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EDITORIAL.

UN MOMENT TRANSCENDENTAL,

epuBucA NOSTRA

L'ocupació d'Esen

proclamada a Barce9 dia 16 de gener de l'any 1611 fou
generals, constituits en veritable
irj, pes la Junta dele 'Irnos
catalana. Es veritat que
eeent de Catalunya, la Repúelica
França,
aepelaica quedava sota la proteceia del rei de
sinóPera COl emencire aquí ei mot protecció com a
militar. Ni tenia res que veure, en efecte, amb el

A l'hora que escric aquestes
retales, Essen deu estar ocupat
per les trepes franco-belgues.
Estem en un moment crupcial
en la histbria de les reparacions
i del Tractat dr¡Versalles, del reerotecturat modern. Eis cataireas proclamaven la
sultat del qual depèn la marxa de
l'exercit
hora
que
mateixa
a
la
avui fa 282 anys,
la futura política europea. Eranpiline:es
resistneies,
avançava
vençudes les
ça usar ä de tota la seva força per
anona.
resultar triomfant; Alemanya
gener.
de
a:
16
y
e q ui la data republicana de Catalun
tota la seva energia per resisin en zrsari nacional per als republicans catalans i
tir. I es que els inleressos que
els veritables catalanistes. No visqué . gaire aquella
van Iligats a una victeria o a una
derrota, san d'enorme trasceneeessiet fortíssima de les circunstancies politiques
dencia.
eis patrioies a reconèixer vuit dies després el rei
De moment el Sindicat del cara corate de Barcelona. De tetes maneres, les lii7.-1 , qtles i:ue. E.spanya havia resolt de suprimir, van bó ha acordat traslladar el seu
El
- evades integrament sota la monarquía francesa. La domicili d'Essen a Hamburg.
Sindicat del carbó es una ja ve, de in República en el dia . 16 de gener mostra quin
Ila institudd destinada a controi ole.al del nostre poble.
lar la producció, el repartiment
':eans Catalunya que haveu segun un temps els
els preus del carbó de la Ruhr.
direcde
mentalitat
i
de
•tilicens espanyols. partits
Stinnes és el que té la màxima
l'hora
ele
la
plena
vosaltres
e7s: penseu que arriba per a
influencia en nquesta
Eep e blica o Monarquia, si son República o
Es un acte priva( de un grup
abres, representen formes diversas del mateix riegim (lustral contra del qual res pol
'ó. En aelUC,it3 casos, taut el republicanisme com el
el Govern francés; els alernanys
s ,7, n negazions de l'espera nacional. Un nacionalis- creuen que aixi impossibilitaran
el control de la producció de cara- '2% acuse abdicar dels satis sentiments patriötics, moo reptibboä. Pene no pas raseierquic d'una Monarquía que ba pels enginyer abate. Això,
se- potser resultarà cert. Perd, en
e riostra; no pas republica d'ena República que tampoc
. eestra. Per als catalans. rúnica República acceptable és la canvi, llevaran als Governs aliats
una bona part de culpa si sorsetainne.
geilen irregularitats i molésties
'-emseu, dones, les vostres banderes i les vostres comper a la indústria da l'interior
as, republicana de Catttleua que entren noblement
d'Alemanya, en fer-se el reparpatriótic. Deixeu la descolorida bandera tricolor,
timent del carbó. Car els alia's
perquè
la
bandera
onda],
pas
:ra mes espanyola que no
sempre podran al.legar que els
del
penó
de
morat
e a: d'una franja es preseHeament el
han estat refusades les necessàcatalana,
rostra bandera ha d' ,:aser la de bata els
ries inforfnacions.
catalana. Deixeu tarfibä les commemoracions
Per la seva part, el Govern ha
del 29 de set:711: 1)re. Si creieu necessaris els acordat sosprendre tole els lliuno pos la data de Pll de febrer,
.
raments a compte de les repa..adone, a les nacions que pren- a Repe laica eeeereeola—aquella mateixa Repútal com he ha fa la Monarquia, la llibcrtat guin part en l'ocupad& i retirar
1. la data del 16 de gener cte l'any 1641, en què els seus ambaixadors de Parle i

:::prersentants dels tres estaments del poble,

a t.

.'. nacional Pi han creatrar totes les classes
e enels 1 po"iííques. 1\Z:2: g il no pot excloure
..ea determinada del cenjunt nacionalista,
fas cauria en gnu peeet contra el concepte
la clivisló natural de les opinions i de
ans per i.r.1 arribar a una faca coinciden7Zaiitit a la corma ele Govern de la futura
a ne ra:al catalana, i no hi ha
Ir:a:ti:t.: y az a fora una dMas, ci u.e vitf'Zr no serien doctri::, ..nr.-Tr.t de liar patriotis-aien que la República
més adequada a les
.a ei . ',!ir, 7_1':eros republicana de la bisita la Ropública, la República nostra,
.vernada pela catalana.
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de Memel

•:". d'un petit Estat recom Dant• •: a 11 que el pon de Memesl es1,•\:::g.,:és Un port lliure.
1 - 1::s
eis abate no &han

•

a al atar cap solució,

•

prov:.,ic.nal el dirigeix un
Conii,sari francés, el qual
•
a , per tota força, amb una
. a ana de soldats. I ha sur'
•• :lue cs lituans del' terrible,
sigui per iniciativa prbpia, sigui
per la iiiflueneia o l'aflu è ncia
eale tnents de la República de Lituänia, s'han sublevat, constateint a la població de Prokail un
Govern provisional presidit per
• Simonaitis.
La siluac'd sembla ésser grell.
Un individu de la policia 'local ha
estat mort pele sublavals lituans. S,g,ons el periòdic "Chicago Tribune", el moviment insurreccional ha estat organitzat
pels emigrante lituans Nord-,
América, els quals han facilitat
les neoessitries sumes de dinar.
El Govern de Lituänia ha declarat oficialment que no te cap
partid/tac: en la revolta, atri•

a,, han

per resol• .a fins a cert
•ultats que el
El lerritori de
poblat en sa gran
Però aquests
•• r, 1 1es comarques
• • ulat de Memel
.nts, quasi tols. ale-eiutat voldria tor-.
e. a Alemauya. Me , airia unir-se a + la
Lifuänia. L' ú ltima
si verament la imle
hi ha uns 100.000
oielitueixen la mahaguda aquestes
.•ara l'afer no srria
Probaloleraalitzat ja l'are• ri de . Mernel a
el litigi la in• lii té Pdtbnia. Els
:erin de mal ull que
tinguessin el port
(.1 : M -1121. €. 3:,o1.1ent sortida a la
llar Ballica. El dit port ocupa la
desem bocadura del riu Nieraen,
que és un rlu polonés en la quasi
to talitat del
seu cure. Polònia,
dones, desitjaria que' el territori
,Mome Ii íes cedit. C33 que
Eux° 110 p ugui Usar, propasa da

Lucia aguaste a la situad() intolerable que en el terreny polític
i econbmic l'allargament del régim provisional ha creat als habitants lituana dol • territori de
M e ni
A. ROVIRA I VIRGILI
....,,,..,,,,sonrergoneernonvnerruerrem".:«2.1 n37
VGS, NACIONALLITA: --

que us heu lamentat de la poca
prcraca catalana, que heu enyorat
anys scguits un diari integralment nacionalista,
Ja sou cub5crIt
"LA FUELICITAT"?
craanuastrarmasessoun.
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TALLERS D'IMPREMTA

dimarts, I cz de gener de 1913

stri

Brussel.les. Altrement, 111,.dmigit
una proclama a la poLilacid d'Essen, i avui mateix u dir;gfra un
altra al poble alemany, inettantlo a organitzar manifestacians
protesta contra l'ocupac el La

proclama dirigida a la patadón
d'Essen aparegué ahir. Es un curias docurnent que recorda—
constatació purament est il.st ira
—les proclames dele tenme de
la Monarquia. (Es curiós observar con] els bornes d'E,‘tat alemany, des de rismarck, 1.!,(orine,
a Guillen] 11 el deninut, i des de
Ilindenburg a no saben
parlar sen g e un excés de retbrica.
A: g uns diaris de la dieta, com

fer-li menys dura la derrota, una
enorme debilitació de la seva posició internacionel.
França i Anglaterra tenen metí
en molts punta interessos oposats. Els tenien allane de la (erració de l'Entente. Tothom cap
que ¡'Entente entre Franca i Anglaterra només es dugué a cap
a costa (le molts sacrificis de una
i altra nadó i-pel penh alemany
eue el Kaiser no tenia cap cura
d'amagar. Lemprinient telegrama del Kaiser a Krüger i tota
l'actitud d'Alemenva durant
guerra boer formen part de les
causes ocasionals de la formació de l'Entente. Avui el perill
alemany ha desaparegut, alrnenys
de moment. Anglaterra, que segueix sistemäticament una polfLira emptrice, creu que la unió
amb Fran c a ha perdut un dels
seus motins fonamentals.
Si l'Eritente encara es conserva és per dues raolis: la primera perquè les masses erigiese i
francesa que fa dos (lies han t'el
la guerra plegades obliguin els
respectius governs a mantenir-se
en una actitud cordial. La segona, perquè l'amistat franco-anglesa pot assegurar la pau a Lurepa.
Alemanya cap que la primera
força ja ha deixat d'actuar en bona part i anir à disminuint en eficacia de da en dia. Ea segaba, no
es suficiente per mantenir tauençi17'iiels interessos en oposició
s'aguditzen. Per tant, adopta
l'actitud de resistir bo i esperant
que les ceses evolucionin.
Per la res' istencia actual arob
qué compa el Govern alemany?
L'atarean v autäntie, l'hom e del
cerrar d'Essen o d'all en sigui
qua , che francesos ocupin, no se
sent inflamat de l'esperit pal ribtic. La tesi de un periòdic trances, segons la qual, els trancesos seran molt ben rebuts a Essen, jo no la signaria, però Lam-'
poc la de- lanaria -a priori" ab-

Anzeiger", presen
cl
irr-hals exfrrh -ió de lote els
•,,;!s franceisos; no cree, pen,
evi y . ,1 Govern adopti una aolltud
provocadora, car per conservar la simpatM die Es'ats
Unto i d'Anglaterra li cal obrar
eilib molla pro-Jene ia. Fi), en
carivj, As segur que resistirä aria)
les seres torees la pres
tu
aliada. I cal no toenyemar massa la força dels ilesar12ats. El no tenir el refugi de la
força material, el no poder usar
les armes, és en el cas d'Ateníanya una aventaija.
El rnoment (le la resistencia
esté ben escolla. Interiornient,
tots els partits estan units contra
el Tractat de Versallcs. Els enemies, en canvi, estan
Si en el moment de signar-se
el tractat de Versalles, Alenianya
6'hi llagues negat com yolien alguns, s'hauria trabat amb el
front interior dividit (els socialistes independents, entre nitres,
volien que l'os signat); amb l'enemic, els governs aliste i associats; absolutament units. Avui,
després de quatre anys, els Estala Enes i Anglaterra, s'han separat de la. resta dols altats,
mentre que interiorment tothom
està contra el Tractat de Versalles. Altrement, Alemanya, amb
la seva passivitat, ha sabut provocar que l'atac- el comences l'enernic. El rnoment, dones, de més
favorable per Alemanya que
q uals vol moment anterior.
lib let que la discussió entre
Anglaterra i els abres aliats
s'hagi plantejat en el terreny de
l'eficàcia, de receló realitzada

per França fa que sigui de gran
interés per Alenianya fer-la fra-,
cascar. Si França obté un millorarnent en el pagament de les repáracioris per aquests majara
violents, huaunii tingut un segon
triomf sobre Anglaterra (el primer fou la derrota dele grecs). Si
al contrari França no oteé res, i
es veo obligada a retirar el pas
fet emfals, aquesta retirada seré
per França, malgrat totes - les
fjurs qua Li tirarà Anglálea peg

CARNET DE LES
LLET RES
flem vist uns "Goigs eu llaor de la
Mare de Den del Coll de les Savines
de Cervera", bellament impresos. 'Tretse estrofes d'homenatge fervores i de
preguera. No conten rniracles ni Ilegendes. Són uns aojas senaills, d'una honesta claror.
Ens ha semblat endevinar entre els
versos la inspiració d'un artista. No temo la forca descriptiva deis goigs populars, ni aquell aspre regust de terna,
ni la ingenua de- coció. 1 -li ha, en canvi,
un ordre i una mesura molt reflexius.
Aquests "Goigs de la Mare de Deu del
Coll de les Sanies" tenen una itnatgeria pedida i Iluent que revela el seu
origen, diguena-ne ermdit.
Fixcu-vos, sin6:
A les veus de ses campanea
que toquen a con/uní,
per les comes i les planes
brilla l'Are de Sant Martí.
L'olivera hi rcfloria
el blat
lela mes ros.
Tot és llis, ti,smuement acolorit. Es
un dolç anar i tomar del pece a la
lloança.
.
Es neo com l'autor ha volgut abaixar la y en i conlondre's amé el chor
humil del poble. No hi fa res que alguna espuma personal el traeixi. A pesar
de tot; els "Goigs" tenen un bell remé
popular. Vq1driern que la perpetuaciä
anónima dels versos fos el premi a la
generositat del poeta.
SIIIP-BOY

surda. La «alma exterior no As
signe de serenitat, sitió de indiferencia. Sobre aixe, cal que estren ben elars. Passa amb aista
tem anib-el separatisme renä..To
rio cree que hi Lagi una co rrent
d'opini4 auféntic separatista; per', tatorwe cree que una sepa r a_
cS, desesperes a l'autentica po1;..ad,5 mill, lla.
Ara be: el Govorn compta aria)
reserts forinichibleS per fer moure una ri,:tsa enorme IIO gent
canto( lelpeció francesa. El
Govern compta amb rexereit de
funcionnr;s, més gran en aqucst
país que en cap catre del noin.
(Lnn pol ila anecdeta sobre l'espera oír-incoe deis alemenys:
()i).Jr/ fliCS l'ocupació d'Essen, saben quin va
eser el prIITIcr no z‘i1 que va
preadre 1.1juntarmat de la ciutat? Crear i instal.lar Ña:dan:e:U una oficina d'oeupaeiöl
tarin no tui han d'haver fundo-norte en aquest pais si el primer
tainsament que s'acut en plantejar-se un problema és crear la
nova oficina -que el 'resolgui?)
lib Govern compta, dones,' amb
l'exi,r,it de funcionaris administratius i a més alela el de lotes
les empresas nacionalitzades o
municipalitzades: correus, telegrafs, ferrocarrils, tramvies, fätiriques de gas i electricitat, etcètera, ele. Un Govern amb
aquesta, enorme possibilitat d'influencia no cal dubtar que pot
promoure un moviment d'opinió
del no-res. Conipta, a mes, arnb
la prernsa. A cap pals, si s'exceptua potser Franca,' està la premsa tant a les orares uei (Severa.
Té a mes els grans industrials,
qus saben que el cop va contra
d'ells.
Els partits (llegeixis: els funcionaris dels perlita) estan tumbé amé el Govern. Es evident,
dones, que al Govern li serie relativament fäcil aixecar una protesta ami) totes les apariencies

— El senver. Alas i Abril te, a P..1
de publicar un libre tiltddt "La Musa
Popufar",
— Acaba de sortir, 5 la Biblioteca
Literario de l'Editorial Cota!ona, una
rersió de "La rhaussée des geants", de
Pierre Déficit.

Full de dictad
No estem preparats
senyors, quin fred s'Ita desfermat
en aquesta ciutat que ha volgut diverses vegades fer el paper de ciutat d'hivern t. Cona els estudiants que, en escoltar el seu norn a classe, esdevenen ticgalanos, barbotegcm hip a/unte "NO
estem preparats".
No entena preparats per suportar l'estonina- del fred. Cal suposar rpie al-.
tres hiverns han estat cruels a Barcelona. Tanmateix, els nostres avis no
s'han preocupat del (red, ni cls nostres contemporanis semblen massa decantats a preocupar-se'n.
Per aixó resulta cada 'ti j a mes cornprovat que no fa patir tant un fred
quatre graus sota ocre a Berlin o a
Copclihaguen, Cona un fred de vuit sobre zero a la nostra deliciosa chitar.
Ni la vida domestica, ni la vid I artística, ni la vida política, es dc,vnrotllen dins una atmosfera suficientmmt
Quantes contrarietats, imitaci.-ms i
imperfeccions serien estalviades arnb el
funcionarnent d'un modest calor .iier I
Hom compren que el pressupost de
moltes familias no permeti de l'el- res
aquesta materia, tot i que caldria
que ho pernites.
Pecó, als teatres i concerts, on
l'esperit vrca i l'empresa ofereix un
csbargiment, aun pot di-ser que no hi
hagi un ruinim de confort?
Fa pocs dies, per excmple, vaig haver
d'escoltar tres actas de cord:cha amé el
coll alçat i les mans a la butxaca...
Val a dir que les mans, de tant en tant,
sortien de Ilur arnagatall per aplaudir.
Pecó l'autor, podrá mai esbrinar si l'aplaudiment era un homenatge o un sitaple *exercici per fer-se passar el fredt

CARLES SOLDEVILA

te.agenserntrzem.-rra-z..7c-stezzeerads:vrasgea.
pronom feble el (que... A tonsiderm in;
esactr) com si ja no cstiguii representat pc1 pronom relatiu que...
Que es tracta d'una falta arrelada
la prora actual, ho proveo fets com.el
de trenaria sis vegade.s tu un antick
Cal combatre enèrgicament, i par de mitja columna signat per un e:e-tpaix6 insistim a assenyalar-la. la falta tor que, per la sena carreA, bis -em de
sup,sar que te una f.orta cu::uta g r agreu de gramática que consisteix a tracmatical:
tor el te-rifle relatiu tpronom o adverbn
com is mot meratnent conjuntiu; la tai"I no ls IlatlInt que allí en s'hi parta que es comal, per exemple, quan en la una 'lengua, es tingui la pretensi6
una unció com on e€u, s'expressa el de pa-lar-tilii una abra."complement adverbial del verb vitt mit"...nin de borrissol i molsa on s'hi trojancant l'adverbi (on fu viu) cosa si barien he els que Id sojornessM."
"...una tortura.., que la naturalesa cuija no estigués cxpressat per l'adverbi
relatiu on; o quan en una oració eent dará al sa temps dc venjar-la invlacala
detcrminació
d'on s'expressa
blement."
circunstancial de prom, per l'advcrbi en
"Car no es beu be llar nostra aquella
(d'en en prora com si ja no estigues
en qm, , en esperit, tii seta e 3tranys."
expressada pe' terme relatiu d'al' : o,
"...al mitjà natural en rqu:lla
encara, quan en una subordinada com. pan nosaltres exótica, ti és parlada...'
CO315:Werent inexacte, s'expressa el
P. FA3RA
co:nplanent directe de consideran Id

Converses fi-o,
lönioues

fer.11.9•35z=,,

ee_aasaaaeesayss,

formidable.
Jo no a ull negar que d'aquesta
protesta n'artihi a participar
limones clii carrer; la única cosa
que nfrino ea que no haurti sortit d'eta sind del Ouvern i deis
organismos directors que hallran treballat amb tot l'aparen de
qué disposin per encomanar-li la
seva actitud.'
Veur e-in arn com es desenrotlien els esdeveniments.
JOAN CREXE1LS

Berlín, id de gene!: de 1923.

—iiitCocorIc000 00 0t Hl Avalara si encara no cortira el sol doserra d'aque ot do de pit. Das de 103 dotze do la nIt que m'orzar,.
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FINANCES I COMERÇ
SESSIO DE BORSA
dcl 15 de gener de 1923
831151 M071
'gansa
Bata
Obertura EH
71 15
71'oa
Nord
714 o 71 2 o
Atacante, 71 . 10 ;-1 13
Metes 1.8 .53 10985 loS 50 1o9 65
COREA TARDA
Tonel
Bala
Obertura Kit
7o3o
Laterbar
70.70
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7o`Go 71 'os 7075
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7o•S5
8
70
5
7100
3la r 5 51s 71'oo
3 4 43
34.4 3
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5
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13175
V. V5o
116
F. C. Metrop.116 11653
9573
camama: (875
110 . 5o
A4096
1o'0• 25 llo9a

Deal 18 25

18.25 lß'oo

13'co

Cotització oficial de la
Bcrsa de Barcelona
D:a 43 de canee 12,23
0E5A- ES DE L'EsTAV
Deute ir,lertor 4 0/0
Exterior 4 4: F
•
AnIn. . 4 .4 E
•
Amble. 5 96 F
•
Ir. vi. 1 lubol 1922 S. A.
.
. •
S. a.
jener 1204 S. A.
•
•
Po
0 •
O febrer" 5. A.

ACCION5 COTEPTAT
Cata/tina Gas Electrteltat
Cana/ d'Urgell
9.,panya Industrial
9151. Gra/. Teltifons.
" Peninsular Idefll
•
Arnerlea d'Electheltat.
Donscs EsVEAr.EER03
Frenes. 4370.
Ideal sMssos, 19050.
Stern belgues, 3950.
1.1ree, 314.
M'urca, 2587.
DOlars, 637 0/2.
Mares, 008.
Corones, 001 1/2.

0790

18030

Balz

Tenue
o'5

1315o
Vilt 0010 QUE WO ESTAN 1N01.0809 AL
BUTCLETI OF/CtAL Al. PrIESENT.1 ES
COTITZEN A SONSA
•
v oals, Expela/cid, 6
per 100
9700 op.
0a, elous Te:tribal and Llgt
7 per 100 (18 0 1)
10025 op.
Barcelona Trartlon ßnd Llgd
7 per 100 Prererents
106 diner

AC:11D

rfor!or Rompte, 7000.
Amortitzable. 4 per 100, 9000.
Meta 5 per 100, 9750.
E5ier 1 or, 8595.
19,nr. at‘panya, 50000.
14er 3 raa de la Plata, 244'00.

TaNacs, 245'00.
102'25
:0033.,

Sucreres pretere:Vi, 0050. Riera ordMartes, 4175.
e2,1I/kfl,

5000.

455
Franee, 4370.
•
•
LbureS, 2956.
tioirerareterra a DiPuTeCIONS
P0.t5 78.0.4
caun n cepai E, 1003
Crnv's 3. 1nm/res, 67705.
1964
blem Paglea, 9130.
1005
Idem E , panya, 22630.
1906 See.
1 0 e 70 'Holanda, 573'00.
tale ser. S
79'3O
Irkin 116 1 a, 7180.
1000 Ser.
Idern Nova York, 14455.
1267 ser. O
10.vra SuRela, aat'ro.
1910 Ser. 13
10em
Sumes, 27320.
18111 Ser. E
Idem Grecia, 18'60.
1 912 Ser. E
Idem
Noruega, 20850.
1918 Ser. Y
Mero DInamar73, 90050.
1913 Ser.
7895
Ser.*
Ido')
8001 17 , 01 0 25.
1916
19:7 Ser.19
liern Viena, 0101.
7825
100 8 Ser. A
luom Praga, 4190.
1330 Ser. B
OES .PRCv. T5 0
1 741
1953 ser.
1.1M-es. 0825.
10,91
ei '0
ssetes, 927.
petat ElLi021i E.. 1840 492
55 73
/.0%k, 7100.
06e7
DAlares, 1457.
8525
" 1413
Franca, 511f01)21, 01125.
• 1208
rcz a Reforma
bt, es
Corones, 9160.
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410 Sevilla

(Del madre eorroeponsel)
Ametlles, a 240.,
Mongetea blanqueo, a 68.
Fesolets, a 72.
Garrotes novel, a 13. •
Figues as destilaeria, a 27.
l'reus er pesr e tes eL4 100 quilces.
Ortigales pas cantina, a 1'50 la calva de

66

vera
F • calola Serlita
Fstranger
•
Comarca
lierts

49

10 quilos.
Ideal ídem bordissote, a G'50 ídem.

Tilos

Ordi, a 36..
Civada, a 3750.
Cigrons, a 517.
iteome, a 24 . 1*

Tole remetas tareas 1115n per 100 gallo*
mereadella sobre Cairo.
Garrofa necea sosa
35
"
Matafe ra
93
"
Portugal
Roda
31
"
Ibiza
25
"
51,4116n/a novel
25 1,2
13855 U1.1.25
F orin. número 4
27
Scconei
Terreres
20
Guartes
19
11-tua per eirt da 60 waliee.
por
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Edizlems de la
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L'Assaciació de Carredors Lliures
da Can ai i P.orsa, ele i3arcelona, el
d'a 1 2 del carreta mes va ceiebrar junta general ordinaria, havent estar reeleg:.la par unanim:Lit la junta directiva
e., la raatcient, que queda constituida
en la forma segiicnt:

vtmi 8 VIDAL

2, Portal da N'anote', 2 )!

Ptes.
Vestits franella. .
1000
Vestits juinel.... ,
800
Vastas estarn. . .
3200
Vestits llana pura.. 2600
Camisa
franel.la i camussa

Preaident, Lii Jos:p M. Sabater Ju110.
Vice-president, En Vicens Eareeló
Giralt.
Tresorer, En Didae Fron Mayans,
Complador, Ea Romuald Torres Cap-

1:2 PE83ETE.99

Vocals. En Lluís .Ribd Asmarats i
En Juli Eassols iglesias.
Sieretari, En Joan Erossa Ca par.

sepEZZIMg2=51=1:E=C1au
WieUriater

Llet Eiensada

PilHaT S. el
14•Acien1

cota oil conoce 090(1-

resol 1 guiar prexim.

Rambla del GotUre, número O
TeMuns 12. 0-1231 A
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SUCURSAL A MADRID: IlvInguda del Corte de Pcialver, 18

1

emacw=eee=amzfr5pmmmsmauwe=r,:nreia
reszwie=snu-mmcnimammem3

,A

Eibrica d'ineenneables
Marca EL GALL
Concessionaris exclusius:

SOLER i TORRA
E3ANQUE.IRS
RAM. A DELS ESTUDiS, 13, i DONSUCCES, 1
(9114.1191119181111J181

VALORS - CUPONS GIRS. - CAN VI
Nego ciem
'
el cupó del
DEUTE AMORTITZABLE 5 per 100
venciment 15 de febrer vinent

L'orquestra "LIMÓ Artística",
d'aquesta d'alai., ha estat con,
traclada per els dics 17 dal corrent mes, al Pral del Llobregat;
20 i 21 Soses (Lleydat), per executar els programes musicals o
sicui concerts i balls, amb nto.
tia- de celabrar la seva l'esta majar.
_

Cacau

Es pasa ea colleixement de
totS els empleats de Banca i Dors a no afillials encara al Sindical
únie, que les llores d'inseripcid
al niateix sda (1',3 dos quarts
521 a les nou ute la nit tots els dies
feiners, al seu local social, Balx
de Sant Pero, 63.

Prim2ra al món

racareu Serhia
witiries, 18, Barcelema
Creadors de les vendes de dos
model DOS en UN
Patent núm. 80.542
Aquestes prendes eón d'alta novetat i molt prketi,p/sa
económiques; es poden usar, per un costal, roto abrir pera
feete i per l'altre' cela impermeable.

100 combinacioas diverses, 100

'Especialitat en la mida. Es tau lold elnee de compostures.
Vendes a l'engrös i a la menuda. Balmcs, 18, prop a Erts.

Joan Brosa
nuelel4

CAMBI 1 Ð 0 R8
ha traslladat el despall

fdre, 88.1.% L,, Teldfoa 1413 8. P. 1

de la terca". Feo molt

i a prces de les alumnes, prometé
dunar-nc una abra.

DE BARCELONA
DIIIECCIO TELEGI1AFICA
fAARSA2e32AIIK

per a presents. Praia tlx.

literatcs

Salicifades
titol irreductible les 10.000 obligacions ofrecides,
no
/la lugar a la sultscriprid pública anunciada.
trarceloaa IG da gener de 1922
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C r. a11 E CSI:d ral Vi!ai
Fassatas **PA, 5 1 7

rrzr...plzr.un

CMOV D

COBERTS RECLAM A 2,
3'75, 4'30 i 5 pezarme.
Elarica a la carta. abanaMonto mar,staals 1 quinze.
Wats. Sub') peo a banqueta.

PLA RE1M-, 12, 1 11UDRE, 3

Gran varietat 'en iGi25 i rellotges
de marques garantid:s i articles

'de 500 pcasetcs nominals cada una; a l'interès anyal de G per
cent envases pel

I

..FIii

c i" (A i8 al
Foment d'abres i ColDncins, S. A,
ÍgY'
-,.:FAVJ

Ilpartat de Correus, número 1
4520 A.
Telefons números 4.631 A.
4532 A.

T.Malalr,r_-,--Szy.r779--.=-4 n21.74111117.2:CrIraeiM

LA ISLA DE CUBA

A EF.scola d'adult e s que l'Ajuntament soste a Les Corts, diasabte passat va donar una interessantissima conferiblcia la renombrada escriptora Na
Carme Karr, versant sobre "Les dones

!

Venci:nen t." 15 (12 febrcr vinent

passada lcs autcritats. A la tarda tindrà lloc nas fundó al
lastre "Eldorado" i a la nit III lhat
ball de gala al local del Vetai Sport,

poco dies en cl que hi constaran
tiates les dades i condicions per a
la inscripciú.

Li

E Ir

;;d
qadig.>
leo a aiaç'
6

59:gr

La tradicional cara:cada deis "Trd
Tombs" organitzada per la Genazada
dr Sant Antoni .Abat, deis cuixers de
Barcelona, sortirá• del dc,roltili del pe.
taestenclard, N'Ernest " Chi, carrer
Bailèn, 124, a les 9 del ma:i, sepia
el curs d'anys 'anterior; saludant te

l'Ateneu Enoklopeclic Pcrputlar. El
progaarna savia publicat dintre

1 2, A Tf-0, r ,de anima en alvtti fa 1 CiA .. L:3111ini extra. Grau
a.ssortit a preus do flabrica.
Coberts Ulula metal: blano
Llorens Gns. Rambla Flore, 39.

e

Qcda o5z.rta la neg3ziaci5 di cupó

BARC.:ELONA.

Prosseguixen amb gran cura
els treballs per a l'excursió arUstim 1 cultural a Pälia que organilza per a la primavera
era pr-'
xima la Seecló d'Excursions de

Semi-Ana

FatIOP,

nomdct Si. Pere,
Flue,ta 5ta. Palana, 9
Tapireeria i 33

;

guara distineit horno de negocio. Maria

CADBURY

z;i2ui riai d
r:12 Garcalcn3
SOCIETAT AmoNimA

C!:pons - •Girs
ea1J1 - eutaa3 - Inat3e5
Er..rceIorza Ce‘naletes, 2 i 4

51117111

71 1/0

CASelf.:ERIA

Bnci b/arsans

R7eEUS DE SUDSCP.112010
Berceiana: p ues pessetes cada
mes. Catalunya, Espanya i Por-tugal, '7 ,50 pessetes tres mesos;
15 els sis idera; 30 un , any.
an.
tinit5 Postal: 25 pescle's !roa
rusos; 50 els sis; 90 un any.

Vi Mane, 075 arop. lit.
Ce1lar A2L13 & sneunsTANy

75

PISOS

PERA

0.

CORCLLERA

E2V.D2U-13i 1233 les

r

Gran assorlit en dibuixos
ample, 1'E3 m.
el nteCre lineal, 15 ptes.
al dipaísit inh
menTANT D'ESPARIYA

u ,

1512 periodista en la seso joventut.
Fatrt prestan el nostre condol a la seva familia.
27

fri

íij

loa mort liii Joan Feas i

L.Ibrer:a Nao:azal Ga:alaAa

Ce.irIESS

Pmet VaVmcla

Aoccir. u. Correa, 237

paTimze=„.-....marc.722,yiei-mgeszam

La junta directiva del Salut
Esport Club fa avinent 'que per
causes imprevistes queda suspesa la fundid de teatro anunciada
per a avui, en substitució de ga
dril litio ball de societat.

PUIG-PUJADE3

J.

Eallorea,

74'25

Direeeid del vent, SE.; NW.; SW.
Velocitat del vent en metres per segon, 1.
Estat de) cel, innel xee; ser.
Casse ile navols, atraílle.
Tonparaturte extremes a Pombra
lläxima 131.
Minitna, 20.
Iltaitaa armo de terra,
Os:jai:m.11a termoratrica, 11'4. Temperatura maja, 77.
Precipitació :mansa, des de les 7 llores
del din anterior a les 7 lores del dia de
la dato, 00 mittmetres.
Reco rre.r,adml Vant en 11.7551 te/amor.*

-e-

eONELTE9

I

Horas troaervad6: 7, 13, 115
Barótartre a zero I al nivel.' de la
mar, 7712; 7705; 7705.
Termómetro sec, 4'5:117: 100.
TermLmetre bu:ah, 2'4; 76; 62.
ilumita L(centslinee de saturaci0), 07;

l'homenatge al senyor Maseot U Dae
nific esclat que aqtyz;tco mereixaa
L'àpat transcorregué d'agradosa (ai,
i a l'hora deis brindis, parlaren a,
representants de les diverses tendOe.'
deS politiques de. Sant Martí, sella,
Utset, Cadena, Divi, Messegucr,
ossell, etc., expreasant-se tots ells
termes d'elogi per al senyor Cava, que
presidia la taula.

LA PUEL I CI TAT

114
103
155

Ame:muelles,

0 I 20 5, 0 3
1 7111

15 de genA- de 1922.

LA

AAnall

Co/0 res,
1 . a 1 E9565.

A

Dia

Preus per pe:saetee els 100quilos.

Henear.
03
OrCOS On 2)313: Nord, 9 de Dial.
•
Alacant, 5 do tdem.

nditt. 91,
ierce
1.
1.

uroVE013IT95T 02 1111PCELOMA

Obeervacions perdurare, boira al

53

0 . 1.7

kräcks al qual assolircn les frailes e

OBSERVATORI aurrconoasatc 130 LA

quilGmetres. , 1

Ilibre de contes de

Fenilect o,
Selecte.

.1.1AliCZ,ZONA

)

(Mallorca)

84

GAS ETA LOCAL

45: 53.

Alercat ngulador d'Inca

88
45

Prst •
Va!0nela
Favons Herrero,
"Je/ ea fina

Grmba Fiert.
• nato , 02,
»
» 10,

CENTitAL: ri p nela
4
AGENCIES: atlibro I. Croo Coberta.
246.
.lodreu,
t‘ ILioe.ro
98.0t
Namero 3, be/n.54'6n, tu.

BUTE AMUMIAME

ges.

Sem
Vugons artibata: Aleen/11, I

EbiAG.:1

74
•
" F.
Fzerir‘a Uteica de Catal.. 5 0.0 06 90
gua 95,•e5
•
SOC i nfil Prod.-lora Force! alidaeo.. 8400
02-.3
:L8[4.ü.1‘.11, 'teatral 301.360 iliaunell

una dobena, de 275 a 3.
Gallines, parell, de 17 a 25.
Pollastres, Ideal, de 13 a 20.
Mera, de 9 a 12. .
Maryy !lon g , un, de 35 a 45..
Nodriço 5 , de $O a 190.
Parates, els 100 mulos, a 14.
Xeixa, el quinta de ¿55 quilos, a 22.
Fonnent, Viese :ídem, a 20.
Girada, ei s 100 quilos, a 36.
Ordi, ídem %dan, a 35.
Per portals han entrar 534 cerruat-

11ern1,
S -onnet

" A I fistRiR

rayana, cuacaa,

Mercat de Vich

CEREAL&

80105/ HIT
Obertura AH
leerle
7u75
A' l e en'. 70'75
Meneo:1:3,13143o

BCRSA 13
704.3
85 80

rARINE8
t'orca

'

Ono,

Mercat de Llotja
Oran

Dimarts, 18 do goa:, du isn

PUBLICITAT

iCiES M'ANO V A UN1J, 6
El mateix que en anys anteriors, Urea
comis5iö de ,veins de la barriada del

Guinardó, conjuntament amb l'Associarió de Propietaris i Vals, ha organitcal, per a demà, dimccres, dia 17, testivitat de Sant Antoni Abat, la tradicional "colla dels Tres Tombs", l qua l
du, eKs d'ésser 1:encía a la tilanzia
parroquia! de Nostra Dona de Montsama, recorrerlo diferents carrers de

El senyor A. O. Sandoras cns comunica (1 02 lis estat nornenzt CZ.11301
general de la Eaap.:11.dizaotEO Sa lv a
da
Espanya.

CARTUJ ANO

Vi blanc. Oti5 ario.
Cellers ANTIO
MAKISTAIVI
PARÄ:r.i.jES
Ferran, ti, casa

CL.P.t.r1;J

Xacolata Garcia-Reus
•

La Secció eTecia: de Fotorafia del
Cantre Autonomista de Dependents del
Comer; i de la Taulairia es complau ei
anunciar que por a ia conferencia d'a
dimarts, a dos guares d'onze del
vespre a du'ree d'En Joan Suayer, referent al Pi.: (Muntar.:9C5 Mar
leides), 713 él Fl UC ,2iSari cap invitada

per podar 4 2 r101:7 4 11.
rwaregewawneameemmeeme

L-72

.„

by,

4•nnn•nal
4-J

Pässeig de Griiela, 12 i
nao a! 31 da gener

DLSCOrell;)TES
Scayor, E, le 1 20 per leo
Scnya:nee, 5, 1 •3, 23 i SO p. 105

E.!_EGANI-E
Reilsta (s! palCr.at [L'e ab:)!Ie3a:
fi: 1i .3(1A, Z;a:lità avi vAta 1 pb.
Complint go que disposa l'article 32
dels Estatalo de l'Associacia Protectora de l'Enseasança Cataiar a, el vi-'
nrot diumenge, (Ea 21, a les cnre en
punt del mati se telebrarà Cl Consell
general ordinari a la sala d'acres del
Centre Excursionista. de Catalunya.
Es prega a Uta eIs socis ese DO
manquin ci dit Consell general.

la barriada.

Noves religioses

RESTA UleAriT EICYAL
Saló dz Ta
cada din te dansant de 5 a 2/4 de
t; i dinar a l'atuericana do 9 a 11.

Santa

Eis individus que formaren part de
la comissió organitzadora de l'homenatge al. lincea d'alcalde del districte
dese, senyot Liada Mansos, van reunirle diutnenge passat al Restaurant del
Tibidabo, per festejar la gestió briIlantíssima del seu president, el cono
gut industrial senyor Jqaquim Costa,

Dr. Montan ä
"

Avu): Sants Falaerai i T1c13. bisbes:
Priscila, veraz:

Quaranta hoces, avui a l'eglésia parroquial de Sant Jaatne, llores d'asposició: Dir dos quarts clii vuit del medí
a dos catarla de sis de la tarda.
Cort de Maria: Av al, Nostra Dona del Cama. a las Jerónimes, a San,
la Anua o a Santa Maria del Max,
VetIlcs en Sufragio de , les ánimos del
Purgatori: Avui, a la seva capalla, Escorial, 155 (GrLia). Tarn de la \ruge del Carme.

Hospltals ¿e París. Poli vencri. Sant Pau, 2,.% principal 22

del &

ggigifflegl"119"9"/—
"

IC de gener de 1923
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r LA PUBL1CITÄT

El nüting de Vilafranca
Diversos sectors del nacionalfsme exposen Ilur actitud

Pariament d'En Povira íVirgili
Diumenge. a :es onze del mate
Ungiré llora al teatro Prindipal
de Vilafranca del Penedes,
nunciat 'Maltea. nacionalista. El
Lar o presentava, de molt abans
de comenear Pacte, un brillantissim aepecte. Lant el pati duro
els dos pisos eren plens d'una
gran multitud. La taula preeideneial, junt amb els oradors, hi havia el diputat senyor Massó i Llouna el dodor R. Fortuny i Alfons Sans Rosseil. president del
'Bloc Catalaniata". Després d'utes paranies. de salutació d'En
63Di fa 113 da la par:Dala

,'91,1fflermireomige1!emmgm.iw
.

ir

Goliat no per la torva, que no* tres, no era ni tan sola plenament
tenia, silla per la flama de l'i- nacionalista. El tot "del tot o
deal.
res" volia dir no la independenQui us diu que el un dia, en cia, sinó les "Bases de Manresa"
Roe de gastar-nos eits diners pro, que avui guarden en pany i data
pagant l'Espanya gran, llagues-.
TRES CITES IIISTORIQUES
21111 predicat la Catalunya
En Camba va donar contra la
l'Aragó i La Bascas-ea i l'Andae
lusM petites? No bauriein estat nostra tesi ramos históriques,
geogràfiques i económiques. 11n 3
contra Goliat una colla de Da.
vids? 1 de l'Estat ooaesor nomas as que jo vulgui fer de mestre
en quedarla el record de Iles Ca- pedante pera he de dir que les
tedrals convertides len caserne,s tres 'cites históriques que feia En
cono si llagues passat una finada Camba en el sen discurs sein totes
de bärbers. Heno de somniar el tres equivocades.
La dissort del Conste d'Urgell
moment d'un dia que serem Plufou una dissort per Catalunya—
L'ISERN I DALNIAL ses; que no ens torni a pasear
diu—.
Es coneguda la frase o
l'hora propicia. Quan la pedra
El qual din que parlera ecenera
"Rei o res" que la llegenda posa
de l'Esquerra Catalana, que as brunzia a la fona a punt d'enge- en
boca de la seva mere la italiala repreeentacia de la nostra jo- gar-se s'ha rosal un català
ventut politice. Aquesta agrupa- davant del lessgant. Wem tingut na Maraaterida de alunferrato.
che que no te altra niodalitat ca- por de ferir-lo i la pedra ha cal- Pera es que hi hacia transacció
Es que Jaume d'Ergell
racterfetica del eres nacionalisme gut damunt dea nostre front. possible?
podia encentar en lloc de la coro(Ovada.)
ßinó l'ideal d'una República CaNa coneixen la rondalla de "La na reial una cartera da ministre
plana. (Ap:ausliments.)
Permeteu-nie que desfaci un Ventafocs"? Qui us din que Si a de rnans de Faaran d'Antequera?
Cita-també la guerra dels Seladead Es crea que noms po- Catalunya creix la claror de laden éseer nacionalistes els aca- deal no vindrà un príncep estrene gadora. Aleshores, en 15 , 10, el Gogen
a
dur-nos
la
Ilibertat?
Nc
vern
de Madrid volia destruir les
balate, els rice; res tan inexacte. En un regim de llibertat ne linumeu por d'un canv i d'escla- Ilibertals de Catalunya, que no
Catalunya no hauria estat poset- vatge. Ens obriran la presa, i eren pes "el tot", sine una enbit la repressió de Barcelona, aixi coro a la presa de Uteyda va gruna petita . Per aquesta engruquedar-hl el pres enamorat de na varen donar els catalans la
(Ws aeeassinals en els campe rasos i en els careara obscura; no la princesa ene quedaríem aqul sang i la vida. (ad pot censurarels enamorats de Catalunya.
los? Per un Pau Clarfs jo donaria
bauri e n estat fnsellats per r
Ei ha potajes que criden mal- ovni tots els ea-ministres de la
quena els hornee que sortien de
Corona cl'Espanya. (Aplaudila preso. joioeas amb el paquet averanys per l'endemà de la independlncia. Es que no as prou ments).
•ala el brav.
eruto
Mediterrani?
Es
que
no
el
Es refereix tarehé a la Guerra
líela d'amor tots units en la
Jluia per la (libertar. No us faci recordeu cll camine que 8.111 de Strecessió. Els catalana en
obren
i
els
soles
que
va
deixaraquel'
moment van triar entre
por 1- arma del sroteccionisme
Felip 1 Caries. Jo he 'cregut d le
que esgrirneixen a Madrid contra hi Roger de Llúria?
Catalunya tindria a l'endernä rant molt de ternes que els cataCatalunya, perquè es un argude la independencia tres cents
Irnos van fer mal fet d'intervenir
ment
El nostre nacionalismo és xeixanta milions dels que ara do- en la Huila. pera cal recordar que
barnä i generes. Abans que tot, nem a l'Estat espanyol i no ene Felip y s'havia negat sempre a
perO, volem la llibertat de Ca- san retornats. Ultra a j ad per pactar a base de les llibertats de
talunea. Per aconse guir-la aquella mena de Illei de gravetat Catalunya; la (terrera esperanea
Barcelona atrattria era Crics. Perxd els ctalans eS
ertien neeeseari l'establiment econòmica,
tota unp pila de -vcssants.
varen posar al seu costal. L'onze
d'un front einic nacionalista.
•' La Glibertat no aindra sense no és pros un somni. Avui maleta de seternbre és una fita gloriosa.
veten
cono
cls
aragonesos
proNo hens d'aclamar tan sols els
dolor. leesgiesia ha tingut apostatas i nsärtirs almas que iterar. clamen que Tortosa és el pote na- vencedors. sind tatnbti als que
eles. El nadonalisme ha de see tural d'Aragó.
cauen per la ntria. (Molt /96).
No pensem en mal-averanys.
gen tan:be un cami seMblant;
Qt : I IIA DUT LA DECASapiguem somniar i ajudeu-nos a
fra seas tot just al primer pas.
DENCIA?
Expressa la seca confiança en somniar, donzelles. Foto l'amor
Es tesis i le injust elle que els
de la nota el que donà al l cavalier
lee possibilitata heroiques del
extremistes han (tul. Catalunya a
forra per a matar el drac.
Ire poble.
Pensem, sobretot, en el nostre la decadenein. Fina ara, fina a
' Lea que la dona ha d'ässer inPrat de la Riba, haviem eregut
mar. Tant-do-bó que pugui
aorporada sil nostre moviment,
acaba retraient una anécdota aseen un Mar Itoig leas Faraon3 precisament que la causa de la
costra decadenda nacional era
dain conte d'Anatole Franca per que ens governen. (Gran ovada.)
tot el contrae': No l'extremisme
'concloure'n la necessitat den-..
EL DOCTOR PI2.RA I PUNTI
dels pat-riotes catalans, silla el
'derrocar 'edifici de l'Estat capas
Parla
en_nom
de
la
"tenia
Capoder
de la reialesa atraient als
enes (Aplaudiments.)
talanista", la bandera de la qual
nostres nofiles. El poder de la.
EN VENTURA GASSOL
—diu—regalada per mans femeMonarquia ha aixa tal, Catalunya.
• Cornenva dient que parla a VI- ninos, ha tremolat ben alta i ben Els
hornea que s'Ilion deixat enL:franca amb malt de goa; dese sola. En el moviment de la Soli- lluernar per la Monarquia dele
;iris deis esdeveniments a que
daritat no fig,urä al costat de les
altres no es poden pas dir necioe donar lloc cert homenatge. anises banderes perque encara nalistes.
(Aplaudiments).
Aquests esdeveniments han de- era un moviment cspanyol.
SOM REPUBLICANS
mostrat que el Penedès es una
(Aplaudiments).
Perxa els d'Accia Catalana, ho
farra bona. Una terra bona, igual
No ens avergonyim de dir-nos
llena el blat esponeras que la extremistes, encara que he hagi 'vull dir molt clar, tots som recogule, el gram i la canyoLa. Vos, catalana que prometen d'aliar publicana, teta volem la Repúbli&Urea els penedencs, heu tia-, contra nosaltres, no ens fan por. ca Catalana. (Ovada.)
gut f:I:s :ilustres, cono En Gui, Sabem que al fons de tot el puMi ha dues opinions entre nosmera i E/1 Casals, pera heu tin- /de català i l'obrer catalä vin- altres: Els uns forero monftrquics
si hi hagués una dinastia catagut lambe d'altres falla que no igrien amb nosaltres.
pedem enea:enes perquä els ca"rot as qüestió de voluntat. lana. Els altres, jo mateix
tearle isa pedem parlar clar en. Quan vulguem tindrem la inde- cum p lo, som republicans sense
cara. 0.' an aplaudiments.)
condiciona. Jo tara republieä enpendencia.
L'heme que ha perdut la pròSe'ns ha titllat de pessimistes; cara que tin g uesim deu dinasties.
pia Ilemr:a de un borne denigrat. ens ha acusat aquell que ha can(Aplaudiments.)
La Cata.t2nya de la qual us he
ELS e ARGUMENTS" ECOtal
la
raça aastellana i ha blasde p.e,. e . no és !a Catalunya
id, la costra en un recent disNOMICS
és la Patria que ha tin- curs. LII és el pessimista; nosA nMs a més de les raons hisgut una eultura pr(Tia, repree
altres m'ejem en Catalunya; (Ova lariques, En Camba exposava en
Sentada per Remen Llull i per ció.)
el sen discurs, uns quanta arguAma!' • le Vilanova, aquella hornes
El doctor Riera analitza ale-u- ments económies Eren per come
g i or:a:tds que van fer ressonar
nes de les afirinacions d'En batre els caps calents. Caldria,
les Une,: e;tats del seu temas. Cambie i les consbat anda argupersa tenle compte amb els aors
Psr fer-ves sentir aquesta Ga. ments decissius.
freds que san els mis perillosos.
taluni iedabl e venirla eontarque
Diu
ja
ha
passat
l'hora
(Molt ba).
vas una Itc•na d'elogia d'un amic
dels
discur.sos
i
que
ja
és
hora
tneu de terres del Marroc.
No es hora avui de parlar dele
d'obrar.
La
"Unió
Catalanista"
fets económica. A Reus vaig der
Era en cap-teipre, a les hores
mira el pervindre amb molt d'en, coses que han quedat en peu desque ere' rea finteenn dovalla del tusiasme. El pobre català, quien
pida del discurs d'En Camba.
cel r el ver l'enyoranea.
el fruit sigui madura serà l'autor
aria ae.e: mea ora en una su- de /a própia independencia pera,
ELS VATICINIS FILIGISte ad L!irrer, parlamentar -e amb
SATS
un mara ea Leed/ al lluny unes abans, caldrà compre tots els
lli havia a Europa economisrreinaieees rosa:s i morades. ponts sobre/'Ebre. (Grans aplandiments).
tes, tan econornistes almenys
altrue::
'va dir-li el
En alaar-se a parlar
cono En Gambó, que demostraven
aldea reaa /a tea terral" El cono dos i dos fan quatre que la
solda+.
r e-rugu:::: "No ho san
EN r.ovm
d'Austria-lIongria era inatle, -tes läs r. , Intanyes de Catafou acullit ansb una gran ovaeia i linead
destructible. I ja ho velen, no en
lunya; r.de..rce'sön molt mes
i
visques
a
Catalunya.
queden
ni les qües, (AplaudianIt a,peee e neara que siguem
Catalans del Penedes — colluny sum no 's aprop de vosaltres ntonea dient — saludo la vostra me n ts.)
1 de les ‘02,l'eb
Altres economistes demostradtaoss..." (Ova- letra verdejant i trencada que no
eras
ven que els pobles Bàltics no poas
ni
pla
ni
muntanya.
Aquesta
Ja M ini57)no que töte esi deterca que unia en temps de la' re- dien viure independents. I Lituaseen mirar tristes i melangiosos, conquista la Catalunya vella i tla nia, Poterna, Estenia i Finländia
die nt-se: "Salut pata, germans
sólo avui independents. La lilbernova; hit. funcrari de Pere el
d'es elavarge; sorn anyels d'ea
IaL diu que da hi prova. (aplauGran, brenol d'En Mità i d'En a to- diMents.)
mateix amo; bous junyit a a
la role. Salut al Penedes i llibertat
Sosia En Camba que Cendernä
mateixa arada, que llaurem per a la tersa eatalanal
de la nostra independencia hanParea i aras altres I" (Ovada.)
Avui vull recollir i eontestar cieno "d'unir-nos a Espanya co
y aPerb jo deia: "Amic,
aquella part del discurs d'En ment. Caldria fer la prova. Jo noque a q ueet Montseny quetúescreus
com
una ruea e ehatanada sota el nos- Camba que contradiu
mes retraure el cas d'un etnia
d'Acció Catalana. Jo no 'negaré tot
tse cal; tú ereus que el bell Monta sentiment català en el lider del meu que liant-se d'unes leerles
serrat san muntanyes de Cata, regionalistes. Pot venir el una del va deixar aria' un ocell de la glela
que hi tornarla tot
Maya. Pugeleasi, criden visca Celaluaya, p lanteu-hi la bandera saarifici /seroja i els avui evolu- seguit. I l'ucell encara y ola pel
tius, si es senten catalana, seran eel de la llibertat. (Aplaudic atalana i vcurea
COM erS.
arrosegats a la Runa. Que els fu- ments.)
baeada.
•
turs de Catalunya no es puguin
Independenda no vol pes dir
Aquestes m untanyes i aquesta penedir d'haver-se insultat abans
Cat alunya
isolament. L'homo Entro no ha
no seran nostres fina Pena abans de respondre el diedc viure tot ferestec en mig d'un
que les, recobren), estiman-les
cura d'En Camba alo la meva es- hose. Els nobles tampoc. Es cert
con)
bodas de ja nostra carn i pesa csPiritual saludant-lo.
mi
que hi ha a la Península uns ingues de la riostra fenicia.
Abarie,
. EL TOT O RES teressos comuns. No els neguem,
p erb, ene /aem de recobrar nosaltre-s mateixos, enema
La Lliga nasqué d'una eseisiii; pera ningú no pot exigir-nos en
SOS
en el foc de l'heroisnie. Va (Iir era la solució oportunista que es nom d'aquests interessos el saMara e a 11". " L' amor inceddia les
situava contra "el tot o res". Cal ciarle( de la nostra llibertat. Alió
que no siguin ilaços sine cordes
meatanyes." Aquest amor no sa- advertir que aquesta frase no telben els m
vadenes no ho acceptern.
iracles
que
pot
t
nia
deshores
la
mateixa
signifie
r;
lot ter desap
CONTRA LA FEDERACIO
areixer la despro-, cada que ara. L'any 1892, al néiporcia que hi ha entre els opre- xer la 'Unió Catalanista" no era
Un altre error es creure que
bOrs neaellrea, David vence a maximalista coas &Maest r a H OSa l - ele pnblee II9a1 Ile
Jis

he estat federal fina ara fa cinc
anys. Els fets, pera, no partsen
endebades. Jo he vial 'el fracàs
de les nostres aspiracions entonar/ligues. Jo he vist també que
els pobles Iliures de la post-guerra no salan federat pes; la l'este,
recia serveix per 123 regimos
d'una mateixa nacionalitat, pera no per lligar nacions - entre

Se'ns diu lambe que la nostra
Pätria no podrä viure materialmant una llibertat absoluta, pera
cal comptar amb el treball dele

nostres bravos i la nostra intelaigéncia. Poddern esguardar
les Repúbliques Ilatines d'Am è
-ricaquensbridelsu
productes a canvi dele nostres.
Fixam-nos lambe amb l'Orient
d'Ensopa que de un mercat possible. Mar i terca ens brinden riquesa i abundància. A nostra
dignitat exigeix una llibertat il(cuitada. No sentim odi per ningú
ein6 amor per la riostra independencia.
Acabo, ancles meus, dient-vos,
Jo he treballat i treballar 3M11.
pro per Catalunya amb tot dese
interes.
La riostra causa necessita Perfore de, tots. Es per alise que prooso un front únic, un Iligam amo
ras que coordini les accions 1 les
energies de tots cl nacionalistes. Espero que aquest front
Rede serà aviat un fet pel bé .de
la Patria i de la seva llibertat.
(Gran ovada.)
El discurs d'En Macià, que ha
estat interromput diverses 'segados, emb els aplaudiments del
públic, es acollit al final amb
nazis adamaciona a la 'libertar,
de Catalunya.
El senyor Sanis i Itossell llana per acabat l'acte,

elles.

A mes a més, anetaiqui ens hem
de federar? Volem que Catalunya
es casi. Amb qui? Amb una ombra que es dreea en mig de les
ruines. On san les regions espanyoles que no les veiem? On san
les catorze estrelles ele la bandera federal. Avui, els catalans
arnb una estrella en tenias prou.
(Aplaudiments.)
LES TRES ESTRELLES
Permeteu-me, amics, que jo
mateix em rectifiqui. Penseu que
tota sola potser s'enyoraria
trella en el drap barrat. Enyorae
ria la (Mea Valencia, la Mallorca daurada. Poseu-la amb un
costar., que deixi lioc a l'estrella
de Valencia i a l'estrella de Mallorca que totes tres sin les de
la nostra mea, les de la nostra
histeria, les de la nostra Nació,
i les de la nostra llengua immortal. (Gran ovació que dura llarga estona.)
lanalment va alear-se a parlar
EN FRANCESO IRACIA
que fou acollit amb .grans aplaudiments i aclamacions.
Din que havent estat indisposat uns dies, en llos de pronunciar un discurs Ilegira unes quara
tel.les que contenen el,seu pensament.
Ei treball d'En Macla comença
dient q ue ens trobern abocaba a
Ute moment transcendental per la
política de Catalunya. Els feas ea
ven desencadenant amb tal rapidese que cal viure arnb tota la
tensiö els esdeveniments que es
desentroLlIen per donar-se comp.,
to del que sucoaeix.
Nosaitres, catalans, tenim com
objecte d'estudi i exemple els
fets que s'han desenrotllat en altres nacionalitats. L'exemple
landa ßervirä per a alli ç onarnos.
En Maciä exposa amb brillants
paràgrafs la història dels darrers esdeveniments irlandesos i
es posa al costal dels idealistes,
deis bornes de santiments baosgala que situen ele valors morals, polenta i invencibles 'per
damunt de totes les convenien.
cies materietts.
Tot seguit comenta les rnh intersssants afirmacions del . discors d'En Camba, l'home mis
materialitzat d'aquesta terra —
din—. Censura durament la postuló política del lider de la Lliga. Les pasantes en boca d'aquest
Mime funest per Catalunya —
diu En Macià — slan de corras
talar sempre .amb altras d'un
sentit consemblant per interpretar sa justa significada. Itetz•eu
l'engany de que foren objecto
molla catalanistes amb motiu
d'una visita rial a Barcelona essent invitats creient lar un siete
de rebeldia a pesar la bandera
catalana als balcons. Aquests homes restaren desil.lusionats al
saber per boca d'un deis capitostas de /a Lliga que aquelles
enssnyes- onejaven com acatament a la reialesa que passava.
rt pesar del que digui En Cenotes:a l'Estat espanyol no C3 desprendrä mal de bou grat de cap
font d'ingrés de les que té a Catalunya. El senyor Gambó que ho
Sap prou bd demana a d'Estat 23panyol una zelmoinä que es una

•••n•n•••••

' L.4 CONTEST.4 DE CATALa revista quinzenal Marina, de Sant
Genis de Vilassar, caniesta amé 04 segiento termes:
"Al dilema que de hermanos o esfranjen): planteja r B C", la contesta ens puja pura de l'anima a flor de
llavi. I per si no volen comprendre tot
l'abast de la nostra solució, nomes els
distas a aquest ridícula representante
d'un imperialisme decadent, que e3 fixin be en l'actual estat de Yaatalunya; que escoltin e:s batees del seu pit,
i a l'ensems que constataran que Catalunya no és un poble bilingüe, es donaran prensa a es:0)Hr aquelles célebres deanes amb que suara voltea espantar-nos i estemordir-nos.
La nostra contesta es clara, ben clara: Catalana catalana reo mío que ca fulano:*

.1114.11.

L'Associació Protectora de
l'Ensenyan ça Catalana a
París
Parto, t 5. — L'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana ceidabrä da nit del dissabte una
festa, a la que concorreguereu
nombrosos catalans de París.
El president senyor Pérez-Jorba , espesé l'obje.ctiu de l'Associa.
cid, que és la difusió de l'ensenyança en llengua cata/aura. Dasprds es llegiren poesies i foren
executades diverses peces de concera—llaves.
París, 15. —La reunió de l'Ase
sudada Protectora d l'Ensenyanea Catalana s'ha celebrat a
la sala Dancen. Assistf nombrós
palillo. Dos actrius franceses
Ilegireri poesies catalanes traduides al franees 1 el te ner Sarko
canté cançons populars de Catalunya. Durant la testa regula
gran entusiasme.—Ilactio.
Berlin, 15. — Comuniquen da
:Venial a l'Agència Wolff que a
dos quarts de una d'avui, una
trentena de franc-tiradors
tuan,s armats de fusells i ametralladores han penetrat fins el cense
Ire de la ciutat.
La resuläncia d'Alt Comissari francés ha estat ocupada,
hissant-se una bandera blanca a

El parlar de la Ilibertat de Catalunya se'lls fa sovint retret de
risolatneut, en qué eluelea essent
lliures, sense pensar que l'hora
actual no és la federativa. Es radien' parlar de federada entre

edi

Els francs-Gradars continuen
aveneana—llavas.

l'amo i
3.

" je. :,4e.
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Diumenge, a tes onze del mati,
Semit Ilse, a la Universitat, lacte ohcual
recepciú de la Hit/aire litera.
ta, coneguda en les Iletres amb el nom
de "Víctor Catala", com a membre numeran i de l'Academia dc Boncs Lle-

tres de Porcelana.

Presidí el 3enyor- Carreras t_andt,
acompanyat dels académica i els representants de les Corporacions i entitats culturals de Barcelona.
Na Caterina Albert, acompanyada
deis acadèmics senyors Apeles Mestres
i PM i Soler, passä a ocupar el seu
seti d'honor, en mig de grana aulaudiments.
El discurs loa un treball acabadissim, consistent en una biografía d'En
Frederic Rahola, el Ilse del miza subetitueix dins l'Académia. A profitant
l'avinantcsa de la filiació empordaneaa
d . ambdós, fin un fervorós dual d'aquella terra.
La cosa mis notable del discurs de
Víctor Catalä es la part referent a
Empúrics, lee gl6ries de la qual diu que
no han trobat encara l'encarnació d'un
poema que la faci firtmortal.
Sobre el tema d'Empúrics Urgí, per
acabar, uns quadcets evocalors del passat hegendeni de la ciutat dels grecs,

que san una bella aporiacie a la prosa_

LA POLITICA

traicid als sentiments nacionalistes i republicana dala ideadistes de Catalunya.

Recepció de Victor
Catalä a l'Acadèmia
de Boiles Lletres

DC/Ar
si nd a.

En tant tite el president col.locava
al nou académic la insignia de la Cor-,
poracid, el I‘blic, a peu dret, tributi'
una entuailstica ovació a restriptora
ticimenatjada.
Per indisposicid de N'Ernest
i Brasas, liegt la contestació que a ell
esta-ea encarregacla, En losen 11. Roca.
El traban del cenyor Mahner, consistent en una critica de Víctor Catalä,
fou també aplaudit.

El lector diu...
en.
,
Fa 1/bit mesos que tina demanat al
Cuerpo de TePgrafot que m'instan
el teiefon a casa: com que ern perjudica no tenir-lo Ile fet recomanar la
instatlació diverses vegades; tot ha estat Mútil; el teléton no ve, i tal cota
es presenten les coses, Deu ajut guara
vindrà.
En apoderar-sc'n rEstat o Cuerpo
de rEstat, ja vaig donar per descomptat que el servet seria de primer ordrc; perd el que succeeix passa un bon
xic de la ratlla; sé que no sóc pas
Jo sol que estic en aqtteSta fituació,
sine bastant abres sol.licitants; i ainb
rexperiencia del que he treballat per
,aconseguir el tctaion, ni nivatrcreixo
a signar la queixa amb el mal: notn,
perqué potser els vuit inesos es cce.
rertirien en setzet
Es que ja no sha d'insistir en que
passi a mans catalanes? Es que es poi
donar per bona l'organització actual
només perqué iba minvat aparcntment
el desgavell inaudit de mesos enrt‘ra?
UN SUBSCRIPTOR
Sr. Director: Un bon tema d'lnter..
maceta per a la Premia: Esbrinar per
quins set san, ja des de le primeia infancia, es dóna l'ensenyainent Cfl castcllá a les (escotes de la Casa ¡'roviudal de Carnal de la naalt noble cíatat de Barcelona.

A S.

Associació Estudiants
d'E.squel ra Catalana
Aval, des t6, a les set de la tarda,
%*estudiant En Joan Rusinyot denarä
una conferencia a l'Ateneu Dareeloni
(Canuda, 6), desenrotllant el terna "Manera d'implantar la Universitat Catalana".

-
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Pero Seebe 1 Zarauz
ENGINYER INDUSTRIAL
ciori el 5 del corrent, ats 32 anys d'edat havent rebut
els Sants Sagraments i la eenediccid ApostblICa

42.
..

(A. C. 9.)
e

Els seus desconsolats; mare donya Roser Zarauz, Nídua de
Seebold, germans Teodor, Diputat a Corts, Rita i Elissa, germans polities Mercè Galíndez i Juli Alonso, nebots i
tota preguen als_seus ainics i coneguts que el tinguin present en
llurs oracions i elAinvitea als fumarais que, per l'etern i descans
de la seva :_ ànima, se celebrarn deui, dimecres, a dos quarts
d'once del mati, a l'església de Nostra Sen yora de Pompeia
(Diagonal).
No es convida particularment.
'
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LA PAU TRENCADA

Homes de França

'Mort de l'ex.President del Consell El
Alexandre Ribot
París, mort M. Alexandre
Ribot, ex-president del *Cense!' de ministres i actual senador pal ras de Ca, lais. •
El prcsident de la Repählien ha Ira.
Inés un ajudant a donar cl pisara a la
I familia i ha també ho ha fet el president del Censen. Mi Ribot será enterrat a Saint Oaser.-Radio.
París r5.-Pertanyia df. Ribeit
partit republicà moderat i era un for-

nsidable orador. que malprat de la sera
<mancada edat es feia escoltar amb in- teris a la tribuna durant hores sobre
eLs temes mis eixuts. Fou ministre per
primera regada el 1875, co el dcpartament de Justicia i succcssivament descrees:sil carteres en els Gabinets Freieinet Loubet. El 1892 fou Presiden!
,del Cansen i ha fou cinc recodes tne's,
dcsempcnyant, a l'enser:u, diverses cae' teres. La darrera regada fon en 1917,
ge sureeir el Cabinet Brotad.
Des de . 1878, amb un Ilettger
slaria assentat continuament en
Isls tocan: de la Cambra, fino m‘e
ligog fou nemrnat senador.
31. Ribot era mesibre de l'Academia
,francesa i de FAcadirtia de Ci,Mcies
>orzas i politiques, a rensems que pro!Idee de la Legislació comparada.
1 La darrera setmana va estar encara
as Arras, per a treballar f ckcció de scbador.
Es autor de diverses obres de .celsilació i d'un Ilibre en el qual havia opte: ea els seus principal: discursos, amb
Id tito! de "Quatre anys d'oposició".
Pm a ponent o coen a ministre, taxt
problemes exteriors con, financie.:
socials, va estar sempre a l'altura de
la SCZ'a tasca en rls dircrsos ¿loes que
ocupó i en les lleis que va fer votar,
runa de les quals, sobre les cases baraks,

porta el sea nona-Radio.

Alexand re F. Ribot minué a Ser.nt
'Ornar, cl 7 d c . fcbrer de 1842; es casa
e 1877 amb Minnie Burch, de Xicago,
• ovil) la qual ro tenia: un fill. Estudiä al
Liceu de , Stnnt Orner. Fen adules al
fintes tane 1864; nommat subsidia
del Tribunal del Sena, el 187 0 ; neme- 1
nat secretar; genCral del ministeri de
Justicia, per 31. Dufaure, el 1878; cle-7
pis mcnsbre de la Cambra de diputats,
• triatiir any; ministre d'Afers estrangers, del ministeri Fecycinet, de
Seo° a 1893; duranit aquest període,
fon feta Ciliar:a franco-russa. Ere:ideal del Cansen duran! el periode temultad: de l'afer del Panamà, ho Ion
norament despeé: de la dimissió de
211. Casnir-Périer, fins 1914. Metistre
• Finances de rala a 1917, duran! els

darrers anys fas fortament oposat a la
política de represàlies envero les ardes
religioses. Els sosia 111('S ittIPOrtalliS discursos foren pronunciats sobre finances, afees estrangers i la airestiö de la
Ilibertat de l'ensenyança. FOU president
de la Comissi3 nomenada per fer una
enquesta sobre Vestal' de la segona ensenyança i promogue importaras re- f orases. Membre de ¡'Academia francesa
de la de Ciències morals i politiqueo;
tFeto bre corresponsal de ¿'Academia an-

}

Entre les seres obres es troben la
Vida de Lord ErskIne", discurs llegit
obans de la Conferencia dels advocats
rany 1866; "Reforma de l'Enscnyança Secundaria, editada el loto; "Dis1 cursos politles" (1905).-(N. de la R.)
VAIXELLS FRANCESOS fu
París, 15.-Aviat sortiran dos torpediners francesos amb rumb a Mellad,
on posteriorment sets miran altres unitato de la Marina francesa.-Havas.

Fraga estä disposada á anar a l'incau"
Anglaterra se'n renta les mans
tació de les mines :: Se suspenen els lliuraments en diner i en especie
Els sindicats obrers del Ruhr estan disposats a continuar treballant

als propietaria de mines del Rahr, un
telegrama en el qual, en nom (1,1 Govern, prohibeix tot lliurament de carluí a França i Bélgica, fías i tot en
el cas que el pagarnent los a compte.
-Hayas.

Dusseldorf, 15. 1-La negativa deis industrials alemanys de continuar les negociacions amb els alias a conscqiiiincia de la prohibició del Govcrn
/nana( que segueixin les gestion d per
les remeses de carbó, ha provocat Fextensi ó de l'ocupació en direcció a Dortmunt.-lIavas.
París, 5.-S'asscgura que les trapes franceses ocuparan avui la pobiacis de Boclnin.-Havas.

EL GOVERN ALEMANT SOC:PEN
ELS LLRU7AX1ENTS EId mn-raLLIC 1 EN ESPECIE
París, 15.-La Consistió (le reparatimo ha rebut una nota del Govern alemany anunciant la seva intenció de susprendre els lliuraments en rnetal.lie i

especie.-Havas.
París, 15.-Contra el. que s'tsperava,
la Comissió de Reparacions no s'in re-

unit avui.

S'ignora encara quan ha d'examinar
aquesta Comissió la lisura del Govern
alcmany dcelarant que deixa de fer els
pagamento en diner i co mereaderia.-

Havaa.
EL GOVERN FRANCES ESTA
DISPOSAT A ANAR A LA INCAUTACIO
París,

15.-En el Quay d'Orsay s'ha

celebrat una entrevista entre Palearé,

ESPORTS
FUTBOL

n

El Camplonat de Catalunya

resultats d'ahir no alteren el més
zafaba la anunció del monpionat del
gra o /3.
Seguint la seva marra mmendent, el
Terrasea aconseguf damunt del Beba,
na un resultat tan elogiient, que sense
cap mena de doble Psfianqa moralment
préti ; no suposävem nosaltres, 1 en dir
de confessar que l'actuada de l'equip
cgarenc al prescut campionat rus ha sorprès; no suposävem nosoltres, i al dir
nosaltres paciera comptar-hi lambe lote,
l'opinia baoelonina, que un oanjunt d'elements, gran part dello deseoneguts
cota a prirneres figures, pera atub id gran
avantatge d'ésser tots de casa, imana
arriba a guanyar la davantera al fort
onze del Martinenc. Els resta un partit,
que ha de decidir-la sota del Terrasse, i
aquent és el que ha. de celebrar amb el
Japiter al seu comp.
De sortir-ne grianyador, room ens decantem a suposar, tindrä la Iluita guanyado, bo i conservant etaoinshrldushel
damunt del seu mea potent
resultat ja era de preveure; una
facil aletada del Martinene damunt de
l'Faapanya, que II permet seguir a l'expectativa la malora del primer classificat.
Al grup A no ne eelebrä el partit Eapanyol-Europa, eom anuneiä, tota la
l'orPrernsa local. La causa fou de
¿re de suspensi6 ton donada a viva (era al meal
_
_ _ del mateiz_ dleateaca ¡ad arca&

que

Les Iropes franceses reprenen l'avenç i ocupen Bochum

Parts, 15. Aquest matt s'ha i el ministre de Finances i el ministre
del Treball, per tal de tractar de la sirebut una .notfcia de gravetat.
E l s industriale alemanys del tuació creada per l'actitud dels indostrials alemanys negant-se a realitzar eh
Ruhr que ahir s'havien entrevistat amb el cap de la, missidi fran- lliuraments de carbó,
El president del Consell i els miniscesa i acordat continuar P ropor
tres estudiaren les mesures a prendre
carbó-cionarelsIumtd
a cumple de les reparacions, ban en cas que els industrials persis t eimanifestat s avui que per ordre del xin 'in l'esmentada actitud. En aquest
govern de l'Imperi havien acordat cas, s'aniria a la incautació per assegurar els lliuraments, havent d'intu y enegar-se a realitzar els susdits
nit- el - general Daguette,
Iliuraments.
La Comissió de reparacions co reAquesta tarda els esmentats
unirà denla, per tal de tractar daindustrials aiemanys habien d'enqueda qüestió.-Radio.
qüestió. -Radio.
trevistar-se amh lii comissió
FRANÇA ESPERARA EN EL
francesa, per') no han compareRUHR
gut, linliiant - se a comunicar que
Paris, 15.-Sons l'"Echo de
el govern del Reich els ha prohiParis", el president del Consell
bit rea l itzar Iliurements de earbd
do ministres, senyor Poincare,
adhur abonantsels-hi a compte i
'ha
informal al Govern britOniO
raó
negaven
que per aquesta
que França es proposa perniaa qualsevol acord. - Radid.
Dusseldorf, 15. - A la reunió neixer en el Ruhr fina que Alemanya pagui.-Havas.
de la Cimissid intera l liada d'enginyers amb els propietaris do
ANGLATERRA SEN RENTA LES
MANS
les mines, aqfiests, en vista que
el Govern ha negat a pagar els
Londres, 15.-Aquesta tarda
lliuraments de carie) fels a Frau- sha reunit el Consell de minisça. presentaren una proposició
tres, ocupant-se de la consolidient que estan disposats a lisodavid del deute angees a Nordrar combustible sempre que els arnerica, i de fa situacid creada
lliuraments siguin pagats en di-. dI Ruhr.
ner en un vuitanta per oent de
Seitibla que entre ela mimollur valor al comptat i la resta
tres ha causat disgust l'actitud
al cap de tres dies. Les negociaadoptada avui per Alemanya
cions continuen avui.-Radio.
cuy clavan t d'amdesta obstina.,
Berlín, 15.-La Comissió especial del
cid Angtaterri- no podes presenReich pels carbons, dirigí aquest mati tar cap objeeeid a un nou avenç

chut del Comité Provincial de la P. C.
C. F. -1 u la segada d'un dele das clubs
interessats actitud que ha provocat una
Sarta Indignacib rutre l'element espartiu.
&tabla que armad aasumpte donara
molt de soroll, pera el just tara que la
Federad° obres atol, gran energia vi»
antibar amb aquest estat de coses sor tant
despristigien el /ron nata del Ilustre primer organisme futbeillstic.
lleno aqut la nota que ena bu fa,ili
la P. 0. 0. F.:
-ta
El Comité Provincial de Barcelona de la
E. C. de 0. du P., deuda dele fet3 saneen* amb la auapetuti4 del parta Eapangol-Europa, CULI Csaer un dcare fer
públie Pr r adexingut derru ya la (Jarrero setma sa i relacionat amb du partit.
El drenara va celebrar-8e la aerrei6
dinäria del Cotral? ti al propasar-se que
el diumenge ae celebré. el partit oanullat
per la Federació Nacionn/ a consegii,rncia del coa Zamora, Espanyo/-Europa, cl
preartent va emprende° la 808i6, 80190
donar cap xrplb avió, allegant eseer antireglamentaria la di:mugid.
Darant d'un tal atropen, el ContiQ ay
Gradar darant del Comité Regional, convocan/ el sea resident aeasid per el dia
stgüent, a la qual hi aaaiatt el Provincial
en ple, negant-ae el aro preaident, que
Óa el 0. D. Europa, ha donar per constituida la mató; 110 donant explioari6 de
l'anterior euspesa i afirmant que en ignorara ofidalment que hagueaein de repetir-se els partida Espnagol-Europa i

V14~ 1. reig8448

en el

Ruhr.-flavas.

ELS S1NDICATS OBREZIS VOLEN
TriELIALLAR
Essen, 15.-Els representants
dels Sindicals obrers. han comuMcat als delegats a nits que estan dier.osats a continuar trebaliant dintre de frordre.-liadio.
No Hl HA PAGAMENT DEL
CAR130 EN OR
Essen, 15-Ha estat categbricament desmentida la noticia
relativa a un suposat acord deis

directors

de les mines del

Ruhr

amb la missió de control sobre
el pagament en or deis carbono.
A la reunió celebrada a Essen

ne s'ha traetat per res (IN pagament en or, fortuulant expresses
reserves sobre la forma en la qual
s'establira raeurd sobre el carbó
i les mesures que s'adoptin per la
producen) d'aquesbartiele no resulti disminuida.-Havas.
SEXTEN L'OCUPACIO FRANCESA :-: LES TROPES ENTREN
E.00HUM I Cc,NTI,ILIEN AVENÇANT
Duschdorf, 15.-Les tropes (ran
ceses han entrat a Bochum al
migdia, sense incidents, ocupan',
eis llocs estratègics de la ciutat.
El general négoutte ha diripersonalment l'operació.
Paris, 1 5.-Cosnuniquen de Be-

ehurn que les tropes franceses
han ocupat l'Ajuntainent i • la
Casa de Correus i TelOgrais
quella població.

que convocaria aco g ió ettraurdinäria per
al dijou..
Arribat aqucat dia i essest lea guatee
de convocar ss asid extruonlinäria
pr( sident del Contitil Provincial, boom'.
(Irreal la oonvonatória, la majoria dele
membree del Cornit rl acudiren al ¡color
president del Comité Regional perquè el
presidía per prendre eta acorde que ea
deriven-in dele geaumptee penden!: da, dincugaió de la ~pesa junta del dienerte.
Sota la pernirEncia (Id club que trl
agUrat caree° al 0. I?. ea reunir-en del
Provincial da drIegats dila chiba Bapanya,.. Arcre f, Andreuene, Mollet, Terroana i Catalanya de Badalona, deis-ara
d'artaietir a la mutó el delegas de la
U. S. de Sana I el president C. D. Europa.
Per unanirnitat ea va acordar celebrar el partit Eap a nyol-Europa, 1a Cae
aquest darrer club no baria donat cap
eardioacid per justificar la no celebras-id,
vg donaren les ordrea oporteines per dur
aterren: record, i a les dot g e horca de la
nit del dicendree, el presidente. D. Europa, ce ra presentar al local do la Fi 1'rocié, obligara a Iterar-se del llit a l'oficia! aengor Arévalo i orden:me- ti emana
ka ordres de terepensid del partit i convoqué» al CorniQ per a Ice nora de la
venta del diaeable.
..Reunit noramcnt el Comite, manif est
el aro res/f./era que hacia g uapa el par-

tit Eapanyol-Europa per Esaer il.legal
l'ame& Inútil fan dentellar altea explicació ni intentar una aolucid harma:ti:a;
el presidepnt tuapenand norament la ereajó, perd el Cornil? Provincial, aitrament
oontinuj deliberant, ratificant record de
celebrar el partit Eapangol-Europa i cur_ iana iaimediatanwtit 1am ordrea del esa,

1 Z‘o

També han ocupat les poblacions do Mattineeen,Blankenslin,
Mettniann i Velbert.
Continua d'avenç de les tropes
d'ocupacid.-Havas.
LA SITUAGIO DE LES TROPES
Parla, ministeri da la
Guerra han facilitat els següents
informes sobre la situació do les
tropes en el Ruhr.
Les tropes franceses de la regid del Ruhr i Dusseldorf enlatanuen executant el pla preconcebut i -progressaven aquest mati
en direcció a Bochum.
Aquesta tarda quedaran establerles les tropes francoses a la
Itnia general Werden-HatongenWerme- - Kleinrichengurg - Botrop, unint-se a l'esquerra amb
el destacament belga.
El comanament esta assegurat
al Sud pel general Henry i al
Nord pel general Carou.-Havas.
EL CARIEN) ANGLES PUJARA
Londres, 15-La perspectiva
d'una possible interrupeid del
treball a les mines del Ruhr ha
portal com a conseqüència norebroses ordres de compra de carb6 angles. Aquesta afluència de
demandes provocara lògicament
una atea en els preus del co-abustible angles.-Havas.
NO 111 HA DIA DE DOL AL RUHR
Paris, 1 5.-Telegrafien d'Essen a "La Liberte" donant cumple que el general Demtle ha notificat a les autoritats alernanyes
de tots els territoris ocupats la
prohibició de celebrar /a manifestad() organitzada pel Reich
anda el notn da dia da dol".-11avas.
PEDIVIS CONTRA EL3 SOLGATS
FRANCESOS
Essen, 15.-be procedencia

britànica comuniquen que a l'entrecla dels soldats francesas a
Ouer, prop de Recklinghausen,
(oren llanades contra ells al, gustes pedres, cosa que obligä al
general francés a anunciar que

les, rerA4que,31 refusà la Avitaoió.
S'havien pres severes mesurea
de policia per a impedir que els
manifestants anessin a l'Ambaixada de Franca.
Es varen fer diversos crits hostils a França 1 els estrangers.Radio.
EL. QUE DIU EL CANCELLER
CUNO
Berlín, 15.-Després d'haver llegit la
resolueib adoptada a la manifeatació
das partits barrosos, el Canceller Cuno declara que el Reich continuara
practicant una política clara i sencilla.
Tots, afegí, tinco de donar-nos /a mi
per a constituir una verdadera comanitat en que es fongui tot el poble amb
resolució per seguir el cand que asse>yala l'honor i la dignitat nacional
envers la desitjada ilibertat.-Havas.

LA XENOFOBIA A ALEMANYA
CONTRA ELS FRANCESOS, AN-

GLESOS, AMERICANO I FINS
ELS ESPANYOLS

Munich, 15. - A quasi totes
les poblacions ademanyes es registren aquests dies nombrosos
casos da recrudiment xenofob. No
solament els francesas, sinó tam
Ltd els anglesos, americans i espanyols san objecte de repetidos
mostres d'hostilitat per part dels
habitants de les poblacions d'Alenianya.-Havaa.
LA 1DAN1FESTAC10 DELS SO-

CIALISTES 1 COn1UNISTES
Berlín, 15,-Ahir es formit una
manifeetacis5 . a la sortida de f a
sessió del Reichstar, eiristituida

principalment per elements cue
inunistes.
Un grup de Manifestants aria
davant de l'Ambaixada de Erario.
També es dirigiren nombrosos
grups a la resi.léncia de la Comissió militar interaliada.
La polida intervingué, .obligant als rnanifestants a circular.
No es registrä cap incident.
A la nit se celebra una impor-

prendria serioses mesures contra
el cap de la policia.-Havas.
EL DIUMENGE A CERLIN
LA LAN!FESTACIO DELO PARTITS BURGESOS

tnnt reunió d'elements comunise
tes.
Pronunciaren discursos aiguti;
oradors, preocueant-se de la Iltrita contra França i contra els cae
é
pitalistes alemanys.
Berlín, 1 5.-Abir s'efectulu daTambé es verificaren algunes
vant el Palau del Reichstag la
'
manifestacions
contra
l'ocupad()
manifestad() deis partits nurgedell Ruhr a distintes poblacions
sos contra l'ocupad() del Ruar.
alemanyes, especialrnent a BresEl nombre de manifestants fou
lau, Danfzig, Frankiert i Carlsbastant crescut, malgrat d'haruhe.-Havas.
ver-se prohibit que les entitats
acudiren corporativament.
L'EVACIJ ACIO DE RHENAN!A
Pronunciaren aplaudits disPELS ANI ERlCANS
SOLDATS
cursos eds caps de tots els par-,
CASATS AMB ALEMANYES
tits buegesos.
Coblenea, 15. - Les forces
La multitud entona l'himne naamericanes catan acaban els precional i anees canto patriòtics.
paratius per a Hur repatriació.
El liará de Lersner invita ales -a
Durant l'estada a Rhenania, tresho y es eis oradors a anar al do-

mieili del canciller per a Mitarar-li les conclusions adoptades

renta soldats americano han cont ic matrimoni amb notes alema-

i manifestar-li que tot el poble
aleinany esta darrera d'ell si es
manté ferm.

nyes. Hi tut altres dos cents chaquanta matrimonis concertats.hayas.

perd el presiden!,, al metí del diumenge,
acudí a lea ofirince fedcratieree i malgrat Ice protestes (lela empleats, ordelal,
ultra ceada, la suapcnsi° del partir.

tercer, en mig d'una formidable asarla
que ti tributa el pdhlic.
Abano d'arribar el desenna Rediu marcä
el guara
PS aegon tempa ton a la in Seren
primer .El loe perdé tot l'interés dasant
del constant dirmini terrassenc, que gr011segut dos tantos mes, obra de Caneas i
Itaig, el primer de falsa espléndida.

Terrassa, 6; Badalona, 1

importància d'aquest partit queda
ben patetnitzada an,b la gran gentada
La

que mal& al cama del Terrassa, no ataSant i mi convidar-ld gatee la temperatura.
Es euidä En Peris de l'arbitratge, alinitre/ore els equips d'aquesta falsa: Terrassa Munill, Ihmengue, Terrena, &garra I'apell, Fernández ,Roig, Itediu,
Cauals, 'troto I &molaría. Badalona:
Bau ; Rodrigo, Maurici, Rarnis; Riera,
Rodrigo (V., Cancela, Maja i Benagen.
joe donä comenq amb un fort atar
badalona que acabä amb cornee, pera sonso conseqiiènvies. S'anivenn, per donar
Rae a una série d'atar-si a tots dotes portes, que el públic asocian. El partit ereiala per moments en espeetaciö, dones uns
1 altres jugasen bé i amb gran curarse.
El primer tanto eurrespongué al Badalona, esseut el seu autor Cancela, amb
nu xut magnific que toa salvat pel porter dins eh mara.
No decaigue per alza l'anhn dele terraasencs, ans el contrata, era:mingar, a
jugar amb una empenta FM, que hog,rareu
estacionar el jac en dominio contraria, havent d'entrar Beil en joc a cada asomen f.
Firialtnent, despees d'un reno fi d'intentonea, Canals logra l'empat rematant
fin corneta
A partir eaquest instant el domini del

Terraasa So aelaparador, 1 tot seguit ee
mareat el :segun tanto pel mistela CAnu,lati als poca minuta aconaeatel: el

1
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Del Terrassa, quin eonjunt actua tan
eapl,ndidament, aols en farem una distiricia, i aquesta fa a favor d'En Canso,
que en amicst partir n 'ira acreditat roas a
element de n'oh cuidado.
El Badalona, passats els primera momento, ea deseoneertä per emplee:.
Se salvaren anioarnent de la desteta
aburrid, Carmela i lira. 110 obstaut I el
nombre de tantos maneto

Martinene, 7; Espanya, 2
Molt relatiu fea
d'aquest par• lit i per eert que no se n'enganyä cl na/die. Transeorregue dins un aburriment
g eneral degut a la manea de latinea jug ado" a causa del eamatant dommi del
Martinene, que aliniä a NeApleda, 'Fullero, Marine; Camarera, Monitor!, Res518 ,n ; Sams6, Vilar, Costa, Barra( bina i

Rodrtguez.

Els tantea teten mecate: dos per Earreclina, das Vilar, dos Costa l'un Rodriguez, els del Martinene.
Els do l'E.spanya foren obra d'Alfaro
1 Plazas, quina remuneren Putispe Bota,
Per-ella, Zunigoza ; Plazas, Bellariata,
Cortes; Dalmau, Altaro Roiar11, Oscria
1 Satis. Al segon temps. ea tirará
faro jugant per donsegüent EE.spanya
ausb
_ so l a dial jugadora.

.

Els franc-tirado rs
lituans s'han ap
derat de Mem el
Memel, 15 - (D'origen pe,
nés). Aquesta matinada comenti
l'alee genera l dels ;canes tir5.
dors lituans contra aquesta
b/acid.
Els tituans -ocuparen aquest
matí AIRsof i la part sud de M1.
mel, have-e-hi morts i ferits p, ?
abdues parts. - Hayas.
Memele 15. - ('orDlgen ata,
nlam Y). Eis lituana han ()can
tota la ribera del riu Dange.
Continua el foe, de fusellads
Totes les fabriques estan tare

Hayas.
Berlin,
s Comuniquen dl
caB
elQcsr.lin,
Memel a l'Agencia Wolff que a
dos quarts de una d'avui, len
trentena de franc-tiradors 11,
tuans, armats 43 fusells i arde(
tralladores han penetrat fia ti
centre de la ciutat.
La residencia de PAR Conds,
sari franelas ha estat ocupada,
hissant-se una bandera blanca a
l'edifici.
DIs francs-tiradors conti ralea
aveneant.-Havas.
París, 15. - En el miel tal
d'AUN Estrangers ens comunis
quen ésser carta /a noticia da
l'ocupació de Memé pelo in urA
rectes lituano. No es tenen noti. n
cies de la sort de les trepes frge.
ceses, puix no sen ha rebate.»
de 1*.tnlt Comisani allat a Ye el,
31. Patsinc. S'ignora si hi la bt1
gut algun embate
Noticies rebudes de M
diu en que els lituans s'han ape
derat del centre da la població.
Les tropes franceses romanen
el barri de llurs quarters. El eap.
dels insurrectes ha manifestat
als francesos que s'abstinguin
tata acció defensiva, pula respee,
taran les vides dels habitants
la ciutat. Se sap que el cruiet
fra ncés 'Voltaire" ha salpat pe?
Memei i que arava d'arribar el
navili da guerra angii_!..3.- Radio,
ELS TUMULTES DE MOSSWD OME4RDEIGS AERIS -:- PER.
DUA D'AVIONS CRiTtNICS
Londres, 13.-Comuniquen de Cora
tantinobte als diaris d'aquesta copal
que es confirmen els tumults
nats pela rebels a la regió de lloss

els aviadora britänics betmha
ren alguna districtes. Els aviens lostirotejats caiguent-ne alguns.
Preguntat el Foreirg Olfice sobre
veracitat de /a noticia, s'abstingue
on

desmentir-la i de confirmar -lx -II?
TOT

VA CONTRA ALEMANYI

Memel, 15. - EI comandant de
les torees sublevados, ha trames
una carta als Alts Comissara
adiats, assegurant-los-hi qua el
moviment va dicigit especialrrent
contra la intolerablel (Lreeeió ale
manya.
Invita a les 'tropes francesn
a qué es repleguin i s'abstingedi
de tota acció guerrera, garantilzant la completa seguretat de3
habitants i funcionaris d'aquell
territori.-Havas.
UNA GESTIO PROP DEL CO.
VERN DE KOVII0
Koano, ta.-Els representants dct
paisos aliats han realitzat una nora te•

tió prop del Govern de Lituinlia, Fre•
gant-li que adopti ressolucions resane
dels insurgents que operen davaai
Mental.
El Gorreo lita., accedías a la 1d.
licitud dels representants aliats, 15 cir
cidit remetre un regiment a la tr asse
tal de reforaar a la vigila,'
lat
Ilotas.

EI
El

partit Asturies-Catalunya
le'erquip
p
l a ()catare pord

Després dels

magro/Bes resultats
tinguts per la selecció dAstUri,s de
munt 'la de Biscaia, el partit cout
Catalunya havia despertat un Cafería

camp dcl 5RIi
on devia 'oiga -nea,qurl!o
el partit, s'empleni del tot. L.01(
general es mostrava favorable als
tarjan.. L'ab,encia de N'Alean
d'En Picra i d'En Sigi, era un ris
lates que els indina a creare ea •
triomf seu,
obstant, co com e-rea'
partit, una nerviositat general s'aPe
(lela deis espectadors, els quals srbi
ren la senyal de comerte amh ass Me,'
ci sepulcral.
Els dos equipa es presenten al eran
escoltant un i altre els aplaudimerts o
rigor. D'arbitre actua Túrra, de /3.°
cala, en lloc del designas Larrafne
Astúries es presenta alai: Oscar, 1.
man, Comas; Dango, Meana, Ctiznaf
Domingo, Bolado, Zabala, Barril i

general formidable. El

tm'i
Ca4talunya presenta a Zamora,
Surroca: Torralba, Sancho, tier; Tena, Martínez, Grada. Casa

nao,

Obreras.

Desprei de . donar-se cts resp3:
burres/ china comerte el joc. E/ p

atac la dels asturians, pezó
niat són els p ostres els que
perill la porta contraria, gracies a
centre de N'Oliveras, que no CO
fitat.
BIZ tan
e nqouggél szialt. elrlueciit,siöpuici;;Y_

Limarts, 10 do gencr de 1923

L'A PUBLICITAT

PREMSA
REMSA ASSOCIADA
CORRESPONSALS :
D'ESPANY
Una R. O. d'Instrucció

El Patronat Escolar
. de Barcelona
La "Gaceta" publica una Reial
erdre nomenant vocals del Patronal. Escolar de Barcelona els re-

geters don Feliz Roure, don Mare
ti Estere, don Emtanis/au Duran
j Reineis. don Joaquen Marta de
badal i don Manten Bordas.

El Consell de Ministres
—

S'han despatxat diversos expedients
Prop de les sis de la larda han
enedat reunits els ministres a la
Presidencia per ceelbrar Consell.
En arribar, el primer, el de
1 /4Iarina, un periodista li ha dit
Sntencionadament:
—Que sigui enhorabona!
—Per que?
—Perquè, no es vostè el nou
It Comiscare?
—Però. per Déul Quines ciotes diuen I
—I tapant-se d'orelles ha cor e e-lit a ficar-se en l'ascensor.
Despees ha arribat el ministre
Foment.
—Qué conten?—he pregunten.,
—El que ;mete ene digui.
—Hi ha algú a dan.?
—ha arribat el ministre de
„..arina, el nou Alt Comissari...
—Dones és una noticia que em
lionen vestes, perquè jo no sabia
•
.Altrament jo por al Con,
gell daveli els mateixos assumptes que quedaren pendents a eúle
eirm ja que el Consell es continutrió d'aquel'. De manera quo
pernea manifestar-los: Dèiem ans
El ministre d'Instrucció pública .solament ha dit:
—Res, res; vine net.
Despees ha arribat el president
rl Consen.
—sil)! gran complet!—ha excemen en veure el gran nombre
de perimeetes que esperaven.
• --An b que ens doni vostè una
• , • us per barba—ha dit un pee

'

Ei president ha mirat la cara
i ha dit:

hi ha una sola bar. :UXÍ dones no hi ha noticies.

- pres. canviant de tu, ha dit:
- tt-s: vi d • aviii es rentinuaee ii e I c.m- 11 de dissable.
dite,
litic ha
•
deepree, sois ha (lit:
- eenies purto al C,Tisell un
ent senas importancia.
Ii arrlat a continuaeie el se -,
ny•l . Ped ga I.
- Han vingut molts?--ha
• :it.
- ei. A dalt hi ha tres o guatee
Porta alguna cosa?
expedient de m'edil per a
cre a.
Ei n'Aletee de la Guerra ha dit

que per a ell el Censell era 'miran.
administratiu.
cornte de Rornanones ha
einiefestat que a aquest Consell
Ute iii portava res. En tot cas—
ha alegit—hauré de prepara algens indults per al dia 23, Sant
dei Hai.

—Convindria—ha observat un
di,la — que es concedía un
i irajilt general que comprengués
el, eeriodistes surnariats per has
• e veril articles bobee la campara del Mart-oc. Ate() I/ ho
Sec. Cien tute els periodistes eaPeleeis.
—En) sentida bé—ha contestad

el eomte de Romanones,—perd
abans de tot necessitaria que eill
facilitessin una retarle) dels casos concrets, per estudiar-los i
comprendre'ls en l'indult.
Ha arribat, par últine el minis-Ire d'Estat.
Ha manifestat que s'havia
tnat el "modus vivendi" amb Alee
manya, per virtut del qual obtenien aventatges per a Espanya
en els vins, plàtans, minerals i
suro. Regir ä prórroga fins
Púltim dia de febrer, amb l'objecte que en aquest termini s'estudii i aprovi el conveni definitiu.
NOTA OFICIOSA

El Consell ha acabat a les nom
&maniese del seu resultat aquesta nota oficiosa:
"Acabà el ministre de Foment
l'exposició del projecte de R. D.
sobre proveïments, el qual, despees de detingut ifiätisi que la
importància de la materia requee
ria, fou aprovat.
El ministre d'Estat donà compte del canvi de notes amb lato baixador d'Alemanya referent
"modus vivendi", de qual afer
es facilità nota per separat,
El ministre de la Guerra en-,
terä al Consell de la R. O. que havia dictat sobre l'autorització de
la última convocatòria per a les
Academics militars segons el
sistema antic, si be fent impossible tota ampliació sobre el
nombre fitxat. També explicà la
indicació continguda en aquella
Rival ordre sobre de les Innovacions que en el seu dia regiran
quan arribi el Gas d'autoritzar
altea convocatbria de conformitat a normes distintes que imposarà un cop organitzat l'Estat
Mejor Central.
Es despataaren aquests exime
dients:
De Guerra: Cedint terrenys del
ram de Guerra per aixamplar el
port. de Màlaga; convocant un
concurs a fi d'adquirir una barqueta per a les t'orees d'enginyers, i concedint la Medalla do
Sufrimens per la pätria a alguns
cep 1 ‚(remis.
D'Hisenda. — Arrendament det
local destinat a la Delegació d'ilie
senda, de Valladolid.
De Governacid.—Concurs per
*arrendar edifiers ainh (leste a laco I irterament de forces de la
guärdia civil.
El ministre del Trehael
ça. donant compte deis assumptes pendents del sea- ministme,
enes per lo aveneal de l'hora es
va suspendre el Coneell, que continuara el climeeres, a dos quarts
de sis de la tarda.
AMPLIACID DEL CONSELL

A mesura que cis annisIrrS
sortien del saló del Consell, convenren tota en afirmar que no
s'havien ocupat del Marro-e.
IE fet és rigorosament exacta.
• En el Consell, el ministre de
la Guerra es noneretä a donar
lectura d'un telegrama que li dirigí el generat Vallejo, contesta-,
ció d'unes preguntes del minietre, trametent noves rnult satisfactòries de la regió de Gomera.
Ha causat vera estranyesa
que no liagi acordat el Consell
la substitució d'En Villanueva a
lAuta Comissaria.
Prescindim en recollir noticies i profecies dels periódics
la nit per tal com tetes elles estan mancades de fonament. Eabem que ahir no fou vençuda la
resistencia que oferta l'Alcalä
Zamora per acceptar el cärree
d'ad comissari. Creiem que no
han acabat lles gestiens Prof del
ministre de la Guerra, i que del
q ue es tracia es de cercar una

solució interina, que podria consistir que l'Alcalà, cense pelele°
el càrrec de ministre de la Guere
ra, fos designat alt comissari ert
comissió fins que estigui bo En
Villänueva.
'Del deepatx de ila cartera de
Guerra, en absencia de l'Alcalà,
ße n'encarregaria el ereeident
del Cansen.
El compete d'espera obert pcst
marques d'Alhucernas, obeeix
que no vol fer públic el seu
fins que el dimecres l'Alcalä dese
patxi amb el rei 1 se celebri el die
jous la Junta de Defensa Nacional, que ha de presidir dón Ale
Tone, la gime es dedicarà exclusie
vament a assumptes del Marran.
Si la nova gestió peor. de FA),
calä fracassés, la candidatura
que té mes probabilitats seria la
del ministre de Marina, Lluís
veg a.
1

Silvela,
missari?

DE CATALUNYA
MALLORCA
Alcaldes de R. O. -:- Sesslá do la
DIputaol6 -:- El servei postalarel I els viatgers
Els "Ora(orla", do Perossi
rd goyernador civil ha eomunicat els
norn,namenta d'alcaldes de Reitil oree
a favor d'En Guillem Forteza, 'liberal
regiona/ista, de Palma; d'En ['su Marían Motry, d'Inca i de Fnuacese Gonzale ,
¡Se elanaeor.
•Avni a la aeasió l'Ajuntament, l'eralcalde maurf Bartoleen Pons ha provovoeat un debat sobre el nomenament
d'alcalde Reial ordre a favor d'En
Fortuita, conegnt arquitectas Aquest ha
Ort rotundes afirmacione regionalistes
malgrat estar afiliat al partit Iliberal.
Ila dit que traballarä a favor de Palma
i de lea idees federnlistee. El deber ha eignt molt accidentar. Ea creo que el non
balite pcndrä potteasit, demä, cesant e) que
ron elegit per la mainel& de vota de V./juntamente
—Sota la presidencia del Gobernador
alta reunit la Diputacie provineiel, loasgurant el periocie de les semiente S'ha
mimes la renuncia del cerrec de diputat
a en Josep Feliu que ha eetat nomenat
Governador dril de Tarragona.
Slta llegit una R. O. del ministre de
la Governaci6, autoritaant l'emissia de
l'emprestit provincial d'un mig
de peeaetes al fi per 100, en obligacions
de 500 pessetea, per dragar el dèficit
provincial.
La Con:upan/rija Aareo-marítima
treballa,- activament per inaugurar el
servei postal de passatgers a primera
de febrer, essetn possible que assisteixin a la inaugurarla el ministre de Foment i el Director general de Correue.
El primer aparen per /a travessia
Barcelona-Palma serä anfibi, amb dos
motors de tres cents cavalls i destinat
al servei de,. viatger
S'assegura que vindrä en el dit aparell la Comissió oficial i alguns reptesentants de la Premsa barcelonina.
Els dits aparells anfibia tindran l'hangar en els amples cape de "Son Sant
Joan", cedits per l'aristócrata Lluis Des
puig.
S'ha rebut l'informe del cap de co' mtunicacions aaries, favorable a 'elx
pressat servei, aparells i material, per
pader comenear la linia Palma-Barcelona.
— Sota la direeció del professor Artur Pararte han començat els assaigs
dele "Ora.oris" de latbat Perossi.

V1CH
La coroaacid de la Veme de la

Chava :-: La nova Junta de "catatunya V a lla" i Catalunya de
P"Esbarlo Marid"
DI Centre Excl.rsionista de Vieh la
"Caseta de l'ich" luto etupreti une campanea destinada a que ha eorentleil, de In

Verge de la Glera :Peal feta reetaurnnt
diznarnent la imatge aetnalment ealletgida per endremines de mal seust. En
armes{ sentit el Centre Excursionista ha
adreeat una instänein a l'Excm. senyor
leiste, firmada pel presiden!. 1 secretare
que 550 111n. Jasep Gudiol Unís lila,
respestivament. Per al dia 14 el Centre
tenia entibeiada una conferencia sobro
"La imatge I el Santnari de la Mare de
Deu de la (lleva", a eerree de l'illuetre
arqueeleg Sin. Gudiol, per6 l'il.lustre doctor Jaime Serra i Jordi ames de ter
suspendre equereta conferencia 1 al saberho alabas socia del Centre han demanat
una m'evocan:irle a Junta genera l entraurdinäria, per de mä itera:,
d per parlar
de reementada anepensel.
— Ta Jt.nta directiva de Catalunea
S'rllaba quedat constituida en la seeüe nta forma : Pretrident„Inume °nomines; viee-peteident, Josep Solä; seeretare
Ramon Rovira ; vires:secretare Pere Mira!.
peje; temiereis, Miguel ; comptador
Antoni Rieart ; bihlinterari, Afiquel Arte.
mf ; veteals, Mateo Aroma Pere Caetellef.
En aquosta sorietat s'ha perlIonzat la
temporada teatral; diumenge paeeet va
cm presentar-se la comedia d'F-t) Joaes,

"Ele hip6crites", obtenint no franca:iba',
la seva representad() la companyia que
dirigeix el primer actor Bartomeu Pujol,,
El Conaell directin de' la societat ea.
portiva adiado Mariä ha renovar els eln'er7, en la se irilent forma: Preskient,
Jne q uim Eepona; vice-president, Antut-ui
Ralee; secretad, :roseta Itierola; virecretari, Antoni fticart; tresorer, Juan Aneada; vire-tresorer, Joan Ararat En la
reune:, tinguda per prendre poesesciiii va
acordar-se la realitzaci6 don pla d'obres
QU'Y minoraran les condiciona del eare1p
de joc.
— El dia .10 del torrent s'efectuaras a
lea Casa Consistorials la subhasta per a
vadjudicaei6 de la Iluns pftblica que des
de fa deu anys venia a carree de la »ocies
tat Peritas, Holanda i Cbmpanyia. 'Pamba
Be eubbestara preximarnent el servei da
netrja dr earrers.
— Fia cajeta una nevada, que

encare

els que posen en comprende la [lastra
porta, portant el joc func la nost a tela,
pecó tots els ataca s'estrellen davant
nostra defensa.
Zamora fa una oportuna entrada, que
ens emociona, al Ilançar ta pilota a
córner a cansa d'haver relliscat daeent

El partit es fa interessant per moretee, fent Martínez una bordea esca-

mateix del marc
El partit acaba atacant els asturians,

pada que la intervenció d'Oscar dete.
fisieries domina lleugerament, donantlee En Zabala el primer espata de la
tarda. La nostra defensa es mostra molt
mes segura que la contraria, Iluint-se
En Planas en algunes de les seves oetullars entrades.
Catalunya torna a apropar-se peri11,st:tesis al marc astucia, llançant un
frtd:Ek prop de nria. que En Semilid- tira a lora.
Oscar entra en diverses ocasione e n .
jie, essent-li impossible al davant catara marear cap tanto.
El partit s'iguala per a esdevenir favorable als locals, lo qual dóna lloc a
que la porta i els nostres defenses es
anejan ) de debe,. Turnern ù ratee,
llençant En Carulla un xut fo;midable
4
que és salvar pel porter.
Poe mancava per arribar al dese:iris,
quun una falta d'En Surruca &Me lioe
a ua penalty contra la nostra pasta,
cssent salvat per En Zamora, sense
gratis dificultats, aprofitant els nostres
lar atacar de leen, pene acose resul-

que obtenen un freekik sense resultats.
ldn off-sirle imaginad d'En Martínez
detura un bon atac nostre. Manquen
uns dos minuts i es tira un canee contra la nostra porta, respirant quan la
pilota és allunyada häbilment. Seguidament Barrils es fa aiub la pilota i
llança un edil per sobre el merc.
Manca mig minut i l'empat a zero
sembla ésser el resultat del partit, perú
ele asturiana tornen a l'alac, i en rebre
Zabala una precisa passada d'un company, Ilança un xnt formidable, que
entra com una bala dins la zanca.
L'entusiasme del palie es desborda,
acabant tot seguit el partit.
No podem culpar a cap jugador de
la nostra derrota. Tots van fer l'impossible per endur-se'n el triomf, pera
el conjura de, requip no responia a la
importància del partit. La radia dacantera no va lograr portar el joc ami)
./a coheeiú necessària, havent resultat
inútils totes guantes ccntrades de perfil
féu el nostre Oliveras.
La milla de mitjos trcballä molt, sobretot Sancho i Samitier. La defensa
va estar insuperable, fent Surroca un
partit magnilie i superior a tots els
scus companys. En Zamora va estar ba.
El gol era imparable.
Un Ce vi« e4 resaltat, githoza

menta Cabsancia dels nostres bons
seanters que es quedaren a casa. La selecció remesa ha dctnostrat la manca
d'interés dele directius catalans envere
aquest concurs.
Després de vist l'equip trAstúries,
podem dir ben alt que el futbol emula
estä a un nivell mea superior al del
reste de la Península, sense que aix6
vulgui trence marits al triomf
rica, que ha estat ben guanyat En remetre una Urda d'atac completa, Catalunya hauria aconseguit indiscutiblement
la victária.
Els nostres jugadora sortiren dilluns
per arribar avui, al mati a Barcelona.

y. BERNADES
EL BOXEJADOR SIKI REHABIL i TAT

Pares, 15. — La Fedeeació de
Boira, dasprés d'enterar-se de
l'Informe emes per la Comissió
encarregada de dictaminar sobre del matx realitzat entre Carpentier i Siki, ha declarat que
aquest matx no fou precedit de
cap conveni irregular fou díaputat amb sinceritat i el resultat
l'aconsegui el vencedor amb lote
regularitat.—Havas.
EL RECORD MONDIAL DE NA.
TACID

Sydney, 15.—El nedador Charle
ton, de quinze anys d'edat, recoe
rregué nedant mitja milla en
minuts, cinc segons i un quint,
batent cl record del món per j..9.
SeE0A4 4.1t YKIWILlili--11111Vage

GOVERN CIVIL
Visites
Ahir visitaren al senyor Rayentes el biaba efe Vic, el dtputat
de la Mancomunitat per Vilafranca senyor Joan Casanovas, la
Junta Sindical d'Agents de Canvi i Corsa
una representació
d'industrials
Terrassa.
Tumbé el visitaren la .s.onfederació "Unid de Viticultors de Catalunya", demanant-li que intensingle la campanya contra ladulferació del vi, que se'n captingui servei agrontimic en
lloc del de sanitat.
Finalment, l'aliaren a veure
una represenlarió de magatzemistes de teixits nacionals i estrangers per a pregar-li que protegeixi el mercat d'adietes es-.
trangers.
EJ loa
El governador ha retira'. el
permis de joc a l'empresa del
"Apolo Palace".

Crónica Social
La vaga del Metropolld
Abans d'ahir, al mate celebraren una reunió els representants
do la Companyia del Metropollth i dels obrers de la mateixa quo
estan en vaga. L'exnpresa ofert
als treballador sl un petit ganement de jornal en treballar als
llocs on s'hi trobi aigua o fang.
La represeataciO d'obrers con-

testé que l'endemä celehrarien
, una reunió per ae;irdar si Inicien

de renovar el treball.
Ahir, al mate tiumguul lloc la
reunió dels obrera en vaga, en la
qual es e,onvingue no entrar al
treball.
La companyia, de toles numeres, te gratis esperances que la
vaga es resoldrà ben aviat.
— El dissabte al vespre foe
ren detinguts Josep Maria Bere
eeló i Muelan Trujillo, per m'enrees que havien exercit acaeció
sobre els seus rompanys. Despees d'haver declarat, foren posats en llibertat, perque únicament havien invitat

a alguna

obrera a anar a la vaga sanee
fer-los la mes petita presside
Els que es negaren a secundar la vagadenuneiaren a alguns
companys. els quede trehallen als
polis del Passelg de Gräcia i de
la Plaça de Catalunya.
Vaga solucionada
Ha quedat solucionada la vaga
de la fäbrica dels senyors Serra
i Balet, reprenent el treball tols
els vaguistes, àdhuc els contramestres, cense demanar cap augment de jornal.

Fets Diversos
Intont de robatorl
Abans d'ahir es presentaren a
une pollería tres subjectes i as/muna:en amb sengles rayölvors
_

A

que perita, baure, vingut molt b6 pela
sembrants, mancats d'humitat; en nurvi,
ba estar insufirient per fer revenir les
torrente dels risa Ter, Gurri 1 Meder,
cada dia rrile pobres d'ajena, la qual cosa
ocasiona perjudicia a lee fabriques siego.
des per torça

GIRO«
El ministeri de la Govereac.a va dictar
el dia 10 d'aquest mes una lis-al orare
Per La g ua' estimant un rec 11.5
eneixa interposat per En Rafel Torroella, de
Port-bou, contra un acord daquesea Diputarie. per no leeer resolt la _edemaci6 que el marida va formular centra la
rorlamaciei de diputat "provincial" per
Figuerea a favor del negree amic Ea Baldiri Itabola i Llorena, s'ordena a alta
corporad6 que, reclamant l'acta del ¡tipo'
tat oenyor Rehala, resolgui el recurs del
»enyete. Torroella, abstenint-se de fer
devlaracia, de vamos, mentes no s'aeordi
definitivament »obre l'aseumte.
La Diputacie, que, com recordaran eta
mostees Ilegidors, el din 25 de novembes
de 1921 va acordar declarar la vaennt
del senyor Ra.hola i que es procede) a
elecei6 parcial per cobrir-la, ha 'corla;
e ldia 12 del mes que som, esposar al
.enyor ministre de la Governaci6 la, impossibilitat en qua es techa de campe
l'esmentada Relo j er-Ire i pregar-li se
eerveixi indicar quina precepte legal antoritza a les Diputaeions per exigir a un
diputar electe que no va presentar la seva acta en el la çprevist per l'article 45
de la ilei "provincial", que la: presenti
deepeee d'hacer transcorregut dit ternasni. en quin preeepte legal pet esquinarse l'oetrieta maleara:S de l'artiele de
dita llei, quan un diputat ele-te deixi de
presentar la sosa acta, i de quina man e ra pot una Diputada, tornant sobre
els suma propis acords ,abstenir-se de ter
la declararte d'una varen( que ¡a va. declarar. L'ileon] de la Diutacie este molt
Seo fonamentat, remareant
de l'esmentada dispoeiei6 minlerferrae
— El president de l'Ateneu de Girona, En Caries Itehoes, he T'out atraesta lletra de l'Ateneu Enmendares, de
Bareelnna:
' Celebrante vivament la trae:Barata
oportuna d'aquest (caer de cultura a !a
In:morral durat ,ene es grot de correspondre a ta costra sentade amical, responent, al nostre torre amb l'oteen!'" de
la m4s franca correspondaneM i l'intercanvi de l'ajut que as pozuem prestar.
I si ens cal esperar que en aquest
sal, on viure l'esperit de la resten daten
on serä eereat eom un foc caerst e) na.
litt de la eera riquesa entraba, radian
empordanesa shi trobarä germana. encara la costra salutari6 lis prendes
el guany danta mejor fervor i adhue el
to d'una harmoniosa gratitud,
En expressar-vos, aquests sentimenta
nostres, per aeord eres ahir per aquesta
Directiva, us desitgem molts anys de vida pel be de la vostra eutitat, Ciutat
Terca
Barcelona. 5 de cener 192.1. El presa
dent Pi Suller. El secretare J. Gabarronie Lluele•
— La Diputació ha acordar Inserinre•s entre els seeis corperatiim de rAs.
sociate6 Protectora ele l'Ensen>ança
talana.—C,

avanars.

en les jugades. Dominem lleugerament,
i cii un atac incurreix la defensa asturiaea un falta greu dins de l'aria, marCant-be r; conseguent penalty que En
Piares, per volcr assegurar-se'n massa,
Ilsnça pel damunt del mace, causeartes una torta' decepció.

vant molt lié Zamora. Tornan a doMi nar, rematant Gràcia un freckik a
14.14 Sesuiclainciu SO cl, astur'..ans

EL CatURIICAT
El telegrama rebut al ministee
ti de la Guerra cha gge no bi. ha
novetat en el territori.
EL GENERAL LOSADA
S'assegura en els cireols
litars que la setmana entrant anribarä a Madrid el dimitit co-,
mandant general de Melilla, see
nyor Lossada,

LA TASCA MINISTERIAL
El cap de/ Govern rebut al
La qüestió del Marroc
Weu despatx nombrases visites.
—
Una fou del senyor Ossorio (lee
nardo,: al qual acompanyava una
En
Alt Co- comissió del partit social popue
lar.
Després l'ha visitat el ministre
Un ministre ens dala aquesta de la Governació, parlant d'ase
tarda que el més probable és que aumples electorals.
— Al ministeri d'Estat han
l'alt comissari d'Espanya al Mere
facilitat una nota donant compte
roo surti del propi Govern.
(No vençudes les resistències de que la enstitució Benefieo-Esdel senyor Alcalä Zamora, gente panyola d'Oran solemnitzä la fea-bla que l'actual ministre de Ma- te del natalici de la Reina amb
rina, senyor Silvela, serà el de- un repartiment de 500,000 lots
signat per a substituir el senyor de roba entre els necessitats de
Villanueva.
la colònia espanyola.
Amb motiu la festivitat de
PER LA LLIRERTAT DELS
Reis organitza. l'esmentada soPRESONERS
cietat una (unció, a la qua) as-.
S'assegura que s'han rebut
sistiren les autoritats locals i
Melilla noticies optimistas rete- que culminä amb un repartirnent
rents al lliurament dels preso, de joguines entre els nens po,
ners.
bree
la ciutat.
"Segons aquesta informes, e)
La premsa d'Oran elogia la laRaid de Tatersit, Abd - el -Selam, bor crequesta institució, secunal que han estat atorgats pel Goe dada per l'actuació del cònsol ese
vern plens poders, ha fet algunes panyol.
gestions prop do Abd-el-lirim,
— Aquest matt ha conferenconsignant que ed cap rebel
ciat amb el ministre d • Estat ei
envies emissaris, ami) els quals comte de Jimeno, representant
ha celebrar, diverses conferencies. d'Espanya a la Societat do les
Encara que Abd-el-Selam guar Nacions.
da absoluta reserva sobre la de— En rebre els periodistes el
licada rnissió que li ha estat con, senyor Gasset, dit que l'havia
fiada, se sap que está. molt sa- visiat una representad() dels
tisfet del cure de les nego
d'Administració de les
decirme, essent les seres impres- consellers
Companyies ferroviàries, les
sions optimistes en extrem.
miele
han
demanat al ministre
Per altra part, se sap que el
gernie. d'Aib-el- g rim, que me una nora prórroga de l'anticip
troba a Algeria de releen. del sen reintegrable que els hi fou conalabee a París, declarat que ceda, puix la elarrera pròrroga
el Ilinrament dels presoners es- acaba (d dia I t de febrer.
El niinistre ha ;aromes portar
panyols no es l'ara esperar !non
l'assunipte a un dele pròxims
temps.
També es diu que attguns mo- Consells, encara que des d'ara
ros muntanyesos Benturna- compren que res es podrä resolguee en enterar-se que AM -el- dre fins que represes per les
Krim manta converses sobre el Corte les seves lasques, ieaprovi
Hiurament dels presoners, han el projecte d'ordenació ferrovia•
enviat també ernissaris, dient quei ria.
Ha afegit senyor Gasset que
elle (arribé tenen alguns presoners que rolen D'aviar separa- l'havia visitat el ministre del
darnent amb les autoritats sepa- Treball per parlar-li del port de
Torre soja.
nyole.s,
sois de la llittertat
preseners, sitió també de Hile sub
Tarribé han trareet de les funmissió
elaghzem.
cione que exermran els inspecLA SIALATIA D'EN VILLANUEVA tors Treball amb respecte a
proveirnents.
El president del Censen ha fet
Ha (lit, per ellim, que er diavui als periodistes manifesta- rector d'Agricultura havia marcions que venen a cenfirmar ofi- rat a les "provincies" de Cäcecialment la noticia ja circulada res Badajoz, per inspeccionar
aixi que va posar-se malalt
la roturaeió dele terrenys en qué
comissari, s y nyote Villanueva.
la plaga de la llagosta és niés inHa manifestat el marqnse d'Al- tensa.
/lucernas que en despatxar ande el
Es erteri del ministre el resrei havia convingut amb el sobipectar els canes de pasturació
rä que el dijous vinent es reunee
xi la Junta de Defensa Nacional, que podrien perjudicar-se, o fent
a dos quarts d'onze del mate, les roturacions en la forma depuix la dita Junta no s'havia re- guda.
— Pel ministre de Gräcia i
unit des de que es va constituir
Justicia han estat sotmeSos a la
aquest Govern.
—Després—ha afegit ei presi- signatura regia dos decrets: un
dent—he anat al domicili del se- resolent el problema dels "foros"
a Galicia i un altre refei• ent a
nyor Villanueva.
L'estat del malalt va be; te l'actuació del Jurat-

sanseemessareaser

etts.
El segon temps comenea amb un c4rner contra els nostres. Zabala xuta, sal-

menys febre i ha passat la nit
molt tranquil.
Atad no voll dir que baga des,
Itparegut la gravetal Tots els tau
cultatins coincideixen en que 14
convalescència serà ¡larga.
Des de casa del senyor Villanueva, el president ha anal al
set] despatx

l'amo del comete', exigint-li tot
el diner que litigues a me.
Suele sament aquell moment are
ribä el dependent de la casa, honorat Rojo Roc, el qual va fer
fugir ele subjeetes.
En balear del traMvIN
Antoni Pérez Garcia. 48
anys, en bailar del tramvia al
carrer de Pere IV, es produi una
ferida greu al peu dese
Dona morta al
A les sis del mate d'altir, Mi-'
toni Iselesms Irobit a la seva sogra, Teresa Carreras Gimenez, de
92 anys. murta all Ilit de casa

sera.

Crónica Judiciária
AUDIENCIA PROVINCIAL
A la terció regona va comparaistee
rrancesc Maca, P eocessat Per hacer
engegat un tret de pistola a Pere Cardona, en unes disputes familiara El
fiscal va demanar la imposició de la
pena d'un any, eeu mesos i vitae-dos
dies de presidi correccional, i 145 pessetas diandemnitzaci.6.
Amadeu Navarro Izquierdo, que vivia rellogat a casa de Gregori
va fer proposicions de certa mena a la
muller del Gregori, per la quel cosa
se'l va despedir, pena l'Amadeu va
amenaçar-los de mort. Comparegut a la
xecció quorto, va sol.licitar-li el fiscal
la pena de dos anys, quatre mesen I

uu dia de presó corrcctiosal„
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l'extrem que mai s'ha presentat
a França una producció semblant. "La Roda", malgrat las
critiques de detall 'que puguin
una fita mamoguantea dos i tres anys podem fer-se, marcarle
rable
a la història de la cinemadir que siguim de primera. he
lograrla
francesa.
vist la "Marca de tse", de la
Prova de la seva vàlua és que
Fanny Ward, després de dos anys
d'havarla vista i encara cris sartas el Gaumont Palaca, de Paris,
bla la millor pataleta:la dramäti- ralla adquirit l'exclusiya.
ea; si ara la tornas a acure potEn Max-Lindar ferit
ser canviaria lt me y a opinió, peAquest gran actor còmic franre) tinc un presentiment de que cSs, que es proposava manar
em continuaria agradaut com cap a Amèrica un d'aquests dies,
m'agrada la darrera vegada.
ha hagut de retardar el seu viatAmb les pealiculas da "Char- ge per causa dain accident que
lot" pasea el mateix; una rema- podia haver estat de maa greus
se de la "Vida de gos" me les- eonsecp:iancies.
Limarla ara mas que t'estrena
Fa alguna dies, mentre estava
mas sensacional.
d'excursió por Suissa per les
1.2S ael.liaace s'Inri de tarmuntanyes de 'Saya va tenir la
nar a a p ura, bina que fra una desgrada de catare en un pata ha
saludó masss carno.la, luan me rranc, causant-se la f re_edura
preguntessim gna'm sembla una d'un braç. Actualmant esta en
peatteula acabada d'estrenar, curada en una clínica dOuchy.
contestaría: "Ja us ho diré daUna sala da proiecolan a
qui a qua're anys".
t'Aduana
JOSEP 31.11111 DE SAGARRA
Als dipasits parisenes de l'Aelnana ha estat creada recentment
una sala de projeccions, e n
qual els interessats podran ceuserá Catalunya re les pel.11aulea imporaades
La set mann paseada va estre- abans de pagar els drets d'entranar-se a aquest aristocrätic sala da. Daaquesta manera tindran el
"La Nona de la flor", pealteuia recurs de poder rehutlar aque¡eta a Sevilla, a en la qual apa- llas pel.11eules que no seran del
grat, sense exposar-se a
reixen personalges molt corle- seu
guts dintre la noblesa i aristo- desposas, corrent * el perill que.
resultin
inútils.
cracia eastelaanas i andaluses.
En Wallace Raid
L'èxit més important ha estat
Despré de rornandre quatre
la pealleula estrenada "La
presa de l'abirn", magnífica pro- meses en un sanatori, ha tornat
duceid del Reas( Programa Ajd- a Hollywood aquest resabie araisria, d'assumpte ernoeionant i la de la pantalla. S'havia ternut
magnífica interpretació, que va inolt per la vida d'En Wallace,
asolir un gran axit.
perä ara es traba ja completaKursaal ment restablert i comermara.a
La pal.lfcula que mes interae treballa/ . tot seguit.
ha seguit despertant aquesta setLa produccia americena
enana ha estat -Recae la Honte",
va quedant-so toles i513
et darrer capitol de la qual fou
oalebrItats cinernatogräfiprojectat ahir, essent espetas(
ques europeas
amb gran expeclacia pI pene,
que va seguir fins el darrer moErnest Lubitsla el famas diment l'ennodionant desenrotIlarector d'escena, ha arribat fa
ment del tercer capitul d'aques- poca dies a Holl ywood. Ha estat
ta obra. Demà serà estrenat el contractat per h /. . Mary Pickford
quart i darrer capital.
per dirigir "Dorothy Vernon of
Salan estrenat tarad/S "La con- liaddon Hall".
desata de Kildoran" ¡"El cas PaCom pot veure's, des de. fa alliser", de la qual en fa una crea- gun temps toés les celebritats
cid sublime da gran trägica Pau- cinematografiques europe.ea sta t
lina Frederick.conrtactades a preu d'or per les
Palace Cine eampanyies cinematogral iqu es
Les estrenes que ha tingut americanas.
aquest Pa/au de la cinematografia durant la present setmana
san: "El secret del patneep xino",
Arguments de pel.licules
per En Lewis Stone. "El cas PaNa
l'aulina
Frederick,
liser", per
i la segona jornada de la sane
1-'
"Ela fills de les !embree". Totes
elles han tingut una bona acceptacia.
Estern en una petita va:lacia
L'estrena da "Miss Ve- de les illes D'arcas, prop de les
nus" meso:cae un gran
costes de Nova Anglaterra. 're- Codt
nda els seus bopladors la caracla'estrelia al !catre Novetats de teríatica rudesa i Faativesa dais
l'opereta einernalografica "Miss h.m..ts de mar, i san a la vogada
Venus", que tingué Roe el passat robles i atrevits. Pera entre tate
(trincares, dia 10, va assolir un ells, sobressurt. Martí i Lathar
axit brillantissim.
latina pare i fill, respectiva:nena
El teatre eslava ple de públic, Els Flint aún huesos i rolan :teasla qual cosa demostra la gran lumals a exposar diarianient la
expoetaoi6 que 'habia despertat vida a l'exercial ele la se p a peraaquest modern espectacle, essent ilusa prof-essió. laltimamant, salaplaudits diferentes vegades la varen les desferres d'un subillamúsica i els intarprets.
internant-se a camamila cine
La música es alegre i llessaere- "brazas" de proftualitat, coca que
La, quedant fa/alinee a l'orella ningú s'havia atreoit a for alatits.
dc l'espectador. burlaren gran raGrades a ells, els aint-i-eine trilles/ a la mateixa els artistas II- pulants del submarí varen Ssser
mies, que van coniplie admirable- ealvats d'una mort irreatiesible.
nient la seca emnesa, donant a
Elerisica aun, dale 1 tan va
les difarentee escenas tata l'ex- carrer aviat per Amarle:a 1 Lunea
pressiú que al ecu autor volg,ua Arnold, negociant poc 'escampotionala-lii.
las de Boston tal la idea
L'obra, en •conjunt, és d'una a Martí Flint i al seu MI al resgran teatralitat, penó els qua- cat d'un tresor que eslava antre
dros que van causar millor ini- les deeferres d'un anta; naufrapresió en el públic foren el dau gi.
del tercer acte, el chor de negrea
Arnold, d'acord amb els SseUS
I el dau de flailtirn sets.
:planea es dirigen( a les ilaa p arEn acabar "Miss Venus" el MI: cas, acompanyat d'Edad Gardan,
blie va aplaudir llargament.
una dona tan bella com fria ele i
La casa F. Trian, C., de la par ida, rnolt coneguda entre la
que ha /tonal a conaixer aquest seta ma/ejant de Boston. itriloid
glinera a Barcelona, havent re- la presenta cona a germana d'ell
but moSees falicilacions, a .1e,i
l'aleaancia i bellesa d'Eana
qUal afegina la riostra hier
sorprèn a LUt.11.?r, qu esainamora
assolit.
della i s'ofereix per anar Al busca del tresor, anal) la combata
da que Edna conaeut cu tasad' @a
aeaa multar.
Marta Flint no lia viet amb
enripiara äla estrangers. El seu
"La roda" ,tor de pare preasnl el pe r-in, i
Darrerament ha estat projee- havent descobert la verdadera
Lada a Paris aquesta grandiosa personalitat d'Edna, s'oposa a les
producció d'En Abel Calme, as- naces. Ella, clavan los provee insolint un exit sorollás.
excusablea del sea passat, adniet
Segaras diu la crítica francesa, nia veriLat; però declara que tota
es tracta d'una pel.lícula d'exla seva arnbicia d posadr el
eopcional marit artiatic, fina a tresor i per redanirsse del pas-

PEDRA DE TOC

ThT els filma passa el mateix
'lana amb les comMies i fine amb
'les lectores. Hl ha una pedra
perquè podem conèixer la
bondat d'una obra que un moanent ens inapressionä fortament,
gtquesta pedra de toc consisteix
15rob tornar a posar tota la nosiza aterida sobre l'obra, després
qua han passat uns mesos o uns
anys. Jo m'he trobat amb ¡libres
que els vaig llegir molt jovenet,
després al cap d'unes garantes
anyades aquests ¡libres m'impressionen d'una manera mal
distinta. Coses que en acauells
Itamps tingueren un gran valor
em semblem ara insignificante.
1 m'imagino que com mas volt
fare mas experimentara aguas' tes coses. En canvi phgines que
un din em deixarem !l'ea tutti
em produaixem una viva emoció.
I amb les comèdies i (as &a'has pasea igual. Si un llibre o
una obra tfatral resisteix la leeturai /aespectaele de deu anys, ja
podarla comenaar a craure qua as
ama cosa bona de deba.
, En una escala mas patita i por' Per notan important cona en les
llanuras. ens ve a passar quan
tornen/ a vetare una pal.licula que
fa temps qn 414 varem veure per
primera vetada.
Amb les pealicules poden pasPar irPS coses. La primera és que
:aervern un record de Fargumr.tla segona as que servem un raeord dele detalls i h tercera as
-que se'ne é borrin els detalle i
Rarlssimes veg ades
es darla el ras d'una memòria ci•siematografica tan prodigiosa que
emo n recordi de tot aargurnent i
toles els detalls d'una pella:uta.
nPer bona que sigui una obra ci'nematografiea, as difícil que PUS
arribi a impressionar carn un
trama, del qual sen ta la memana viame la mamaria auditiva, i runa ajada a l'altra per tii
zar 21 record d'una manera per!l'acta. En les pealícules ens em
! de aaldre de la mamaria visual,
f el huid de les paraules fa que
01 record sigui borras.
- Les pelaicules que un dia ens
ßemblaven de primera, encara
,que no lea resistIssim tres secions seguides, no hi ha duble
.que ens deixen com un d2sig de
t tornar-les a veure. I d'aquestes
pel.lícules en podem tenle o bé
un record de carta detalle, o bé
' un record de l'ara,una-ent. Aixb de
l'argument s'escau en ea ca 's de
que la peLlieula fos d'un gran inRaras i d'una gran novetat, que
Ja rnaleixa teneió amb que la varem veure, fes que el nostra esperit an aa darreera de les solucione. cense delenir-se en el detall. 1 pasea una cosa curiosa;
vet aquí ene quan tornara a asure una película d'aquestes que
:recordem a argument i saludó,
com que aquesta sulueió ja la
Il sabein i na a s . cap cosa inesperada. aleshares la nostra atendí,
.es fixa anib un gran interès en
'ele detalle; aquesta segona vilaiö de la aealicula es pot dir que
da la perfecta. Aleshores pc,derri
l atir amb un eert fonament si el
film és tes o si no val la rama.
1 el matMx que pasea amb les
petate/11u caargutnent apassio,.nana paces wat/ les penlicules de
detalle enceriadie:sirne; a la segona %Sea) ternm un interas especial per canaixer aquell argutnent .borras i veure com se Higa
amb aquelle deleite que ene varen horrurnhar u ens varen fer
tiara.
A/ab san coces que he qhservat anib pealieulds de WilLam
Hart, anib peala:uta; alemanes

8 Presa Je I hura

Berlín 1 aria aie prujecten a Barcelona.
Recordo que aqiif s'havia fat
, Una earia pahelaca titulada "Ea;
Vampirs". la protagonista era la
famosa Ma -dora. i aquella films
nguaren a Barcelona un éxit, espanta, aixa era molt abans
-la guerra. tite ben pa sant aqueIlla olida amb que jo i anua;
asmics /aleas anavem a veure
asucceeelú dala epissodis.
En ella; al cap clania calla d'ale s , va i g veure a Hamburg un
!apissoili das "Vampirs" 2.1n va
.semblar ema petate/da dolenta i
; sense interes; sil costal. d'anees
obres que -han sangut despeas
!deis "Vampirs" ni val la pina de
aparlar-ne. 1 sial pudrían-1 dir
mollas i multes pealicules.
SOls les pel.lícules que rs'a-
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de la superproducció

UNITED ART13TS

Dividit en dues jornadas!
"iaherancia de l'aya",
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sal i in:mar una nora vida cana
a muller de Luther.
No fent cas de les protestes de
alartí, Luther es casa amb Plena
i marra immediatarneut en busca
del tresor. L'a/egria d'Arnold és
immensa quan taller arriba a
(ir daigur amb unas monedas
caer . El bus cau desmaiat pel
llana eslora i al tornar an si es
traba sol. La eava mullen i Arhuid han desaparegut. Mentre
Luther s'entrega vanarnent a la
desesperacia, tornant a tes illes
Dareas, el seu pare arriba a desa
cobrir a taína en un cabaret de
Boston. Martí mana a -Erina qua
el segueixi, encara que Arnold,
que es traba allí, tracta d'oposar-s'hi, barrenes a la torea d'aquell lloc. 'l'ate das saetea en el
daa
mateix vaixell.
Despeas d'algunas boros de na-,
vegacia, una gran sotragada
anuncia una desgracia. Et vaixell
ha topat contra un dels esmalta
de la costa. Mentres Martí itiNa
Fer salvar-se, vera a Edna i Ara
tancata en un dele camarota. Saltant rapidair.ent en un
bot, els daixa abandonat.s a la
seva pròpia sort.
A ¡'arribar a casa seva Martí
diu a Luther que no ha pogut
trabar a Faina, pena l seu tila
esbrinant ia veritat, insisteix en
que vagin a buscar el cm-lavar
de la seva entinar. Martí s'opoea,
tractant sempre d'oca/lar la terrible veritat; pera ceacix al fi i
ple ds, datar acornpanya al eell
1 , 11 , subjnehn les cariPa, raenIre aquel balas al asna del mar.
Mirant a través d'un forat en
el vaixell enfonSai, Luther ‘a.0
ele cadàvers d'Edita tArnolt units
ett el eatrst abraa.
L'enlodó ha troasejat ale seus
nervia i el fort organisme que
pasada. La línia da respirada
sus enredat amb un gana° dad
vadeen. En aquesta aituaciú, Martí, senaa eol.luear-se 1 escalan-.
dre, deaeancteix per a saivar-io,
couseguint arribar amb ea a la
superficia, despras d'una !larga
i terrible luxe. Luther explisa el
seu deacabriment, confessant cala
iii quedat conveneut de la vra.da) d'Eilna. Tots dos tornen a les
Mes Doreas, par a no surtir-ne
mal mas, on Lo bit troba la felieitat al costal d'una bella islanya que plora d'alegria Ja tarda
je; matara del,s braua mardiers.
da• acanalla

• .
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Par a dintre de roas dies s'anuncia l'estrena, al Sala Catalunya, de la bonica peala:isla, deis
.Srtistcs Units, "El van larc.
Vountleroy", de la (anal ne's saotagonis l a la Mary Piakford.
Tarnba, al Kursaal, anuncien
par a mod aviat l'estrena d'Ole!lo", pealiaula aleinanya, da preeantac.a i interpretada admirables. i, finalmant, al Palace Cine,
s'anuncia lamba nostrona de
`Llamee sense manda bonata i
interessant, /as:aleja:a de la Casa
Verdaguer.
•••••
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Dilluns vinent, dia 22. Estrena al

Esircus de h serme

que fa iret anye vaig veure a
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PI C HS d e pel.licuies
F. Lamsyer
"Sodoma 1
taomarra"
Aniursaal va ésser paseada
de proba aquesta grandiosa pellicula de producció alemanya. interpretada per la genial artista
Lucy Doraine, La presentada da
esptindida i la interpretada aeuradissima.
Teninm antas que ha estat adquirida laexclusivitat par la casa Gaumont, de Barcelona-

"Maria Antonletae
ltqu y3ta. grandiosa peLlieuta
històrica de la (mal n'Id- ha (el

una ereacia 'del papar de,protagenista la gran artista Diana
Karenna, serà passarta de prabs,
aval: al cinema Kursaal.
"El doctor ritabusee
Tarnba sera pa.ssada ae proba
avui i dama al mateix cinema
Kursaal, aquesta interessant pela
teula, de la que en tenias molt
bones referancies.

E....AT
BOU; Debut de ta companyia argentlna Muillo
111ipp1. "El último caucho", poema aratr.atic

del tenyor Vacareza. "La
barra/sacra (Id tango";
ciCls senyors aliapi
Gallo

Una gran rdc/ante mal ilenya ha prccedit l'arribada dele ii.luatres argentins
al Paraldel de Barcelona. A mi cm
smnbla molt bé tota la gentilesa i tota
l'amabilitat que es gasta per uns bastes
sudamericans. La gentilesa es una cosa
que está molt bé, paró la veritat seinpre esta millar que tot. En aquest mía
tothom quan afirma una cosa %incerammt. es penas dir la veritat, no és que
la digui melles lapides; jo ni) se si
ara diré la verirat sobre les obres argentinas i els seus iaterpreis pera cm
pensare dir-12, perquè no litre d'ensabonar a ningti ni tinc cap interés hispanoEn primer lloc, el "Ultimo gaucha",
es una obra trassurepte melodramatie
Yulgarisim, Perú dalló itaca vulgaríssim. Un "Don Ignacio" que vol una

nimia, un "pampero" qua lamba la vol,
un altre "pampero" que se les heu amb
"Don Ignacio" i ho arregla tot i
que la musa es casi amb el seu es;imat i draprés de cas-da s'enamora reperninament dl "pampero" 11 . troic i el
"pampero" ti diu que no i que elle
pensat 1 que se'n vagi amb el sau ma-

rit, i quan estan smb aque .stes, ate la
per agaiar el "pampero" i resulta que li enrgueu un tret i es mor
i s'acaba l'obra
Aixó is l'argumeat, i (Entre d'ell no
hi ha ni un manr2nt, ni una escena, ea
chi regio quatre gotee de passiG. ni cine
das d'intel.lig Esta escrit en unes
rima de versaire tronar, r am si digaassim de felicitada de mamo o de
vigilan El Ilengualge, que podría teuer
viu, na te cap altra rosa de pornilar i

de dialectal que equalas guatee panaLas que surten en els "tangos tatal.,"
de d'un zurrillcm d'estar per ca s a iatolerable,
an h a, no obst ant, en e .irno guacho", una escena ferta: l'escala de la
festa del casament, en toquen les guitarros i cantan i badén el "parirán".
Dintre les cançons ene sumase km papoluta, n'hi ha una d'un cavalt que es
mor. simplement deliciosa, aquella tornader que din: "pobre tni caballo 113r)
--mimo lloraba cuando muriui!" . n'u!) la
mandra trista del que /u canta i la mitazrata que Iti njuda, arriba a enlacio.

re. alaMIMIMVIIMPIIIT-Werta- 07-Irim-,711••••••••
n•••n•••n••.

RES

nar. Si tota robra estés escrita anab
aqucst escalf seria, scrase dubte, im gras
p0C1313.

El ball del "pericón" resulta una cosa típica i entretinguda. La presenLació i cls venas resulten, i estan alela
de rimusa i suposo que de propietat.
En aquesta obra, els senyors /guiña
i Alippi no fan res de falte món ni
es revelen actors de primera.
"La borrachera del tango'.
Alai', vol ésser im drama punyeriL de
la vida moderna; en definitiva, es molt
poca. cosa.
El primor 1 el segon acte s'aguanten
ara una cata discrecid; el darrer
dolent i poca-suba fíes al cap d'amunt,
Es tracta d'un noi tronera, fill d'un
pare italiä que va anar a l'Argentina
a fer fortuna. Aquest noi en ia de
seques i de verdes, enamora i sedueix
a una afillada del seu pare que viu a
la mateixa casa, la qual fins arriba a
tenir un fill d'aquea xicot, i ell CO rol
saber-ne res. A1 tercer acte, en una
gran explotació industrial de La qual
director el germá gran del tronera, quan
toma la familia esta reunida, arriba el
liii pocavergonya, malalt i rebentat; vol
demanar perdó, pero ce veu que esta
tan i tan ma/ait, que quan comença
joc daigiies i turbares que enamora, el
pobre desgraciat es mor als braco; de
la seva mace i de la sera víctima seduida. En aquesta obra, tant el s -eopon
Muiño com cl scnyor Alippi, demostren que són dos au- rom que saben de
que va, i no diré que siguin des actars

formidebles, porqué no m'agrada prodigar dogis, penó sí que sOn intel.ligents
i jus'.os en els seus papers; una mica
atacats poner dir Veiectiasue halla, pera que poden anar per tot arreu i no
(aran un mal paper.
L'obra asa bastant ten prescntada.
sobrdetea el segon acte, que passa en un

eaaer,a: as de les poimes vegades oaa
he yist un cabaret en escena mi/rodea
AMI manera justa i que fry tot

Es presta, aquest acto del cabaret, a que un tzigans argentins lacia
una Mica de música i xivarri

cual earadable

pintoresca, que dala

mute de color a lee recrees.

Es resum, les obres det debut daquema companyia es pot dit sanar pecar d'injustivia, que eMt Mentas. La
comparryia es moit zeceptable 1 O presentaci5 lama en general. ElS elemeire
nous <Ir tipisme eón interrseants i pot
ser dat 1 dabatut constittecixen ta neta
Mi', apreciable de la companyia
Alippi.
j.-M. DE S.

110n1...1.1171M.Man
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LA PUB'LICITATi/,

Dlmarts, 18 de ganar de len

•

Secció -Marítima
Vslxelis entinas

Vapor espanyol "Rey Jaime n.
Mand, amb cärraga general i
.ae
'21 passagte ra . Aniarrat moll
Muralla. Consignatari, Amen'gua!.
Vapor espanyol "Jätiva", de
càrrega general i
vecoca, nmbAmarrat
mol! d'Espassatge rs .
NE.
Consignatari
' Compa•
P amaTransmedeterränia.
aa
Vapor sueo "Solvik", d'Hernoamb fusta. Amarrat moll
de Muralla. Consignatari, H. Ena
berg.
Nartoe suec

• Brabik", de Sondevida amb fusta. Amarrat moll
el'Espan ya S. Consig.nalari, H.

gnberg.

IDI31

• Vapor aleinany eleamm",.
yieo i escales, amb càrrega geal.Amarrat moll de Sant Hertrae. Consignatari, Ridard Tora
Taba:ella.
eapar e americh. "Citi of Eure-4
ke, de New York i escales. amb
rreg a g eneral. Amarrat moll de
fan! Bertran. Consignatari Agena
fria etarillma Witte.
Vapor espanyol "Almazora", de
varee i Castelli, amb càrrega
lgeneral. Amarrar, mol! deeespanya
E. Consignatari, La Comercial
fastellonense.
Vapor espanyel "Navarra", de
,Cäde i escales, ami, càrrega gayera! i (62 passatgers. Amarrat
gacel d'Espanya NE. Consignataa
ri. Companyia Transmediterrá..pia.

• Vapor italiä "Gonzaga", de Paa
ra i escales, amb càrrega generae Amarrat moll de Sant Bereran. Consignatari, Arturo de
Zuciario.
Vapor firtandes "Suomen Polka". de Bilbao i escales, anib
vega neneral. Amarrat moll de
Barcelona N. Consignatari, Mace
'Andrew.
Vaper espanyol "Rey Jaime I",
ge Palma, amb ciirrega general i
.42 pass fVgers. Amarrat moll de
'les ' Drassanes. Consignatari,
,Companyia Transmediterränia.
Variar espanyol "Guadalmai-,
wir", do. Cartagena i escales. amb
tärr , 7r. general. Amarrat moll del
itelnee. Consignatari, Ibarra I
gempanyia.
Yapar espanyel "cmosa", de la
bar, amb .peix. Amarrat mol' de
Llevarla Censignatarl, Canosa. a
%/ni:zaite deapatxate
-

espanyol "Pilar", amb

eA.r.e-h general, cap a Valencia.
s 'Vetee espanyol "Estrella del
er". arnb càrrega g2nerad, cap
3 fijetlij111.

Valer aisliä "Amo", en Hast,
'gap a Terranova.
Vaixells sortlte
Vapor espanyol "Cabo Huera
s", ab cärrega general, cap a
C lan i escales.
; Yapar espanyol "Cabo San
tartas", amb clirrega general,
!ap a Marsella.
Vapar .3apanyal "Cana!ejas",
(femb carrega general, cap a Va¡befa.
1 Vapor espanyol
llash ciurega general, cap a Cara
Nena i escales.
Vapor espanyol "Collera", amb
ieärrega general cap a Gandia i

!on:es.

espanyol "Torrontero";
ea Ilesa cap a Melilla.
! Vapor espanyel "Polar", en
'Ilesa cap a Marsella.
Vapor eepanyol 'Santiago Lepez" amb cärrcga galiana], cap a
Vor

v1ìr 5.

i Yapar alemany "Portofino",

knah eärre aa general, cap a Va2encia.
Varwr cornac "Itteroy", en
eas e e ap a Valencia.
V ap o r espanyol "Cataluea",
anib carrega general, cap a Fera
Pando Peo i .escalea.
I Varee? belga "Ilenri Gerlina

BIEN EMPLEADA Y A

SU DEBIDO TIEMPO

vuestros

OCAlhATIRÁ

artista

N

etc.

PASTILLAS VALBA
uNicAnizrms

ra nni ne n nzeinenumura insi,
C,ompanyia argentina MIÑOALIPPJ. El succes de la temporada a Barcelona, Funciona a les
cinc, tarda, te les llena, nit. Cada
dia al Sean, Nou

manera.

eeeee'

tf.
-74-7

ei

au

TEAT RES

Telefon, 3,500 A..

FI

u

couplets de la nauta per lisFI b.o. 3. Exit suralds, l'obra del dla,
broma conttnua, la revista local co u
fe un acte, fila cwadroa I watt 001 de a
E E. Tobau, osa-ete nota das qua- is
drOst 1. PI-Pl al quarteltilo. 2. eg
Balls roseta. La rumba boIxevIc. pa
3. ;Corn esta Pita! 4. La namMa 1 u
f.: el MetrOptidita. 5. Ele ESOS dr il
IG pailttca. 8. Ls sub lstencles en .colu fa formulas de gran ex1t). Aro- n
tensl. Ewarea /In/numen:al. 'rota IN
la eompanyia a l'am,erta. Salta, con-

plata, bruma cual:nao.

dl

witüZlilillantizziaZZERIC1113
111

FI

Compan y ia de oorn4dla

GUELL - TUDELA - 33-•
3 QUEMO CORTES
:
(Telefon 4134 A)
N

Grandide suecas del
113.
BALLET 80352 C5J.V
Deis rels de/ pati-garuseta
LA casueto-rra I KREC4(041/
Aval, dimarts, a le, deu de la int
programa nou

- • '4-e.e.t.aeeeteeseeee

.

•

Avui, dimarts, *popular,
tarda:
FI
LOS FRESCOS
FI
II

Ni!.:

El
. E
EL CLAVO
III
IN
,
IN ..„.
3 anvenures, ni!, esclava/en t%FI
ment teatral:
D
U
B EL AMIGO TEDDY , i%
ta
a Es despatxa a comptadttria 3

t. Shohere.rade.
2: Tato L May (jongleurs).
FI
u
3. Dtvertinementa
FI
per tota la colnuanyla
BALLET SOBBE EL GEL
es ,
Ova-loros delirants als
ti
n's
REIS DEL PATI-CAN1VETA
La Charlotte I Kreckow
t
que eón aclimata pel public totes ä IN
Lnnulennensinnomennuen
les ntts. — DornS. al, grandiosa
funde. — DiJous, tarda I nit, Mies Si
selectas fainc4Ona. Es despatta • Ci
ia
Lomptaibtrii.
Cornpanyia MUIÑO-AUPPI

Teatre Non

•

3111321131133M33233313M1

Marca Agalla.
Cfand,21 ea lea)
El Medicamento
Mas Maravilloso
Del Mundo Para
U.13 Externo.

--

T4s, Re..rrietlee, Pslaseses endeUes.

Erugeune Alleeek sirven de

preventivo

a.-.; corno curativo.
Evitan que ue arraiguen h.
trafriacloa

Reumatismo ea los hombros.
Se alivia con loa Emp,,,,to,
Ailcock. Les osen loa alletu
para el canaar.cio ó dolor de lo.

El Empina, Alleark CA el pri,eitivo y leg ntirno. Este Ernpinato
es el remedio un:varal h y se vende en todas las Boticas del
mundo cfriti,,,ado. AH/radie donde quiera que co sienta dolor.
Tseellie

44e -,

1le-

•

'

-

id

KURSAAL
Demà, din-lacras, estrena del

U
u
3

quart i ÚltliiI 'libre de
HOZZR,LA (-IONTE.
Non. aviatl
OTELLO
meras-diosa creació da
EMIL JANNINGS

11

n
FI
FI
FI

•
si
ei

•gl

73
u

isuanannnr2unisusoune

3333111B333222131G1111321,23,1
Si
es

Gran Teatre Cene.'
Gran Cinema Balemia

SECCIONS DE GRAN . MODA
Totes les tardes', a les cinc
er.131111111311a1133111333313131112

ma que s -areduelara oportunarunt.

si C. 1-1 A LL
EDEN CONCERT
Asalto, 12.—Faxit de Glieria cn
Rey, canronet isla; Lou Janot,
Harina; Rameneta Rovira, cana
vonet;s1a. Cada dia, aperitif dalle
cing. Gran tabarin zunericä•

LA BUENA SOMBRA -;
Ofnjol, 3.—Cabaret continu
Jets set a dos uarts de deu i de
les dotze a /es quatre de la nulo
tinada.

RESTAURANTS

ng T gaTil g a casa DON.
TEMPS. Restaurant eapeClal.
J'ea, Vatai I Mariscos. Quintana, 7.

SUMA

ESPORTS---

FI

el

a.
al
u
FI
FI
FI
FI

2

Innannenemmenenegmneg

••••••••••nIl
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Principal Palace
Frunt5
—
Alai!, (limaras, tarda, a un
quart de cinc. Dos interessants,
partits a ceatella. Ni!., a un quart
d'onze. Extraordinaria i culossals partits. Debut del notable
palista Calstu. Primer, a pala.
Chistu i Jäuregul contra Ara.
quistain i Quintana II. Segon, a
(estalla, Vitionte i Palay contra
Eaerenechea i Elgclbar.

Encara per poc temps a Barcelona
I§ ues rograrna
/ furmidable
de

NO2S grans

debuts
airaCCIORS

CIRC

[?./ALISSE.
Marques del Duero

Debut del domador Butadist Presentant el meravellds grup
da LLEONS.
Direacid única al ruda
CiRC
PAUSSE
•
3
Cada dia
FERES BARREJADES
vale de
Espleuslal
Tarda, a les cine, nit, a les deu, El Marques del Duero, cantonada
presentad, pel danzador TREVES
Conste del Asalto
ea
Los Codonas i TI'0111,0 I Troupe
el felm-opereta
L'EXHIGHCIO DE FERES MES
Ciclistas
Torudo
Reis de lesivo
GnAt': DCL %I N
d'indiscutible èxit
FI
Readiug
,j
A
El 22 naso2, 5 eletants, 10 Peona, e
n 99 n tiares rauda, 17 /11m13, 92 eavalla,
8 C.aNalls eta llibertad
id
camella, Mala, ele. etc.
im
5 Elefanta &mata
Conttnuen lea aheleas del número la
Elefant I asa cluiaats
Michel-Rodolphe °limpies .
!
Al
mea emocionan% que es conels
Tanderra Ilimitada per Mr. Barl'ar
ie
4:114h9rie
"
n
Cd
5 5.3 COODNAS
Trio Daracota
CoMediant eqüestro
E1 temerari dentad« nimbar amb Lt;
--.,,---",
Els clowns irresistibles
Precie i detalls par cartalls.
im
els asas ferotgoa tigre.) reate
El
F:1 domador FERD FISCHER, • presenta el san terrible grup de
india N
.-. El grup mis emocionara
CleleB111111111B11111111111DISBOIDele
Ele 20 65a03 paute,
4 TIGRES REIALS, anda la meravellosa tigressa
•
t altres fOrtnIctablea ttraeclona.
t, Gran featre Espanyo i
'Tenia", que el va fcrir a Parfs el 7 do febrer de
_ •.
Cada mit, a Ics do
•
19 22
FI
Caloaseia fun ene
PEP SANTPERE
IA riurel Belling-Agc 1 la sev a rnuln
Dljnll anun p neca 1 tee l'estius,
AMA/P*0 CASALS
351 gran, Matinées, a dos' queme
Cada dia, nit, a las deu
Atol, dimartS. 10 grner. Tarda, a„ ti
Y
elite
a les chic. Entrada I butaca una
Dijous, dissabtea, diumenges i dies de fasta, matinée a def)
FI
tics/teta.. Darrera Co l'alegre voi/e- El g.
Tots el elles, den (te les 10 rl.,1
(rizarle do cinc. Preu de les localitats: General, 1'50; preferenMatt a les 8 de la n11, visita al n
pu vil en tres actea Una *enyesa de ta
cia, 2'50; cadires de pista, 6'00; cadires de piala, I.' tila, 840.
come r-om).. Nit, a les (leo. E, li
II Parc Ecoldgle. La coLleceiti de fu- •
Palcos, 9'00
N
u
11) crenuent, Novas I ralles tomptaalons
res nula notable del Min
da Sant Pera. — Denla, Moteares,
Tela ala (limarles matan>, a das quarts de guaira,
•
•
va testIvitat do San Antoni Abat. Tara pretil" wonörüca. Ganara), I'Dn. Preferenciea,2'00.
Il lt annen nnwillinun I U SEnit
es da, vermut especial dedlcat ala ColCad;res da pista, 3'00. Cadirea hiera, 1.. fila, 4'00.
No falten a las
xara 1 caireters de Barcelona. EnPalco s, 5'00
FUNCIONS DE GRAN MODA
FI trada 1 butaca dues pessetes, La
• eocotte (dos antes) 1 Sis trae tome. la
¡Cada dia d'II mil a la 1 del • mitedia, via
do la companyia Argentiaa WW1• filt 1 tOtea les alta, l'iltna, Noves 1
Bita al jardt zoolúgic, Entrada, 1 peseta.
1,30-ALIPPI. Totes Ies tardos a
la
•
eeslla eral:reactor. da Sane Pare.
cinc, al Nula

Teatre dir Novetets

Dabut.

ftr-:31I.152332=i;n3132:11ZESN'ex
FI
FI

si
IM

FI
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Emplastos

u

u m einuu% g ernmNaspomml

Mut, dimana, trda O sil. Grana dlosos prograzuea. Grano estrenes.
Les peLltrmies emutques Most, miFI nvona da 10. 505 5 54 l La son do1:1 lenta. Cl mimar) do la surbra oren aa, 2. 6 Jornada d Ela fine do Iss laa cebra, 1 Cl mas Pakser, per PaullFretnrick,

Tatre Piio?affia

rd

FI
FI

A/USTOCRATIC CALO

tut

L'empatado rn63 modern del mOn.

se1ecte

El

aan.-4 s àto Ca t720A
arletorträtietune gestione arttstiquaa
rt
u
Programas extraord:nar:a
t11
Ato!,
cnnarls,
I
nit.
La
prl•
tarda
FI
llalla cholos Mary, minycna do la 11
FI so y a tia. Saltona Jornada de la mag- 11 •
N n'Oca serle Cl. 11118 de les tenebres,
1131
FI dltim die de El acera d?I prIncep . 21 I
FI sirtes t la de gran axil. El cae Pa- Ct
ii lisar, por Pauiina F.e4artek.
al

TEATRE NOVETATS

I9

Aval, dimita, 18 Qe goner 1023,
dos quarts de sis, taran 1500
dictó). Presa-nació en aqueiza Sala IN
de la eatinent cantatr/u Cermapcib
Badia, que acompanyada de Fradario Lindes, cantara el segiient programa. Primera part. "1.1 pallo moru no", "Seguidilla murciana", Rl.
Falla; "Nana", "Jota", Los curro- ri
tacas", "Mala Calorosa', E. Gra- N
nasal; .. E.1 Majo discreto'. — Se- m
gana par:: "El majo [(mido", "El ;II
mirar de la 51s)a", "El trß.. la... ea
It . . "Mira que soy Infla", "Amar, m
«Jame", E. Granados. ; "No lloreis
oluelos", "En vuestros verdes
hitielos" (ded ) cada a Conccpcld 13a- •
dial. DrmecreS, 17. a don (Plana
de sis, prr•senteció en aquesta sala.
Ile l'eminent violinista Eduard
1.01214, Qu e acompanyat Se Fecrierio Lonas, interpretara ubres de
Beethoven, Fr, Bato, Coupering retaler, E. Toldra, P. Marital, I 3
Francoeur-lirelsler, segons prosea- El

P.1

C;fte

PALAU DO LA ClNE01/170,111AFIA

93633111313313313313E3313333

Espectacie 11715 - PALMER.

Pace

3
111333313,3311111122311111322111M

Vuit elegante
BALLS DE DISPRESSES
AURICENIEIA-GaraaDO
Dissabte, En de gcner
BALL CROO
El dia 8 de febrer, a dos quarts
de quatre de la tapete:
Gran Certamen Infantil de
Vcstits
Localitats: Gasa Aurigenoma,
Fernando, E3, 1 a la taquilla del
teatro

AVUL 35 de prOptetat 1 armnament, a les
neo. Debut /le les ceiebrades sourana
Narrher - wagner 1 Enans Betel/der. I
Oste clinnic Garlan° liebonato. Prunera
reoresentadd de l'Opera en 4 artes de
l'immortal Mozart. Lea nocas do Flgaro,
prenent-111 part eLs celebrats artistas senyora Schumann 1 senyors llenater. Sobta.
sendort, Ren g o, letra. Stledry, — Densa,
segase representaciO de Loa noca. do Fiparo. — 011005, presentacut del gran tener
CARLO HACKET
1 de la celebrada soman G. lialclassarreTecleshi, antb l'Apera Tosas, prenent- lit
pan resina artista Sigismonde Zaleoky, — La serrnana vInent, II barb i ere di
S i s iglla. Der la diva Elvira Hidalgo 1 el
tenor Carlo liacket.

FILL DE PAUL iZAHAL 3
35. Passeig de Gräcia, 35 ti

Mmennmeneerllaznmemi1
ra mmumnmEmEn ne en menn.
FI

ala

GR.AN TEATRE DEL LIG-

TIVOL!

Teatre Cómic

Avis), alt, a dos Quarts de c/c/t. 31
,
La t. El drama en qualre actos rodara
ri (La mojar copla). a. Colossal ent
de broma, obra de actualtat, l'aFI propGs/t en un acto, de C. Bulla,
Le La tornada d'En Randa. Ovaciona

•

SALA /DEJAN

cid; saleament d'un sumar' al tono 01,..
Ef de la fluir I nautr4-1 d'un trensatlanttc, prcsentat ama sao realitat
rs verament sensacional. 171t1m ella rj
FI Ge g ana contra to.\•.a. Estrenes: ...
S.
IS Avleoi6 Senas mcnor, /non toleres- r.
ama, t /a do broma Moda% de doFI pondenta, — Doma, estrena, Una
3 innoeent avoutura (111:1Ito), per I2 v1an Martin.

3

el '
leüst4r es°"gn'
li g.‘
rer)rnetsretlacnat rrn
nials creacions del teatre e
ciAssic i mod.ern. Queda t.
obert !'abonament.
.1

•

33133333331333111311131131:

U Sel del Retal Programa Ajuria, La Li
tg prosa do Pcb:ame, de gran erao-

Teatre Non

Avui, dimarts, El últim gaucho
1 La borrachera del tango, monurnentals exila. Tarda, a les
cinc i nit a les dau.
menemanuannenumemmanr

: ,..tii, dimarta, tarda; a les
cinc:
Exit formidable!
La comaeLa en (pudre actas
FANNY I ELS SEU3 CRIAT3 s
Ni!.
eeegona representació de l'obra de gran èxit, de l'aplaudit literal,
J. roas 1 Pagés
SANT 3 1 DIALES
Dimecres, tarda, La arco de I
la masla. tut, Sanes I dia.
'alca.
Eis dies 26, 27, 29, 29 i 30
de l'actual, reaparició del 1

• • CONCERTS •

Notable sexta Jordit. Amor, di- PI
111 marts. San grandids, triomt coles- 131

IVIU130-ALIPPI

Cata!ä RO MTAI

111 AvtO, dimarta, Els phries
• de l'amor, 1 jornada; Vint- fig
1-trcs horca 1 miaja de per- 3
mfs, La bailarina learberi.
• na, L'aparcgut, Tomaset
vol casar-se.-- :Ajenas, es- tel
trenee: Ele pàries do l'amor, IN
el 2 jornada; Quan el deure
mana, L'hereva del Duo da eal
Tordis, Daby art lata do cIrc, •
el 1 nitres.
•
t alstedammailumaseassziä

Saló Catniuriya

Espectacles Empresa Fraga te. A.
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de la ComOanyta ArgantIna
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an an ta I

I Fragor',

•

CAJAS

EN
con e/ nombrs. VALIDA
en la tapa y nunca
de otra

narela - es
%letalaol 0.4112
rawalnatal 0.0405
Ataree-Goma

•

N

transtormista, Fragoll anta°, EreII
M gell empresarl. La g entillitallea a y FI
ti lista Pilar Alonso nnin seS gratis
n
ti creados, em133, ditaceres, tarda, .„
111 aran l'uncid dedicada, a la norman- r./
113 dat do Sant Antón( thai. Nit, seto- •
n na aculó d'art, Fragoli-elonco.

LAS VERDADERAS

*e-e

•

LEOPOLD'FRECIOL1
Colosal programa. Cinema

PERO SOBRE TODO Exigid expresamente

Els mar e os de Danta cstreta pasaran un major ar-

Avui, La reina mora, Amor de
Joventut, Bufenadea, En Rehenes, .
La ~esa do Groadway, Eta pitrisa dz l'amor.
1.111113331333E11231311!-9101031

FI en los grua ereic
lons del seu nou 1111 repertori. Nil, a les den. Debut dl

Pulmones

*vuestros Constipadas, Dronquilist,
Grippe, Trancara, Asma, Enfisema,

DEL MUNICIPI

CINEMA NOU

u

PILAR At.criso

DEFEriDERA
vuestra Garganta, Nuestros Erg:Inquieta,

QUE SE VENDEN

bitri
La--Comissió de Fin/maree ha
acordat proposar l'Ajuntamant
que es faci públic que seguint la
política anunciada per la Corporacid municipal i iniciada amb
motiu del prcssupost 1921-29,
VAjuntarnent inclourä en les say as proposiceons tarifes per a
les Juntes municipals de vocals
associats les que sobar:ti a l'aprovació del! Consiatori relat:ves
a la diferenciació de cärrega
butäria entre els carros de llanta ampla, arrib l'objecte d'establir
carta proporció entre l'arbitri i
el el:asgan que les diversas categories de carros ocasionin en el
paviment.
Qua es coma:alga: aquest acord
al president de la elaneomunitaf
dc Catalunya per si creu convenient propasar per a les carretares alguna mesura auäloga.
eelne'ens do la C,omlssid
• cl'Eixampla
Davant la Comissió d'Eixampla han estat formuladas les sea
güents mocione; <tal senyor TuschI, parque es procedeixi arnb
urgencia a Parranjament da, l'afermat del carrer d'llernaa Cortas i pereque s'adoquini la calvada de la Diagonal que confronta
amb la Rambla de Catalunya a fi
que nesulti una passarel.la central que permeti pasear en totes
direccions.
Del aanyor Escolà: parque es
.construeixin sis in/bornalS al earrer del Clot entre les de Vallaneta t Sant Jacint.
Del senyor Mateas: parque es
procedeixi amb urgäncia a la co'llocació de voreres al carrer de
Pallara, Independencia, Llull, Dos
de Maig i Wad-Ras en el tras
compres ea la jurisdicció del distriete primer.
Del senyor Blajot: parque s'ins
talain fanals al carrer de Ciaría
• davant la neva estació del Baixador i xainfrä al carrer d'Arae
. 0.
Del senyor Esteve: parque es
practiquin les plantacions naces' series en les quatre grane copes
• que figuren a la plaça del carrer
de Corts entre la Rambla da Catalunya i e/ Passeig de Gràcia.
• ••
Ahir van visitar al senyor ale
calda el cónsol general de Frana
va, el president da la Cambra de
Comerç Francesa i 31 del Cercle
Francais per a invitar-lo al banquet amb el qua! l'obaequiarä la
colònia francesa de Barcelona el
' dia 26 d'aquest mes, amb motiu
: d'haver estat nomenat pel Govern oficial de la Urgid d'Honor.
Tambe 21 van visitar el cOnsol
de Noruega, Hans T. Mollar; la
nava Junta Sindicad de la Barca
Oficial de Comer i del CoLlegi
d'Acents de Canvi i Borsa; et cap
del
Ldbaratori de @Institut Pas•
teur de Paria doctor Auguste P e
el director de, l'Institut Eran--ti;
i ces de Barcelona M. Acbille Bertrand i una representació del
. Cansen d'Administració de la
! Companyia de Construccions
dräuliquea i Civils de Madrid.

2 Tealres Triomf i Marina

PASTILLAS VAL

NOVES

Aval, 2, Els filia do les tenebres, El Das Pallar, EI mistar)
de la °timbra groga, Sort dolenta,
Mary, Hidra.

Aval, (limarla, tarda, a les cinc.
Drandies programa. Notables pelExlt dala nOtablas arboles •
Ve l'horma, equtilbristes. Ananleta
Torro., bailarina, Haulon Charles, n
barristes. Lß populartsinia cango- N
netista

VERDADERAS

S'ha encarregat del comanament del vapor "Oran" el capit ä
de la Marina Mercant, En Josep
Abraham Giisalt. de la inscripció
marítima de Palma de Mallorca.
— Arribarà demà proceden!
de Buenos Aires i escales, el
transatlänto italià "Giuliu Cesare" amb correspondencia, passatge i eärrega general. Atraca
rà al moll de Barcelona com de
costum.

13
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ger", de tränsit, cap a Tarragona.
Vapor amerirä 'City of Eurekrs", de träneit, cap a Sant
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D'HASITACIONS
rnodels que fabriquem
VENDA A L'ENGROS I AL DETALL

EXPOSICIO

de tots els

Barce/eivt-Sans
TelMon ti 475
w

"

ß

Tallers i Sürs de vedl
Carrer de Sans, 114

so

oI S I:MATÉ TAPISSERIES

ss

D

ODIES

Dimarts, 18 de gener de 1923

tanim cap sucursal en punteäntrie da la ciutat, per a benellciazelels nostres compradora puix quo el que estalviem, tenint en compte el que permet la importància de
que paguen/ vendre ami) un 33 per 100 d'economia
EXTC;MPLE: Tots els möbles per un pis, de pessetes 5.000,10.000 i 20.000
podeu adquirir-los per pessetes 3.400,7.000 i 14.000
Disponible: 150 habitacions en les quals combinem pisos des de 2.500 pessetes, composts de Dormitori, Menjador, Sala i Rebedor
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Iiigiùic amb SOLA DE GOMA

- Plutun : Decae

y recäentes

°'

P i es. pere.,..fia
La Fàbrica Medina i C.°, S. L.

JA ANUNC:EU A

ELS CAMINS DE

1ocd per a ces piacs de Barce•
for.e, Girona, TarrazOna, manre•
sa, Uekia i

SIFILIS
EFpactal9 iractaments per
el trual-enent rapid de lee
MALALTIES SEVIETES
MATRIU, PELL, BUFETA, Prz C.ETATA
Ponsnlia, de 9 a 12 t.cle
a S cronarnica per. 3
rrnpteets 1 obrera.

-

Important empresa industrial necessita persona del país. activa, formal, ben
relacionada amb comerç d'ultramarins i eolonials a l'engrds i al detall, per .
treballar a la conr:ssid a les places indicades.
detallant experiäneia ram.
cases ja representades i ' referències a
l'apartat núm. 1_48, Natencia.
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Pots, plarirzes, estufe.s. logorts, terraei-_
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(Parro arnb el eerre4pener.:
suport. alt a perdut. S'arra1r3
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de 12 a 1 1 de 5 a 7
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fredats, derivacions d'altr2s mlalties.
3. El caminar äs molt més Ileuger i menys cansat, ja q110 ei pes del cos en topar coni ra terra té la mateixa semblama que els neumätics d'un autonnibil, i resultant que ädine
els que pateixen confinuamentdels peus, usant caiçat amb sola de goma, han arribat a Ei
curar-se definitivament.
h." . El nostre calcat no rellisca i es completament higiènic, ja que entre la sola de al
gorr a i el pen hl ha:
Per eis que teDUr..5 n'anilles de Guiso 1 UNA plantilla de ;c1x:t., qucdant.aixf isolat, äd
nen la MAMA que la -goma no és saludable.

•

A. Rovira i Virgili

•

•
les "Ford", detallant tambä 'els aventatges que suposa el dit calçat.
1. La durada es Doble, com a mínimum, que els de solla de cuiro gastant-se gradualment tota la sola.
2. No hi pmetra mai la humitat, per la qual cosa àdhuc en dies de pluja queden sempre eixents els mitjons, conservant el seu escalf natural el oeu i evitant, així molts re-

o
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2

en realitzar l'esforç que suposa da venda al detall de DEU MIL parells del dit calcat, ho fa Ea
rä únicament per afavorir el PUBLIC DE BARCELONA i a l'ensems donar a eanäixer les seves so- y:,
•
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EXCEPCIONALS OCASIONS
en Pelleteria Esport Cristalleria :: Perfumarla :: Marroqui›,
neria Camiseria Paraigües Sabateria Sastreria Vestits

va;or 40 pessetes,

22
Abrics gran varietat de models a
preus donats
increïble. Cortes llana anglesa a
, • 3 • 50
pessetes corte .
Camusses qualitat extra, de valer
12 pessetes rnetre, avui .
5
.
'aviri

P.1=

Capells per a senyora i nana, últims models, etc., ' etc.

Compareu eis nostres preus abans de
comprar 11 ùs convencereu que son sense competncia

Flassades

de llana i cotó. grana

exiténeles, des de pessetes. .
1
Cat i fes de 'eIlut, valor 15
pessetes, avui. . . . . 5
Llençols de tots tarnanys, mis barats que ningú
Cloqué seda, tiltima moda, Cl mete, peset. . .
25

'ia:fe a
. s de conieceicas a 19 mateixa casa
Ws lfe u ne usa ge.:: gran s Kagaizows h co nvezz oi•Ju dolo
verita C dos no s tros grrourr ° n s:. compotürsc12
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MONTSERRAT 1 a casa J. FONOLLEDA SERRA de Bn?celona

ELS MONJOS

avinent que l'únic licor elaborat en c.crue/1 Ivionest.I. r es el qup en ven per tot arrz'..0 amb el nora de
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