vapor [tornee "Manto", de
Port Talbot, amb carbó. Amarrar mol, de Pozient N. Consig,uatari, Agrsmcia Maritima Witty.
Balandra espanyola "Anda" . de
31and, amb càrrega general.
Vapor espanyol "Sac 11", d'A:acant, Itmb càrrega general.
Vaixalle

Amarrat mol] de Ponen!. Cunsig-

natari, Pasqual.
Vapor espauyol "Mallorca", de
Palma. arnb carrega general.
Amarrat rnoll de les Drassanes.
Consignatari, Companyia TransmecEterränia,
Pailebot eeanyull "Diligcncia"
de Sant Carlos, amb
Veler espanyol ".Intalia", de
Valend:a, anal, càrrega genera!!
Vapor dspanyol "Polar", de
Las Palmas, amb eär p aga general. Arnarrat moll d'Espanya S.
Consignaturi, k'. Arguimbau.
Gedcta espanyula "Comercio",
de Sant Feliu, amb carrega general.

•':aber; espanyol "Corazón d'e
Jesús", de Capdepera, amb cha rega genes -al.
Vapor noruee "Ilt/clor", do (1.nova, de trànsit. Amarrat moll
d'Espanya E. Consignatari, Ramírez i Delgado.
Vapor anglès -Pinzón", de Idverporil, amb càrrega general.
Amarrat 'm'II de Barcelona S.
C.onaignatara Mac Andrew.
Vapor francés "Cireassie", de
Maznan, amb carrega general.

car-ansaanzameozraceszar=a2aleasameramaawrae.acizamaxamaaacameilersaaraeadom

Wiateriel per a Calefacció F. A. R. E. (Milá)
Pots, planxes, estufas, fogons, ternaófors graduable s, termoräpits, assecacabe/Is escalfadors d'aigua, escalfaIlits, torrapans, etc.
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Plaça de Cata/auya, Núm. j i

Amarrat moll del Morrot. Consignatari, r. Villavecchia.
Vapor belga "Henri Gerlinger",
de Malaga i escales, amb arroga general. Amarrat moil de Barcelona S. Consignatari. Mac Andrea'.
Vapor espanyol "Jasa Maria",
ele la mar, arnb peCe. Amarrat
rooll de Idevant. Consignatari,
S. A. de Namaci6 i Pesca.
Vapor alemny "Vasta", d'Hamburg i escalas, amb càrrega
general. Amarrat moll de Saut
Bertran. Consignatari, Bernad
Companyia.
'Vapor italià corres "Principessa alafalda", cl' Buenos Aires
i escales, amb càrrega general
i passatge. Amarra: moll de Barcelona S. Consignatari, Italiä
Amarica.
Vaixells despatxats
Vapor espanyol "Villarreal",
amb Arroga general, cap a Cartagena i escales.
Vapor espanyol "Canatlejas",
amb eärrega general, cap a Valancia.
Naaor espanyol "Cunera", arrua
càrrega general, cap a Gamba i
escales.
Vapor espanyol "Cabo San Mar
tia", amb càrrega general, cap a
Marsella.
Vapor espanyol "Cabo Huera
las", arnb carraga general, cap a
Bilbao i .2.scales.
Pailebot espanyol "Nuevo La
retro", amb càrrega general, Cap
a Palma i Andrailx.
Eitagat eapanyoi "Fernando
Gasset", en Basa cap a Vinarog.
Pailebot espanyol "Villa de
Arenys", amb cärrega general,
cap a Palma,
Bergantf goleta italiana "Ca-.
talogna", en 11 -ast, cap -a Terranova.
Vaixells sortIts
Vapor belga "Iser", amb cärrega general i tmänsit, cap a Tam,
ragona.
Vapor espanyoll "Eapaila Número 3", co /las!, cap a Cartago,
na.
Vapor espanyol -Rita", amb
cärrega general, cap a Màlaga i
'escales.
•
Vapor danès "Ebba", en hast,
cap a Valancia.
Vapor clanes "Sleagerak", ea
Hast, cap a València.
Vapor alemany - Mosel", amb I
carrega general i tränalt, cap a
Marsella.
Vapor espan y ol "Venus", amb
cärr, ga genera?, cap a Castelld i
,

4

Vapor anglas "Ravenna", de
transita cap a Nalanria.
Vapor francas "Circasaie", de
trànsit, cap a Marsella.
Vapor aspanynal "Mahón", amb
cärrega general, cap a Mahaa
Vapor espanyol "Maniareal
amb eärrega general, cap a Palma.
-'
Vapor italiä "Re Vittorio", C2
transit, cap a Gènova,

LES SARDANES

Jocs Florals Catalans
de Cuba
CONVOCATORIA

A Sota els poetas i prosado
de parla catalana, per comp
l'honrosa cornanda que ens fer
lote els organismes catalana
Cuba que integren aquest Canal
(er;, us convidem a liendre pa
en da Jaca Florals Catalana
Caba, que se celebraran el dia
de maja de 1923 al Saló de Gra
de la Universitat Nacional, i e
quals es regiran per l'adjunt ca
te II.

Premie ordinaria

cid cientlfica de Manuel Cubl

Soler, fundador de la hemia
"Bimestre Cubana", precursor
Lornbroso.
XXIV.—Trenta dallara. Otea
pel doctor Antoni Iraizoz
"Pi i Margall; els seus Ideals
Mies i soc'ials'.
XXV.—Quactro a l'oli
Ofert per l'artista senyor fres.
ces Pausas a tema Miura.
XXVI.—Quadro a l'oli
Ofert per l'artista senyor Lluir
Grane, a terna Illure.
xxvu.---Quadro a l'oli
Ofert per l'artista senyor Juera.
Valls a terna Hiere.
XXVIII.—Quadro a l'oli origi.,
na! . Ofert per l'artista senyor
Francesc liareis Eacarre a tema
lliure,
XXIX. — Aquarellia °Hg.*
Oferta per l'artista senyor Er in.
cese Barso a terna lliure.
Adveet!men..,s:
Toros les cumposicions
claisser rigorosament origina%
inadites i °sorites en calala
Catalunya, Illes_Balears o Valen,

La Flor natura!, Englautina
d'or i Viola d'or i 4:alazana
FIl Consitori fa ofrena de "cent
dollars" a cada un dala guanyadors d 'as tres premia ordinaria
medalla d'or a mis a mas per a
la Flor Natural,
ral.
extraordinaria
1.--Cent donara, Ofert pel Consistori a la millar composielal en
prosa de caracter luterana
II.--Cent dollars. Oren pel
Centre Cata'iä de l'Havana al millar treball en vers o prosa que
canti "la gestad deis catalana, en
Ilur variats aspectes, per la Inda- cta.
Tots els treball5 seran reme,,
pendéncia de Cuba".
111.—Cent cineuanta dollars. sos al carnee de Cardenas, Mime.
Ofert per la Societat de Beneit- ro 16, segon, Havana, abans dd
caricia de Naturals de Catalunya dia 30 de marc vinent, jontaineat
unid un plec diús que contingai
de l'Havana al millar treball en
vers o prosa que enalteixi l'ac- el norn de l'autor i dugui darnuna
tnacid de caritat i misericOrdia, escrita el titol i lema de la com.
ta —Cenit dallara. Ofert pel posició. Tamb6 hi taran constar
Foment Cataba de l'Havana a la l'adreça perquè poguem re:petral
millar "Elegia a Natura Catala- el prerni.
Els que tirin a la Flor Natural,
na".
V.—Cent dollars. Ofert per les no residents a Cuba, hauran dc ati
'Escotes Pi ea de Cuba a) millar menar resident per.
treball en prosa sobre la influen- qua els representi. El nom
cia de la clerecia en el ressorgi- quest delegat aairä en plec elde
apart i com s'usa arnb el del note
ment de Catalunya.
V1.—Canquanta dollars. Ofert de l'autor, expressant denlea la pt
per la revista "Vida Catalana", maula "Delmnt".
Un cop publicad. el veredicte
de l'Havana, a la millor "Elegia
Jurat, el poetaaprecniat amb
a la dona catalana".
VII.—Cinquanta dodlars. Ofert Flor Natura!, si as resident a
per la revista "La Nova Catalu- Cuba, o llar delegat si no ho és,
nya', de I'llavana, a l'estudi per es posaran d'acord amb el Cona demostrar que l'interès econO. sistori per a designar Rema de
nlic da Catalunya no obliga a la la Fasta.
Si no nomenessin delergat o
nostra Patria a viere sotmesa al
regim, que inaugural per Felip V, aquest refuss la designad& e
no
es presentes el poeta premia'
subaisteix encara.
arnb temps hàbil, serä incumbän5
1 111.--Cinquanta doPars. Watt
cia exclusiva del Consisten i dea
per l'Orfed Catarla, de l'Havana, al
millar traban sobre la influantra signar la Reina de la Festa.
Tota composicia que arribi amb
dala Orfeons Catalans existents
lora de Catalunya per a manto- senyes exteriors que puguin do,
terminar la seva personal procenir viu l'amor a la terma.
dencia sera declarada fora con.
IX.—Cinquanla aleilars. Oler
Can.
per un nombre de socia de l'Ab
Si a l'obrir les pliques amb ele
sociació Protectora de It'gnse
nyanaa Catalana, de illavana, al nonas dels autors es troba a: seo a
millor treball en vers o prosa e:a - Boa un pseudönrrn o pugna com.
provar-se que no da el veritable
bre fa influkicia de l'ensenyança cataran a l'escota, en el-Fer, nom de l'autor, s'anuLlara pre
mi, eoncedint-lo a qui, a judici
venidor de la Pätria.
X.---Setanta cinc d011ars. Olart del Jurat, correspongui.
S'adjudicarä searnent un ara
pel Centre Balear de l'Havana a/
raitilur treball en prosa o vers amb aessit per cada un deis premia ormotte històric sobre el "Campa- dinaria, No se n'adjudicaran per
als extraordinaris.
nar de Paltos".
Integren el Jurat quatificadoe
XL—Cinquanta dollars. Ofert
següents senyorst
pel doctor Caries de la Torre,
Josep Conangia Fontanilles,
rector de la Universitat Nacional
president; Pere Paquete searetaasti iniliar "Cant a la naturalesa
ri; Josep López Franela Marian
de Cuba".
X11.—Cinquanta dallara. Ofert Grau i Josep M. Dorotau (escola,
pi), vocals.
pel Casal Nacionalista Catalä
Camagüey al millor treball
vers o en prosa que demostri la
grandesa de Catalunya Nació.
cioliars. Ofert
per Gerrnanor Catalana de Camagüey al millor treball en prosa o
AUDIENCIA PROVINCIAL
vers sobre /a germazior deis cdA la sJecid _recua ha comparegnt
talans de Cuba.
Al','.—Vint-i-eine dallara. Ofert Antoni Bovetoré Solann, de disset anys,
pel Grop Catalunya de Santiago el qual va vestir l'uniforme de
de Culta al millor Cant a la In- eit espanyol, orase pertanyer-hi. El fisMy pondèneta de Cataluirya.
cal va demanar la imposició, coco a semXV:--Vint dollitra. Ofert per :a ejó, d'una multa de 125 pessetes.
revista "Naeia Catalana", de 53:al:Per considerar-lo culpable d'unes lesllago de Cuba, al que /trillar des- sions causzdes a un (lit de la mä el.-eta
enrottili els argumente convrn- de la nena d'onze anys Dolors Prades,
eents per aven3onyir els mals ca- el fiscal, a la seccid terrero, va d a matalana i mitjans factibles per a nar, per al processat Joan M. Garcia
Benavent, carretera la pena de 125 pesobtenir la seva canverató.
XVI.—Vint-i-cine dallara. Ofert setas de multa i es dindemnització.
Pel dlalock Cathalania, de Guantanarno, a algun treball de tema AS SEIIYALASIENTS PER A Dveut
tatue.
AUDIENCIA '1'EttillTORtal.
X\'11.—Vint dullars. Ofert per
Sala priancra.—No te cap asserralsla 5t ubli e,aeió "I Proa. a !" de
Guanlänarno al tema "Mitjans mena
Sula seg ona.—Vilanova i Geltriapràctics per assolir la inimediacontra Mata independencia de Catalunya". Contiat. Francesa
XVI/I. — Vint-i-cinc donara, ria Vintró.
Ter
area.—In
c
i
dent.—Joan Musclia.
ofert per l'Agrupacid ArtIstiea
Boquet-Nilardebia de I'llavana, a contra Tomäs Muse-lla.
Contenciós-adminiatratiu.—Renovati6
la millar obra teatral "en un o
n'ad actea, cómica o dramática, i d'acord. Fiscal del Contenciós contra
que sigui de lava representacia". Labdin i Companyia.
A mas a mas l'obra premiada ser)
a AUDIER'CLa PROVINCIAL
representada per la susdita agruSecció pritne.ra.—Les Drassaaes.— Lis
pada en algun teatre de l'Havana, destinart el setanta cinc par Juras contra M. Navarro; tres o:aak.
,

./1 La Ili,hal s'ha conatituit una nora cobla amb el nora d'Antiga Principal. Pels ekruents que la componen, esperem que será una "gran cobla".
La Principal del Carnp continua anda
la sera obra patrktica. Ha fet coneixcr, suara. la sardana a Vilafranca i a
Sant Sadurni. Endavant, xiquets de
Vallsl Es desitgem un gran èxit.
Aviat actuarà una abra organització
sardanista, iota el nom d'Els Novells.
L'Associació Catalana d'Estudiants
ha preparas, pel dia 21, al matí, un enteca a c:trrec de !'Orlen Graciene I
la cobla Barcelona. Tindrà Lkc al teatre Goya.
En la visita que "Eta cavallers de
Sant Jordi" faran al Casal Popular de
Rubí, un dale oradors parlara de la
Sardana.
L'Agrupació Sardanista ha tingut el
!loable cucad de celebrar una andina)
a profit del Monutnent a En Pep Ventura. la qual anira a canee de la CObla "Municipal Olotina", que tocata
desMteresadament.
PROGRAMA
Avui, mati:
Agrupada) Sardanista. Placa de Catalunya. Coida Municipal Olotina. A
profit del Monument a En Pep Ventura.
Foment de la Sardana. Plaça Rius i
'rutile:. Cobla Cathalónia,
Grup Sardanista "Nos Esclat". Carral del Corriera, davant Estació de Eran ca. Principal de Perelada.
Foment Sardanista Martinenc. Placa
l'alead Almirall. Cobla Barcino.
Diumenge, tarda:
Foment de la Sardana. Rontla San!
Antoni-Casanovas. Cobla Barcino,
Joventut Sardanista del Centre Mo1 al del Poble Nou. Passeig del Triomf,
número 53. Cobla La Principal de Pe- cent de la utilitat a l'autor.
ralada.
XIX,—Cinquanta doailara. Ofert
Agrupació Sardanista. Placa de l'AnseilyOr Franceac Mulla a tema
gel. La Municipal flotilla.
lijare.
/17,1i, mil:
dollars. Ofera per !a
C. A. D. C. L La Pr incipal de Peratea Viera i Gema, importado
ralada.
"ea del Vermut Maya, de BaraeAgrupació Sardanista Bar Patria. La
lona, a/ que rnillor desenrotlli,
Municipal (»atina.
en vers, "Cant a la 'l'aroma".
Ilesas aquí el programa que exccutari
XXI.--Cent <follara. M'eta pe.t
en l'audició del Neta lisClaL La Prinsenyor Antoni Sanniigued al terna
cipal de Pcrelada.
"InfluAticia de les iniciativas ca"Pornel/a desclosa", Blanch; . "Amor
talanes eta la indüstria i uomera
perdut", ?llorera; "Elisa", P. Serra;
de Cuba",
"El senyor Esteva", Morera; "El que
XXII. — Cinquanta do 11 a ra.
vei la llana", Blanch; "Margaridoia",
orert pel doctor Ignasi Pla al
Poiol,
tema "La llengua catalana Un
• • •
tant • vigorosa i enèrgica per a
Arad, diumenge, a les cinc de la tarcantar les atarles de la Patria,
da, tindrà lloc, a l'estatge del Centre
com inellodiosa i dolaa per a enMoral del Pille Non (Passeig del
tonar hinines a l'amor".
Triomf, 5, una audició de sardanas a
XXIII. — Cinquanta dallara.
arree de la molt aplaudida cobla ernOfert pel doctor Ferran Ortiz a
pordauesa La Priazipal dc l'acatada.
la miltur -biograila i aignilicag

1

Dlumonge 14 do gonce da
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per injúries, i Ulm incident per competencia itlicitaSecció segona.—Universitat. — Doe
oral.; per dispar i atemptat.
Seden, tercera.—Hospital i Sud.
Tres incidente per estafes i iniúrina
i un oral per furt.
Secció quarta.,--Barceloneta. — pul
orals per amenaces i

ELS ESTUDIANTS
Sembla que els estudiants tetan diagustats parque els seus enmares de
la Facultat de Farmacia projecten ea,
banquet en honor d'En Cajeta Cont.
ea
nou catedràtic de Botànica &strip/Ny
el nomenament de/ qual va 1er,..2 ea
condicione gens elogiosas.
No Idea res d'estrany aquel*,
dirgust es traduj o en una - una pro.
testa col-lectiva.

F L'A PUBLICITAT

fr.oftio"aci 14 de genes de 1922
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Son les millors marques de ilet condensada
Preiriu-les, que són de producció NACIONAL
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taik p 12a reproductiva elèctrica per a la confecció
cat älegs, marions, etc. En cines hores
origr
pot fer vost mateix 1„ o reprodliccions pres::
cincmt d'impressors fotogravadors i a preu aloa
més económic
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dos de los otros hombres, pero soy buen
padre, Mercurio, y revivo en mis

transversales, presentaba este admirae
ble forro de piel lisa tan extremadae
mente apreciado por los orientales.
t Su cola, con anillos alternativamente
negros 3-amarillos, terminando per una
punta negra, batía orgullosamente sus
costados carnudos.
Al abrir la boca se le contraía la piel
de la cabeza. descubriendo sus dientes,
agudos y ávidos de carne.
Las patas delanteras, extendidas hae
cia afuera, permitlan distinguir la ex,
tensión y la fueraz de sus aceradas gae

barrita quedó entera en medio de loa
trozos.
— 1E1 cuerpo es sólido!—muraiur4
Mercurio.
Maese Euilo volvió a tomar la kan;
siempre con ayuda de las tenazas, y la

Folletin de LA

Oro? Con tal que tengas a tu disposicidn
tanto como necesites para satisfacer tus
g ustos, tus deseos, tus caprichos, ¡,no
es este el punto esencial? ¿Qué te ime
Porta, pues, la realidad con tal q ue la
a p ariencia le eunducza al mismo fin?
—Tenas razón, padre mfo—exclamó
M ercurio, ccovencido por el extraño Fa,
z onamiento de maese Eudo—. ¡Qué importa la pureza de la materia si la imi,
ladón puede engatar a los otros trom.

por fin.

todos los pormenores de tu expedición
Cont ra el palacio Mercoeur, verif:eada
en la Última noche. ;Mi SatTIMS corre por
t U5 venas! ¿No es cierto que erpertmcne
tab as una voluptijosidad extraña, bar,.
l ando la vigilancia de los
criados , sem4
brando a tu salarie la mane y el estra.h"ne, mandando como dueño y señor en
La m orada de e.sle insolente señor, vien.
do a tu disposición sus riquezas, de las
v"" lea Le apoderaban !los tuyos? ¡Oh, yo
cal eteo ti sentimiento que os anima en,
-̀' 14! :Ea& voluptuosidad que he die,
; ro lado por /aren tiempo! glloy día la
-wkd toa Prin as eitOS i9Geta dUCC"eill

—En unos mil escudos de oro.
—ipse!--hizo el anciano con un gese
to de desdén—. Estos /oreneses se han
vuelto muy miserables. ¿Habéis hecho
Ja participación?
--Si, padre mío.
—¡,Y lo que nos ha tocado?
—Esta mailana ha partido, bajo una
escolla, para las cuevas de las cuales
posee Reynold el secreto.
— 1 Muy bien! ¿Los tres debéis partir
esta noche después del baile?
—SI, padre mío.
afaese,Eudo miró a Mercurio sin pro -4
seguir la conversación; los ojos de/ ane
ciano se fijaban como dardos en el guíe
mico con una expresiún singular: la ene
vidia, los celos y la cólera so lelan en
sus miradas,
—El va a ventr—prosiguió luego earai
biandg dß tono y dirigiéndose 1 XL/Me

bres I
—;ien, hijo mtol—dijo maese Eudo
CO n risa maligna—. Saber sngañar es
una ciencia todavía más útil y prove,
c hoca que todas las que oatudiatima.
Pa r fin estoy contento de ti. He sabido

josl

Mercurio no contestó, y la máscara
impidió ver la expresión de su rostro.
El de maese Endu resplandecía de
gozo: sus pequeños ojos brillaban como
dos diamantes y se agitaban febrilmente
bajo sus párpados.
—En cuánto evalúas la presa?—dijo

rras.

•
El cuerpo medio dobla+, daba un ine
dicio de la soltura y kgilidad propias de

esta clase de mamíferos.
Al ver a maese Eudo lanzó un rugido
gutural.
El anciano, sin parecer intimidarse, lo
más mlnimo, dió, sonriendo, un paso hae
cia la jaula.
bien, Baco!—dijo el mágico poniendo su mano derecha en la reja—.

Eres todavía muy arisco, y es preciso
que intervenga en tu educación para
completarla.
oir e/ sonido de una voz humana,
el tigre replegó mas aún sobre si mise
mo y parecía pronto a arrojarse a su
presa.
_ El anciano apoyó la otra mano en la¿

.11

sumergió en una vasija g lena de agua
fria; el agua empezó a hervir al recibir
el ardiente metal en su seno.
—1Exaniina!—dijo con aire de triune

to.

Mercurio habla sacado de uno de los
cajones de la mesa una barra del mismo
volumen a corta diferencia que la que
había fundido el viejo sabia.
Esta barra era un pedazo de oro de h.
mayor pureza,
Acercando las dos barras, ciaminOlalf
pon escrupulosa atención.
, —1El mismo color/—dijo.
Luego, echándolas por separado en los
platillos do una balanza.
—/El mismo pesol—aadaid.
Eutonees, volviendo a tomar la pri,
mera barra y poniéndola en la superfie
cio lisa de un yunque, cogió un enord
me martillo, lo levantó con la ayuna da
ambas manos basta encima do su cabe.

Ja, y descargó un formidable golpe.

El pedazo de metal se aplastó bajo el
alogilai pon a d ad doPrindig (I§
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Frentd Princi;;al Palace
Avui, diumenge, larda, a un

dJ más pequeño fragmento; únicamente

se partió por el medio.
—;Orol—exclamó Mercurio dende un
salto hacia atrás.
—1Sin duda 1—respondió simplemen,
te el anciano.
---iEste pedazo de plomo converlidó
en el oro más purol
—1Lo V881
—;Milagrol—exelamó Mercurio.
—pCiencial—dijo severamente tnaese
Eudo.
—Pero, padre mío, este polvo con aya+
da del cua q acabáis de operar...
—Este polvo, hijo mío, es el verdade,
ro polvo de proyección, es la piedra fi,
‚oso (al.
--V vos poseeis este secreto?
lo ces!
—)r me lo comunicareis?
—1 Padre miel—dijo el adepto viva.,
mente conmovido.
—Pero —interrumpió maese Eudo con
Una sonrisa irónica—aún no has con.
elutdo fa operación. Ensaya con la pie.,
dra de toque.
Mercurio se apresuró a obedecer, pero
apenas hubo hecho la prueba, cuande
lanzó un grito do estupor.
—;Esto no es oro 1—murmuró coa
a'- nribro y desaliento,
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cía el laboratorio en donde trabajaba
Attereurio.
Cuatro antorchas de resina encendí -r
das y ociUnidaS por sus tentáculos de
hterro, asegurados en los cuatro iliteeutos, alumbraban entonces el interior del
edificio.
A derecha e izquierda se levantaban
Citas jaulas formadas de barras de hierro, por en medio de las cuales habla re,
eervado un estrecho paso.
Estas jaulas, divididas en comparli4
mientos regulares, de cerca veinte pies
de latitud por unos diez de longitud, pae
reatan destinadas a encerrar animales
salvajes, pues allá y acá se vetan en 01
interior muelles huesos recientemente
roldos, y un olor fuerte (ese olor peca,
liar a los animales de la especie Teilsial, incomodaba desagradablemente 103
nervios olfatorios.
En el momento que maese Eudo pene,
traba en esta singular pieza, semejante
11155 bien a una poeillga donde se celan
aves y animales domesticos, que el apo„
santo de una cómoda vivienda, eses jaulas estaban vacías, a excepción de una
sola, situada a la derecha en el centro.
Esta contenía un tigre real de la más
hermosa especie. Su pelo amarillo leonado por encima y blanco por debajo,
Catado de oMtas negras irregulares y
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Avui, diumenge, 14 de gener, a
les tres tarda.
Terrassa-Badalona, camp da!
Terrassa.
Martinene-Eepanya, camp del
Martinenc.
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aquests partits, el die de la seva
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BAIIRENEGHEA I MARTIN con,
tea ONDARRES 1 SALSAMENDL
Segun, a pala, GERMANS QUIN.
l'ANA contra IRAUREGUI 1 ARe
RARTE. Tercer, a cietella, 0U1
RUCEAGA I PALAU contra VI.
CENTE I URQUIDI. Nit, no hi ha
perlita. Dimarts. nit, DEBUT del
notable palisia CHISTU.
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Asalto, 12.—Exit de Glbrla Cil
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—Bien, padre mio—respondió este.
—Vas a aguardarle.
—Sin que pueda verte el rostro, COMO
siempre. En seguida volverás, Mercurio,
y estarás pronto a tni primera señal. Se
que debe venir; poro puede que una vez
un esta casa ya no vuelva a salir.
Mercurio se inclinó en serial de com -e
prender perfectamente.
I
Maese Eudo dejó entonces dl laboree ,
torio y se internó en la galería de la de,
'echa a la extremidad de la cual, corno
hemos dicho, se veía una maciza puerta
Que el anciano empujó con la mano, e,g•

XV
El tigre real
La pieza en la que acababa de peneo
trar el viejo sabio, era indo ancha que
larga; rodeada de alllos muros y reei.;
blondo luz por una claraboya con cris,
tales, presentaba a la vista un espectäai
culo más eltrailo, aunque el qua Ore*

443
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El anciano se echó a reir.
—¿No tiene esta barra el color, la
ductilidad y el peso de este metat?—
pveguntó.
—Sí—respondió el quimieo.
— No lo has tomad') tú mismo, sabio hábil, por oro antes . do haberlo Loa
cado?
—Sin duda ;presenta l a apariencia de
tal.
— iPues bien! Cuando presentas escu,
dos de oro, el mercader que entrega en
cambio sus mercanciae, Z,110 se tontenta
con la apariencia? ¿Tiene siempre a
mano una piedra par probar ed metal?
— Eso es verdad.
—Pues este metal es oro, puesto que
te prestará los mismos servicios que te
peestarla el oro más puro.
—'Entonces, pues, el polvo dc proyectos no existe?
--lSf, por cierto! Puesto que tú ved
sus resultados.
--1111oneda fanal—dijo Mercurio, envogiéndosa desdeilosamenie do boni,
bros.
—1Verdaderat — repuso imperiosamente ei anciano—. Verdadera, puestJ
que puede tener curso como la otra
gozar llas mismas ventajas. Por otra par.
te, reflexiona, hijo mío. ¿De Qué inte,
Tüs seria para ti la peteibiljela4 41 baza

14 de nenar de 1922
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Fàbrica de taps=corom a PALAFRUGELL (Girolia)
Màquines automàtiques d'omplir i de tapar a TAP - CORONA
per a cerveses gasoses, agües rninerals, etc., etc. Mäquines a
mä per a ús domèstic laraoratoris de farämcia periurneria
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