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Und

lliçó d'ètica política

Els diputats provincials catalans i els regidors barcelonins
addicte s a "Adate Catalana" acaben de retirar-se. respectivamena de la alancomunitat de Catalunya i de l'Ajuntament de
Barcelona . Aquella que hi tenian carrees de govern, els han dimitía En Bofill i Mates ja no és conseller de la Mancomunitat.
són tinents d'alcaldes de
Jose p Barbey i En Lluis Masset ja no

Converses 'filològiques
•-

Són curioseo les vicissituds per les
quals ha passat rl mot qual en el
escrit.
Qual era en català antic, cro solament
un mot relatin, Ató interrogatiu (Qual
de les dices eseollirin: Si qual interregatiu hagues persjstit, llavors, en possesiú de dos adjectius inteMegatius,
i quin, podricnt pets-.1e intentar

Barcelona.
En escampar-se atar la nava de la retirada i de les renand'establir entre ells una ditereocia ataedes, es produi un fort moviment de sensació. Al gros púbile
loga a la que existeix en angles entre
noble
d'aquesta
l'origen
passat
inadvertit,
probablement,
hada
eta sets dos adjectius hiterrogat.:13
representa
la
respecta
digna
noslves
amics
resolució. L'acta deis
schich i uhd. Her õ qua; iiderrogatia
dies
és,ser
objecte
de
qué
van
ha desaparegut del tot, rcemplacat par
i serena a l'agressió inaustiesima
passats a les planes dcl diari que és órgan de la Lliga Regiona- quin; qual ha resta sola cera a relatiu.
ment batzegat, uns cops per la influ'Alista.
Quan una afirmada idealista d'un grup de patriotes catalana' I es av.est qual que ha estat fortaprovoce, mesos enrera. l'excomunió política fulminada pela di- cha castellana; d'altres per lea pensarles rice felices dr certs de — attelLnittect ers de la Lliga centea el; qui, forrannt part ene.ara • de la dita zants.
cntiten intervingueeen en la Confeeencia Nueional Cut:dalia, vinEl fet d'existir en espa:1;...,1 ca el que
gu é la separació d'aquests. Una 1.-racdó molt conaiderable de _la cluivalent a e! grial (Ex.:
libro,
conaJoventett
Nadonalista
preveLliga Regionalista, la majoria de la
del que hemos hc'.-!cdo...1
a
tat la introclacciú en estala dnit•e/
batida dins aquella, entraren a Acció Gatalana. Els eadictes
aqueeta associació que exerceiaen carrees caeleecia popular temen amb la valor dz el Tia! t... aquel' /liperfecte dret a continuar en els iloes respectius com a represen- bre, del que 5,0 parL.t...`, el que del
ee parat qu.,l traen' Laiotlibratin,,, em.:rnalles
tar-es de la fracció de la Lliga Regioahliste que ea
cl mttala escrit. ticds nusu, diä.
i (Ziht;t: de 1 s. nombrosos adherits a Acció Catalan a que nd han
Mentre que aquest el que ..rnani s'e3este rara de la Lliga.
;Cnia en cl catalif literari, qualtra utialten
personahnent,
e
No ac aquest el cee d'un s !tomes que,
litzat per a tra,:air cuyo (Ex..rr.l'arbre.
taz parta a l'altre o abandonen les idees essencials en iom .de quals arrels s'esleaen..A. Por. en costat restringiera l'ús del mol 04 reemles tetas han estat alegas. No es aquest un cas comparable al
a ei regidor eocialista rnadrileny senyor Garcia Cortas. Darreea plaçant el quel per el que, i per nitre
els caeutats provincials i ele regidora d'Acció Catalana hi ha una Ii domivern una valür que mai lar ae-a . nombrosa de nacionalistes catalana, que els dóna, de fet, via tingut, fent-li significa ayo, n'alila. perifrasi mitiga d... del qual.
representada autantica i legitima. Sí entre els vote que ele- dada
Després vingué la persecueiú del rnot
giu els nostres anules n'hi ha molts d'eleetors que segueixen del.. Seno dable p2rquè ens sesublä un
.14Enti71-,se més o racin. es identificats amb la Lliga, també entre els mol poc catala (a causa de la cesa idean vets deis diputats provincials i regidors ragionalistes hi ha els tat amb el mal espanyol 'noi), tractaeleztore que avui ce salden representats par Acció Ca- rem reemplaçar-lo per quin. I Ilaaan de dimitir les aetes els nositers antas? En aquest cas eors surgí en ciad& la. coinbinació el
-.en de dimitir tots plegats, ela ncetres arnice i els altres. quin, que encara trobem abandotetniznt
eant quedara a resoldre: i és la situació dels addictes a ca la premsa Idl aunbZ, en
)alena que- amb l'aprovaeió de ia Comissió d'Aula Poli- cbree destinades als iniants. 1. qnh
fea remplaeat el qua tratlawid de
.: L laga i ernb e! vot de lee majories de la Mancointinitat quin
royo (11x.: l'arbee quiws a.Yels
aAjuntareent de Eiareelona, lii exerelen eltrrees de h•overn. den...), DAS ..:.11t o mes usa! eeeir. 3ilq
. ne
aquests carraca van ésser posats a diapasició dels qui podien el quin substhat de el pa!.
aaeptar-ne la renúncla. Quina fou la contea'ita? Els nostres leeP. a'aera
. te:.s Ja trobaran en un altre lloc del dia ri. Es digna als nostres
4
(Seguir:1)
pee 3COrli de la Cernissiö d'Acria poiftica"de /a Diga i amb
¡Lee-natura del aca r ee Raimon d'Abada!, que no havien de re- ireIRVIMEMMIEP2."..z.:2:4211ViElnr.7.'1=21
reelor eta dit eàrrec. I als hornos ah quals no s'ira acceptat la
re: roía als carraca de govern, que eren els 711:5S . afeerats ner
POLITICA
exterioritaada . ara seas injuria greument i seas treu
a )a vereonya pública, pracenaint-las rom una histriona cense
lene at. que usurpen tata llocs que ao tea; d'ells, aracies a la
"LA TRALLA.:',
tiCcc:.acia dele qui els getliten "amb desdenyosa superioritat".
CIADA
ai ha en aixó etica política? Confececni que aquesta actitud
Per supozades injtiries al u..e...rea..!...r
cc
Lliga no és pos learnent exemplar. Ha calgut que passés
ha estas denuncia el dariee númeany i be caleet sobre tot que s'acostessin unes elec- civil,
Pru l ,
ro dr1 settnonari naconalista Treee-e. ca !es quals
aanslet mallare part Acció Catalana. perqua ¿:a".
a'atatis regionalistes se eenlissin eevers. Es que s'havien penPERIODICS QUE.
ba r. q •2. r llur pretesa tolerancia els valdeia la benevolancia o la
.41'.. -/REIXEN
electoral dels hornee d'Aeci ó ?
nc3 els havien pres por altres als nostres amics. Ara es
bla deixat de publicar-se "Aseidu
ir nr tothom que san d'una altra fusta. D'Una fusta que,
3limarquira", icen del yideeneeinciament, no havia donat gatees eetelles an ele grupa real, hostil, coascssiientnisd, a la caupoili:us del nostre país. San de /a fusta deis herrteS que saben Han- .:.a de Catalunya.
la sera pall:casto,
Troche loe
gar A; efl ,-rece (itte porten al judici del pieal3 ola plete política i
cc jets llegint, "Correo ds Léri-

LA

Sil.';' ‘:£

currdiratius.
S: . zons Mes les probabilitats, aviat seril cridat a lee tienes
el t ).s• electora!. A aquest se setinetrun els ilustres ainies. Ara
s aun retirat dels !loes que ocepaven per elecció popular. eit lea
prrlo'Hes elecciens a Barcelona demostren que a celó Catalana és
Lea. ferea d'opinió, en nona d'aquesta opinió animan els nostres
anees a ocupar rior...ament ele Boas que han deixat buits. Ši el fall
del :70,t72 poble fos desfavorable, la reairada seria definitiva.
Ea: electora deeidiran el plet. Estern picnantent esperaneats
que la decisió sera favorable i que els hornee que han abandonat
ele rrees que excreten, els podran tornar a ocupar ama el cap
ben it i arab mirada de vera superioritat desdenyosa per ale qui
han volgot ofendre eneerns Ilur dignitat de dutadale; i llar no.
LI;'. de petriotes.
araem

-a:uktormianouraurauo.oulo

Full de dietari
Contra l'enfennsme
.EI ,,enyor Josep S'aria SalavNria-trdS od .lahoradars que donen a La Vanruanlia el sea caclust eapanyolista— ha
Puhlicat un ad:ele denunciant la prulja
aue semen detrininata eseriptors rSe reempiaçar el nom d'i-L.9-moya
..
pel
ea
15 ta yor eolaverria, amb la sera
fluor paLriGtica, ha decobert que aquesta Mulja no 6. Sa simple bewdeisa. En
colla eaSo3— c11S. diu—Lore no cerca ale a oosa
olió la sup.essi6 d'as nom moitst. Vaeold, eompletament d'acord.
tenyor Sal00err4a i n nAaltreS, m i n..ate. vetarla, cvincidim.
bestiesa que ceasistehr a substituir
Per I<Wria el nom d'Espanya ha tstat
"4 1,e4:1,, a etlsencia'auent eatalanista.
No tj inconrnient a declarar-ho; som
alé4
franca que el senyor Salaverria, .10e
taeohrenia amb una al.lu g id raCa, Eis
lliUttes flII9 que no han arribar a
toolir una madures" mo-tonel, han n er.
dirmwoe circumloquis i alabigUetats
Mk oer metessio d'insinuar una dislalia& c atre Catalunya i eh
altr"8 Pabl"
p e2, 111a, c.,a) perdonar.
El réfilladecia a la primer!" de tots n mo,rmlata pormlitra_.
This catalaniateo daten 11);2 ri o Per re'
al

conjunt do pobles ofieißliacht

apiegats sota el nota d'Espanya. Delcrea UnVell el aura de 11CC ion*
Avui encara tu Vea, el nostre bondadc":
sobre cls telrjraines de 3i.tdiid
posa aquest epfgraf : Nutiefea de la l'edriNnia, que en el fons hi un tufecuteme.
l'e/6 iren Çà que el n2ntaiitainine ha esdevingut uacionalieme ha començat
posar-se una nomenMatura perfectainent
1 perfecta/wat viable. Catalunya
ei Cuiarunya i a. j.t.e
cosa, d'ENpauya eón eipailytaß, les de
Catalunya sOn Malones. Des del punt de
vista de la claredat, el senyor &din, rria
no hi tindrá res a dir, oi?
Fina injust atribuir la zldria d'aquest
destrittneut nostre sol esforç. No, no.
Thai oren noeáltres Li han treballat ele
compatriotes del senyor Salaverrla.
Per exeraple: la l'enana catalana Serl,pre
ha estat la II , ngua catalana. Porró Pa
eiVe>crt que d'elnä que la JO al Academia rcsolgue d'anorromarlhirnia egpanyo.
la a la Ilengua de Ou,tella, el nctre idioma La estat, ton] sl diguksatm, confirmat
en la vera exclusiva, qualitat de ratalä.
Iii aetlyor Salaverris match:, quina bella taiea de destriament reelitza, tot
creient c i ne l'afeit a per l'imperiallsme espan; cd! Al cap-d'arall del seu artiele
da!tirZus declara que l'atzexid de Portugal compurVn ha en' hnti(ueiS del rem
d'rsnanya pci hitif ell; En Salaverria, rettuneia des d'ara a ranexió.
Es fort, taninateis, ea fort!

Carlee Soldevila

da", diari port.:vea del tradie..onalizase
a les earnarvues
-LA "JOVENTUT" DE

"LLIGA"
La "Joventut" de la "Lliga RegioKalista" organitza una sdrle de 0isit,...1

als orgcnisnzes ins!ltucions ds IrrManroltlUilitat de Cu( -ya i de
mea: de Barcelona.
Diumenge que vj farà la ,hrlin..ra

¡Lia dc Lr Cen.yalitat.
A fi dc preparar ks visites en ,e rojec:e, es propasa (foliar lis colfer:,:c.es

següents:
Jijaus, dio

a Iss d...“ de
‚'lt.•
Casal Nacionalista de la Barceloneta.
Conferenciant, Francesc Vendre!!; AteECU Dentoeratic Regionalista del Poble
Non. Conferenciad, Josep Millas Roa-

rell, Atencu Nur foicalsta Verdaguer.
Conferenciant, Matniel Baste Duran.
Casino d Sans, Conferenciad, Lluís
.11. Amas.
Denui, direndres, dia :26, a les ,feu de
la /lit:
Centre Popular Coralanista de Sant
Andreu. Conferenciad, Josep Mari.
Dissabte, 27 de genes, a les deu de la

nit:
Casino Regionalista de /a Bordes°.
Conferenciad Juli Vila. Diga Regionalista de la Crea Coberta. Coaferenciad, Manuel Roiago. Ateneu Obres
Calalú de Sant Martí. Conferenciad,
Llufs Valen. Centre. Catad d'Harta i
Santa Patilla. Conferenciad, Mantel

•
El dio 11 Jet co,o . r.c tiagud Roo la ren'Anejó de Junta de la Societat ehu.n•a1
La Lira Tarregense, quedant formado eide
la segaras manca: President. Mariani
I:os; rice-president, .1ntoni OallinatJ eecrctari, Roma ilorronill; tioc-secreiari. Josrp Batalla; treaorcr, date Mana;
•.oruitaelOr, Mnyi Vall-Iluatra; yoca/4 Jo.
‚ep floreada, Juera Casantitjana i liar-

mengoi °Sucres.
També s'aprovaren ale toutptis de roe
pos-sot.
Actuulment acetal assaiast Gril.1131>
He».

25 de gener de 1923

CAMEA

TALLERS D'IllfPREMTA
Da BARBARA, tt 1 13, —TELE?. 111111

CRONICA D ' AL E MANYA

La sltuacid d'Europa

Nölderlin, el poeta de l'hora

De París a Berlín
:passant per la

A Carlee niki*
Si pregunteu avui a un alemany intealigent quin es el poeta més Ilegil, i ensems el poeta
nacional, us dirà serme vacil.lar:
Lolderlin.
Fina fa relativament poc,
l'obra d'Holderlin gairebe no es
podia trobar reunida. Les edicierre de Les seves obres eren unLigues i inoompletes. Avui. en
cauvi, hi ha im gran nernbre d'edicions i cada dio, en surten de
noves, afegint liaras fragmente
als ja coneguts. La raó d'aquesta
preitileeció és que •I'Alemanya
avui es troba amb la mateixa vida desfeta 1de aaiala que el seu
posta.
Holderlira que nasqud l'any
MIL a Lauffen, a la vora del
Neckar, al cap de trenta quatre
anys tenia ja acabada la part Inés
important de la seva obra, tal
I.)0112 ens és donada. L'any
1801, trobantate a Burdeus, rebé
la nava de /a mort de la sera estimada, una dama de Franckfora
a casa,la qual havia estat de preceptor, i a la qual ell canta amb
el nona de Diotima. Pres d'un
atac de bojeria, travesea tota la
França a peu i eomparegua un
dia acasa de ala su y a familia.
L'alee . es parcele, perb tres maya
deslaves es repetí amb mes foraa.
D'aleshores endavant, el seu
estat tal impossible tot treball
continuat. S'iatentä curar-lo en
in manicomi, pecó l'intent fracassä, i an a a parar a casa d'un
fuster de Tubinga, on mor! Van>,
1843, a • Fedat de 7 .1 anys.
'Holderlin representa la transida entre els clàssics alemanys
i leve-ola romàntica. A condicia
(.1litt al mot romäntic no se li
doni el mas petit sentit de censura. Holeferlin ara, cota els alasales del XVIII, alemany enamoa
rat de Gracia. Però mentre un
Goethe adopta dels classirs l'actitut i l'aplica al tenms actual ea
tea el que li es possible—perque
atre no es pot fer mai completament—un Hotderlin es tirara totalnient al reeord del passat miItor. • Dic que cal no donar al mot
ro/tal:ah; el lees petit sentit de
censura. Sovant, en efecte, s'usa
el mot romäntic en sentit do fiarmalmcnt defectuós, o el que de
igual, de desequilibri entre el
coutingut i la forma, per insuficiencia d'aquesta eta fer-se mestre del eontingut.
En aquest sentit, Holder - li es
lot l'oposat a un rol:Medie. Mai
el vers i l'estrofa alemanya; mal,
ni En aloethe, ni En Schiller, han
bonat tan perfeal.es i tan rodone. El seu seatit de la forma
era tan • delicat que sovint tenim
cines i fras tres versiona de una
matelxa pueda, que no racabava
de satisfer. El raoaament segon,
el qual, cts moments afortunats
catan tan Intimament units anda
els CUrCOS que en voler corregir
aquests en una obra, inevitablement na einportareu una part
d'aquells—raanament cavar Lateeticament tors Satt bea lluny
del pene- ament de Holdcrlin. Ele
fets provea que almenys pel seu
cas tenia rad. Comparant dues
versions, notaren que les alteradoras inai no s'eeporten-res que
no sigui substituït per quelcom
infinitament millar.
liolderlin as, dones, un grau
poeta. Pera això sol no explicarla perque avui ha esdevingut el
poeta nacional. Por explicar-nos_
ho cal pensar en el rastre de desengany que la guerra ha deixat.
La guerra tia fet perdre a Alemanyai no sols l'exärcit i les co'Zalaes, sinó quelcum de anda iraportant: li ha fet perdre la ronfiança en ella mateixa. La fe en
el futur continua, perä ; el proent i el peseta eón sotmesos a
una critica severa. Ultra això, el
lampa no ha curat encara les nafres de la guerra. L'actitud apoIlnia de Goethe per aplicar-la al
moment actual d'Alemanya no te
sentit. La turbació anterior, el
Sofriment de Holderlin, s'acorden
en canvi amb el moment actual,
lloldPelin estima la seva päUta.. Pera) ii parla sense aduladone, ans al contrari, amb gran
eluresa. Resistir aquests mole, as
tina preve per un pata; dir-los,
es l'acte de patriutisme mds encala
Recentment, un amic nostre
recordava en aquestes mateixes
planes que En -Prat de la Riba
parlava de que l'únic ressort que
ruou eta homes da la iteraba A
Catatianya, lectivament, en
gran patt, soma patriotas per vanitat. Mili han- afalagat tant el
noatre pata, ens en han dit tantea oosee bones, que gairebé no
Podara ROS» sale Ai1ar..-4

feta. Jo no sé si el patraatiame
d'una gran part oe gent del nostre país resistiria avui encara ele
mota dure i enérgica d'un paa
theta aince r .
Estoma tan habituats a que ene
diguim pe) cap mes bale 'berma
dele grecs", que quan Bu Maragall parlant de Barcelona la de-:
clarä,
... vana i eoquina i grollera 1 alienta
que ena abolsa el nutre,

ens ofendrlem si no fos el to d'ena
tuSiastaelogi que darrera de lote
els dicteris apareix. Llevat d'En
Maragall no recordo cap cas d'un
poeta catalä que parli amb la mea
rescuela duresa del nostre país.

uh patriotismo que resisteix el desengany

Tot just ara s'inicia

Ruhr
L'assasinat de Marius Plateau,
redactor del diari "Action Frana
çaise" i serretari general de l'agrupament del match x nom, ha
evocat davant tots els ullS el dies
trägics que precediren Peeplat de
la gran guerra. Els papero elan
canviat ara; pera el drama parisenc del 1923 eta descabdellat
entre els mateares elements del
drama del 1914. Aleshores
gué Jean Jaure.s sota el revòlver
d'un mallete a "Action Française". Ara cau un home d'"Activa
Française" iota el revólver d'una
militant comunista. Eis treta d'a_
questa, que han irme Merme
Plateau, anaven verament dirigits contra Leen Daudet.
El públic europeu, en Regir
aquest episodi n'anees, haurä
sentit l'esgarrifança deils perills
gravlssims que planea damunt
Europa a l'hora actual. Eis trets
de París podrien &sur tan transcendental» coro el tacto de ta
Ruhr. Un deaeneadenament de lea
passions entre els partits fram cesoe podría portar complicacions
tan funestes com un sin sagnara
a la nova zona ocupada.
Fa l'efecte que ed drama de
V'Action Française" no portar& •
lee coneeqüeneies que boira podia
temer, da la mateixa manera que
no-les portä l'assaseinat de Janres. I es una llàstima que els "Cemelots du Rai" no hagin tingul
davant el cadàver d'un amic !hm
la mateixa serenitat que ela•sooialistes I el obrers francesos
tingueren fa vuit anys i mig clavad el cadàver de Jauras. Ningl
no pot sorprendre's per les represàlies que ele realistes han
exercit *lea reducirme i inapramtes d'algune- diaris francceos.
ens sorprendria lampee que II/
'naguas d'altres repreeälies
jors. Perit da • ras noble, en
aquests casos, el contindre. l'impulo venjatiu que no pas donar»t
pastura.
Damunt el tauler de la Ruhra •
P'arts i Berlin van moveni les peces respectives. Guanyarä la partida aquell que tingui mes tenacitat i més serenitat ensems. Si a
la resistencia metòdica i organitzada pel Govern alemany amb una
minuciosa precisió trairebe científica contestas el Govern francés mara actes de violaneia i de
força, probabletneut perdria

i la modestia. Fino ara, tot el patriotisme catalä esteva edificat
sobre la vanitat.
En canvi escoltan com parla
Holdemlind d'Aiemanya: "Barbres temps ha, amb el treball i
ciencia estleving-uti mes barMes encara... Es un mol dur, paré, el dic perquè 18 veritat. No
pile pensar un poble mes destet
que l'alemany. Pneu veus, obrera,
per?), cap borne; prou vena pensadora, pecó cap home; prou aeus
sacerdote, persa cap borne; seoyera 1 cristo, joves i gent reposada prou qua en veuräs, pera,
cap änime humana".
I en un altre Roe: "Tot a la
terra es imperfecte da la vella
caneó dels alernanys. SI al menye
un dia algú diguis a aquests deixats de la ma de Data que d'ella
tot és imperfecto, perquè no d ialicen sense fer malbe res pur; no
deixen res sagrat cense tocar amb
llurs mans grolleres, i que res no
prospera prop delle perque no
respecten la mel •de tota projeperia
•
tat la divina natural..."
Ita dlar que aquests mota nomès tenen un valor nacional
quan són dita per un patriota, l
eaue l'autoritat per dir-los no la
te qualsavol. Si a Catalunya día:As mote semblante algun catalä que este amb un peu o amb
tots dos a Madrid, no tindriern
altre valor que els mata semblants
de l'enemic.
Holderling sofria fisicament
amb aquest estat del seu pafs i
quan un raig de Ilum l'assanyatla
un Mur diferent, diu els mote
mas bella que slan dit mar sobre Alernanya.
Els anglesos d'entre lotes les
coses que s'han dit de la saya
pàtria recordem els versos de aquest.
Cal creure que Poinearé es
Shakespeare al Ricard II, aquella
mantindrà, no solament energie.
versos meravellosos:
sind lamba sera. Un -diari dels
'Chis lasst of su-ch dearsouls, thb<leti dear
més addietes al president del
de ministres de França,
England botina in nith Ilse triump2rmt Consell
[sea. el "Journal des Deliats", escriu,
per la ploma d'Augusta Gauvain,
L'alemany recordarä sempre les següents paredes significaamb joia i esperança els versos tives; "Tinguem, dones, calma i
d'Holderlin, en el cant als ale -. resistim la temptarid da bri •
manya, que be procurat traduir: llanto respostes... Ara que som
No as burlen de l'infaut ,perque,ignocent,
la Ruhr, retinguem les penyores.
en cavall de eartd, pes-i iier gran i fue.
no fern ostentada de torea, no
Oh, bous aflija!, eüill ell enn.
prenguem la iniciativa de les vioPolaco ele teta i rico ele wat:menta
lències. La /matra torea ha d'ésPera ve, aun la Unes d'entre els ntivols
ser la l'ostra pacieneia."
lema *e,
A. Rov1"..a 1 Virgili
del pensament Atlanta i itanuiterial el fa?
Cada mot d'aquests versos äs NCTINININIZIMPaaarlDMMInfe2MMENIIII
adequat al mument actual d'Ale,
manya Pchs esperits mes film,
Alemanya es avui com en temps
de iloldenlis. pobra de fets i rica
de pensaments? COM ell, es preguntem. Vindrä com la Ilum d'entre els núvols, el fet darrera el
Un any de poesia
pensament?
Gutat per un Virgili expertasPer a aquesta adequació al
moment actual d'AlernanyaPa sim, l'impressor Altas ofereix callolderlin, mes Ch eent anys des- da Ully als seuc atajes 11-Almanac
pees de la seva mort espiritual de la Puesta", recull antolegie de
vuitant anys després de la seva les herbes i les flore de poesta
mort física, el poeta alemany de que creixen a la nostra salva literäria. Millor que cap volum da
d'hora actual.
Joan Croxella Jocs Florals, millor que cap artidie de crítica, aquest "Almanac"
ens decenio el que ha estat la
poesia catalana durant tot un
L'AMOR A LA LLENGUA CA- any. Fullejant-lo, veureu tot un
panorama: les r3preses dels vells,
TALANA ES LA PROVA MES VI- les noves produccions dele poe4
tes eabilals i els fruits deg s mes
VA DE NACIONALISME.
joves. Les primeres planes de
rAlmanae da la poesía" eón un
••>.•,..•••••
nnnnn
record als morts de l'any, i a dins
hi trobareu, fraternalment mesde la
dais, poeles de totes les torres
El Consell de Guerra de Ma. catalanee.
Fa una pila d'anys que l'imgúncla ha condemnat a dIverses
repeteix la saya
multea els sls IndustrIale ale- pressor Altés
ofrena. Es una ofrena que cal
manys detinguts darrerament.
agrair, mes que res, pel coratge
Totes les esperances del Goque ens Orla 11 recull de
vern alemany sobre la vaga ge- manee de la Poesia" no és ehp
cosa enlluernadora, as ademe
neral s'han vist fallIdes, pule soPerò rellectelz una °relleno nm.lement els marinera de Van. %%hin mal. 1 :tia) ja es un bon respir,
alguns ferroviaris no treballen. i un petit argument contra els
Tots ala ~aires han représ la nelaYszany 4 tcredalselpsos.
tela&
lehleb9/

CARNET DE LES

LLETRES

..141n••••0•11 •nnIMMINOMIMIMINOffln

L'ocupació

Ruht

•

2

Lajeus 25 de gialtr de 'S2..3

LA PUBLIC.17A7

n•••nn••••n•M,«VIVIOemegnwwn

FIN AN CES 1 COMERGra
SESSIO D 13 BORSA
dei 24 de gener de 1923
465.72
13e/3
Obertura P.10
Sord 70 . 05 7:92e
7o.o5
Alarants, 7e' 3 5 760 1a
7025
16 .30
Oreases
Me ix000 llzi'123 123'ao 122'oo
•

Atdees

Tases

7925
70 '45

lo.nd
122'oa

11275

112'75

51019 80 TARDO
Obertura Su
70'05 7o'o5
Moral

Tanct
9905
deeee

Beta

C9 8.-

5,93
Alecants 70'20 7c .22
55'4o
Andalusos 55.4.5
Gro,
Colonials 67 100
112'1.
tropoll ti, 121 122'; 5 • al
($o'75
tlo
.11o 111
F. C. 7027800.110
113'e5
me
1 1285 113'85
Algtles

Cotització oficial de.la
Borsa de Barceiona
Di rA de geno,. teas
12E127F.11 DE L•ESTBT
DeuIe inerler 4 0/0
8620
Ex1erler ,4
%
o arete.
•
antas. 5%9'
S. A.
pta. tr. o'f. 1 pallo/ 1925

•

4 jener 1924 8. A.

e
s,

• -

•

e

as

13.

"

4 restar ° B. Ao

IlliUrtTAKE0IT

B.

S

10250
10225
10325
10310

1 DIPUTAClOMS

pe.t t. ore:
0991
1904
1905

7850
78'50
7250

1902 Eer. A.

8996 Ser.
19:)5 Ser. 0

1947 Ser. I:
1900 Ser. P 7225
1919 Sec. 1
1719 Ser. E
0919 See. Y

lela Ser.»

78'50
7065

1917 8er."13
1911 Bes.

11119 Ser. 0
1924 Se:. 8

7813
92'00

1691

S., 1 8 89 4 1/t
= 01,07

e

11.000,40
11119/Coratuntat Catalana E.. 0914
tete
•
"
Ealit • Coe,m Ce4.•una1
Earre. 4 1/ • .
th1133
•

7345.
7559

rigLIGA3110658
•
171.739 1. 1 5.1r. ear520a7,5z01as
"
P. « :r r.
0.1 der.
•
•
E.. Ser.
•
• ee Per
FA/eso :ele Patnpbraa
Selor 12 Barna.

6075
59'95

58'65
5965
G 0 '65
56 • 85
30'25

Begdvie
290 2500s Lon ser.
"
e.* ser.

81.915. V316.3313 75rrag. 58/2,
•
hale.
8.
E. a. A.
e

30

•

•

•p
I

•

7575

57'00

4
Le

e

6600

Z:

r
•

• 77'50

9925

‘.

• PP e t;

e 1
•

e

76110

•

8585

p

3
5:'00
• • • • 9'
8220
Prusxs 5884
0285
'
9579
C.. Gral. TraMries 0 8,.5
97'75
08,0,
•
"
74'25
terT0Cerrre de CG1f.attityZ.
Cerapan•di dencres ferrela. cases'
C6"2597 , 2 barcePsnesa Electro/20a/ 7404
Ilditts (lo Buriel:me 4 2/6
Car.lana Gas 1 Eh: vez. Ser. a.
0550
•
ifmereai Elezsca, de C.etet. • 1 0/0
O
"
40/6
Eueletal Pebete /lora Forees MeArlos 71'75
idltuvauyas det.cral Tatuare PlOpinus
BU:10re GDIAP2:11'
Catalana Gas illectrIClidt.
Gens/ 1271 (285
E4P46.175 blenda]

Etaz. asee Tele:crtt.
" Peninsular läern
•

Div151-.5 Cs-li-291DeotEn
Pronos, 4070.
Ideen ounode, 11035.

beidues, 3710.
Lllures, 2079.
Limo, 3045.
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per 100.

yeterch
Favon9 alarmes.

Eopanya, 0070.
Soleas, 2497.
Holanda. 1 1 78.
9760.
Sudcla, 1 7365.
Portugal, 231.
Argenttna, 4343.
Montevideo, 4937 ,

POlglea, 8015.
Noruega, 04075.
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Rambla de: Centee,

(Déu

Anuncis
I 711 e1337E5Ere FEWJAP.I'ES, S. A.
•En virtut de Pes!ablert a l'alaiole 13 dels Estatuto eoeials,
convoca als senyors accionistes
Per a la Junta general ordinària
que so celebrarà el vinent dio 30
de/ corrent, a des sis de la tarda,
a iee ondee,: soelals, Passeig de
la Duana, 4, prineipne
Barcelona, 24 de gelier de 1923.
Per a y ear) de la Junta de (19 vern. - EI P1.,si, n ...13, uomeneeb

Psedleas.
------SOCDF.TAT GENERAL D'AV:n.1ES
DE 13Afte-s r LONA
Ob)leacions 6 per 106. Un/e C.
Vencent a primer de febrer
pròxim el capó número 9 de les
diles obligacions, es participa
als sexis posseidors que, a partir
de l'esmentada dala, quedara
oben, el pagamrnt de l'expressat
rimó tots els dies feiners, deduecid faedora deis impostos legale,
en les &Mines de la So-Metal
Anónima Arruis-Garf, Passeig de
Grileiti, núm. 9, d'aquesta ciadat.
Barcelona, 24 de gene? de
10/3. - El Director, E. Raleen.

L Rt creinsala
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VALORS - CUPONS - GIRS - CAN VI

Pe:A A CONEETES
PER A RECO24RIMIENT3
Xepa Ondulada Caaaleta
tamanys 114 x 185 eme
i 75 X 120 cm.
Plagues "A" de 40 x 40 em.
apes"B" por a recobriments:
tamanys 120 X 120 cm.
120 X 190 i 120 x 250 un,

Uralita, S. A.
ri.:ADR:D - LLEYDA - VA'.

i

apiadat

.551(i5 1.1a, Na Catarina Avinyó, vídua

de la
de

seva it mima)

Sagarra, el sou cosi 1 lercu do oonflanga

reerend Joan Avinyee prevcro, els &tres coelris 1 ensi nea, tots ola resienta parants, la SOcjETAT AbIONINIA MORaTO I la retó sool:al 8E1170, LLIteaS, fICP:TA, 5 en C., pesouen
amics I oonsguts Passistencla zis esmontats eufragís 1 una nracrió pol difunt.
Noma convida particularniont.
El do! es dóna per deapedit.
senyor Bisbe de Barcelona concedeix indulgències en la forma de -costurn.

Vaire=~1eTan5eratriNdllall.6141111-

DEL

MUNIC1P1

Foment,
La Comissid de Foment
acordat: intalar iluminat ‚'1
Espesa aceedint a en que
va interessar ei veinat. Passar a
informe de la secció facultativa
l'ofici del Govern civil traslladant la R. O. del Ministeri de la
Guerra, en el sentit de que es consutil ales autoritats locals respecte als terrenys que pugnin cedir-ee al ram de Guerra per a eseila central de giumastica.
Cauviar pel d'Alpens el nona
del carrer de Pasteur de la barriada de Sane, per evitar duplieital de nom. .
l'oren presos en considerad()
les següents moeiono: Deis senyors Tusell i Duran. porque sia
rehaixada fins al nivell del sòl
l'entrada a ti 'esaddsia de Sant
Pau 80l Carrtp i que es construme
si un-4 pe;x50 en la Simia aprovada
er l'Ajtretaraerit.
Del senyor Vilaseca, permie
es p0i una hombela eläctriea en
un lloe adequat del carrer de Sant
Antoni Abat míes aprop de les

Ruedos.
11 , 1 senyor Tusell peeque es coi-.
loquin voreres i rigo4es al carrer
de Pedrell.
Dolo senyor San/ anda, Massot
Estola. perquè eo destielin 2,000
pesseles a la col.lneacid de vareteo i rigolee per a l'acabament
l'e//medra' de la pert esquerre, del
Passee- de la Font Casi enana
l'iris a la Plana do ilardlallí.

Crida

posommasmenzauc -e.e2teatent ic..ens•cmoursme

01,18 DE PINI:22,..,1

eaterineeraziaingzegg„2323.4ÄänerMOILING=

114
195
193

Selecte,
Mattest,

euaturn de 4 de-

venciment primer febrer vinent

anees

O "1
BruIlorh I),

Illet blanc, de :A a /25.
Idem roig eet01, Sr 20 a 27.
Ordi, do 1 4a 14.50.
Civade, de 12 a 1270.

Negociem tots els cupons

17

Relea Floren,
11 2110. 19.

Mercat de Borges Banques

A DELS ESTUDIS, 13, i

50 qt11129.

'151/9
- 15
Vagons arribats: Alacant. 2 (l'oren, 2 car.
•
Nord, 1 de Deseo, 1 Gr.

marezedgrumr-Ä2r-zzmwe2egaremeenesesuagorzanum

1

i422 de

Segarle;
Pede.

Altone, 124'60 per 100.
Cacen, ' 15400 per 150.
O 1 2 olores, 12 8 00 per 100.
1 duro, 10400 per 140.
Isabel, 108 0 0 per 100.
France. 1541
0 9 per 100.
Llinrve, 5105 peasetes.
DOlar,e, 6414 pesarte/t.
Cuba. 640 pessetes.
Merles, non, 1 0500 per 100.
rel.e suela. 10560 per 100.
• - 14800 per IDO.

ESANQUERS

55 1/3

Vean:.

Canadä. 610 eesseres.
Ar5'e////8, 29'50 per 100.
Uruguays, 510 pesseies.
Chlires, 045 pe59e6e5.
Peruano. 2000 pesortes.
Brastionys, 055 pessetes.
Boliviana 145 poosereo.
Peruano, 2000 pessetes.
Paraguayos, 010 pessetes.
35 7,0ne 000. 91 7 pesselos.
Ardehno. 3975 por le0.
1 0 peosetes.
Eginte, 27 0
FIlipines, 27,5 pr.,Sete.S.

222:2

31
55

ParInez uMmero

Qu'irtea
Preud p er

Norufird, 1'03 peasetes.
Dinamarca, 111 pessetes.
Romen t a. 3'75 per 190,
Estere Cntds, 633 pe"seteS.

SOLER i TORRA GY

*3
53

Segcnez

6n9'lesos, ,,29 . 60 pessetes.
11027 400, 09%50 per 100.
Belgues, 30'80 per 100.
Sutssod, 11080. per 100.
Fortuduesos. 022 :.essrtes.
Aleraanys. 005 per 100.
Austrtexs. 001. per 100.
Poiandesos, 240 pe.soctes.
Buecia, 155 pesseles.

Rambla del Centre, número
Telefons 1230-1231 A

que Nuri sobtadament .ei dia 3 de Pattual atropellat er nautürki

Aleeds de la Cornisa/8 do

DEU1•111.3..E8

Croe, de 20 a 21 dures.
Ven/. de 18 a 20.

CHÄ VES! Pil r.78ERT S. en C.

Cernidas

Ter mece/norte sobre carro.
Garrota negra nova
O Macetees
▪
Portugal
O Ro/8
•
Bolsa
" Mallorca 80069

Yokohama. 2106.

Cori'ent de 211 a 24.
Preus per quartä de 13521 , .„,...„,

ae.17=.7111nNIga=......11n1n111ragm.13071n•10111IMIN

Petranger

58

TItor
.5003 arniesto preus 05 per 100 (F11103

Chile, 9400.

Berttn, 97200.
Copenliague, 93675.

Ea, de 26 a 27.

97'00 nomtnal

/14111

O
Reten

I ii:ViNYÜ

N'ANTON1 CA3ALI.ER

45

/cc , / Cro
veeee de 8801156
VtTi
g oce/ole Sev1113

69•76
90415
55'35

Barcelona g lartIon and Llgt
7 per 100, 1901,
10095 nominal
Barcelona Traellon and Llgrl
7 per 190 Pretere=
00700 uounnal

1

CompLet Terma
EE. UU. &Ton'
n i Sr do mero (Plata ven/
•
" 1106 30100 31'00
Ctv-als Extremadura.
35
rel
Oral
83
Pavee Prat
40

LetIDREP - fArtGa
CedUles ar gentIneo, 39 31.1
Exterior. 75.
Fringa, 7015.
Saca YorIt, 45537.

Tenaa

VALORO. 002 FIO ESTXN INC-1.04u8 55
g id/AL AL PRE •LENT 1 E2 -BUYLET1e
....rtr.t.E« A CORSA
Bolos Mosto. Exposteid,

e3
93
60 1 01
79 I :te

eoreent
Vagans arrlhats: Nord, 13.
Cr..nE40-a

Csrrofcs, de 7 o 21 pessetoe els 40 qu1los.
0 .11, de 2'75 a 3 pesaetes d017ena-..- 'OMS D'Ola-VES
Fruitat extra, de 27 a 24 ralo.

850810(9878

Pies.
76
74

Grar ferca
Menys "
Btenea extra
Cerreta
Superfina superior

Pessetes 242.
Ltres, 7405.
Pelars, 1552.
Franrs 51710005, 280 ,
Mares, 6 0737.
Coronea, 2100.

Pa is, de 13 a 12.
Paces, de 22 a `--11.
Corone, de 24 0 57.
resobl, d0 471 a 50.
Prele per pe..t tes la

L'ofici de difunts, seguit de la . Missa e .xequial solemne i de la
Missa del Perdö, que se celebrará a la Capella de la Ca- , a Provincial de Caritat d'aquesta ciutat derns, divendres, dia 26. i que
començarà a les 10, s'aplicarà en sufragi .de l'ànima

rel/e.P9£3

Idea.

Corones.

605r 5110e 1 5525

laem Suecia. 415.
/dem Senara, 0 89.
/dem Grecia, 1950.
Idean Noruega, 08375.
Idem CM/marca, 30150.
ldem Derlln, 00750.
Mem Viena, 2100.
Ideen Praga, 454o.
a."4
DEr.•
Llores 7245.

p

199'03

Amerfet a28Seetelenat

Gbeetura Alt
Ser31
09e 6975
lUmants 69. 4 5

Impeonsió. - NO 5021 sobrio en ese:u:re la present InIpresold per ta/la ‚Ion,.
brot I de negocl he Impera al nostre
mercal carril/ora: do tolo modos a p era Os.
sosa les Impreoslone que 11011 2/0e/u es
polet donar amb ele cereals I Omito que
hl ha quelcom mes de transacetons, que
‚da el blat do moro o les g arrotes; aquelres Ultimes estas Serme/ tal cola Ja varern Indicar en Creo/unes 8n/erices I en
p;ettcular 050 punto n'Origen, no 8141 el
b/ag de moro, del qual Ja varen donar
/a IMpreesió de Ilujetat a l'hora oportuna I meguelx /a matelxa tonel/din encara
que paulatino/m/0.
En hiato 5 orines, seno negoel, I amo
d'ahlr va arribar el valxell "Cederle" amb
earr o gament de Sial evItle que acabara
d'augmentar nl olerlo que Ja SI Sa flotant
a la nostra plaga.
remes tes despulles, atx1 cOm les
'enes I aerosol. I ell p articular Iltple/xCr3
6/,'ims a/ mercal d'origen.

rr&Iceses, 4050 per 100.

65'75
:913
•
•
5085
'-' 1991
tzee PeIcolida
Let.. Berna, =pUt. 9,070.020 p. 73' • 5
78.
9.090,002
75
"
e
▪

Mercat de Llotja

Interior comptat, 7002.
rAmortitrable, 4 per loo. 9075.
•
Idem 5 per IDO, 0775.
Exterior, 8657,
Done d'Espanya, 50700.
Ideal Eroanyol de Predlt, 13350.
LIeut fitu Ce la Plata, 324•50.
Tebacs, 94100.
Suerte? preferentn. 7700.
ddem orelmärles, 3425.
Ctsdules, 9100.
D'orla 35100 prexlm.
•Alarento, 25400 Idem.
Franco, 4170.
Lliures, 07'72.
e zretf.; 2,00
Canvls o. Londres. 7214.
Idem Pe/gica, 9010 ,
Ideal Espenya, 24470.
Iden IR/landa, 612.
Idem ItAlia, 7400.
Idem Nora York. 15515.

79'50

lite Ser. U

Deute

ECtriSA DE mamut)

..546abs‘ri

LENC1A - SEVILLA - SALAMANCA
CENTRAL: BARCELONA
Plaga A. López, 16
Totófone: A 1646,

A

84e

asizzgaiseeeeitaimmocie,

Secció Marítima
Moviment

maritim

Verme trances "Mont
voux 4 , arnb earrega general i
tramen, cap a Tarragona.
Vapor espanyel "Sentaren-le",
efierega genaral. Slip a Aviiäes.
Vapor esiranyel eSanla Anna",
amb el sen equip, cap a 4a mar.
Vapor italiä 'Tornaso di Savola",
trenoit, cap a Genova.
Vapor aleiaany "Genua', do
tränsit, cap a ~ova.
Vapor francWs "Capitaine Paul
Lemerle", do tränsit, cap a Va,

entrate
- Vapor francäs "Capitaine Paul
Lemerle", de Marsella, en tränsit.
Amarrat mol! de, Barcelona .Est.
Consignatari, Ripol.
Vapor noruec "Ryvarden", de
Neweastle, amb carbó. Arnarrat
moll de Ponent Nord. Consignatari, Mac Andrew.
Vae.or noruec "Facto", de New-,
amb carhú. Amarrat moll de PoPonent. Sud. Consignatari, Enberg.
Vapor .americà "Salval n On
Laso". de Tampa, Movile, Nova
Orleans, Galveston i Tarragena,
arab cärrega general. A rsarr lt
rnoll ole Sant Bertran. Consignatari, Agencia mar:tima IlespanoAmericana.
Vapor espanyea "Primero", -de
Neva York i eSC2.012S, amb eärrega general. Amarrat mol: de
Sant I3ertran. Censignateri, CU-

Vapor eapanye l. eAlmazorn",
a .rab earrege general, Cap ä Castellea
Vapor espanyol 'Tieso", amb
eärrega general, cap a Cartagena •
i escales.
Vapor alemany "Hamm", amb
eärrega amnerzel i tränsit, cap a
Valencia.
11•n••1/1711.11MINIMMIIMO,7

ezaz de malles era
U5

LO.

Berganti goleta italiä
te", de v iarroeio, arib cacha.
Vapor angMs "Sea Hound", de
Liverpool, amb carne). Amarrat
moll de Pommt Nord. Consignatari, Companyia
til a.
espanyol 'Silvestre Ererot", d'Almeria, anda
Vapor espanyol "Cebo Cervera", de Santander, amb tärre¡ea
generad. Arnerrat /PO!! del hebahv. Consguevtaa r,
,xi e:d- 2 i Cosopanyia.

r

armadura 333111 a fdd

fur..dc3

ELS VEST1 -4- 8 DE LLANA
Ifia-Eatin;RS 12-EL

PAezni:
flAvJ;.41.4.

Mitin

VUURol
Sán

una a rmadurn

centra

les re'r,;:.Ints

A il'A'maldia s'ha rebut un otai
del corovel cap de la Ceixa de ,Balandra espanyola "Anda
Recluta d'Almeria, núm. 3 3 , or- amb carrega general, per a alaitsnant que durant els dies 24, ; lib.
25 o 26 del corrent mes, els re,
Goleta espanyola "Comercie",
chites Samuel Moreno Martínez i arrkb càrrega general, per a Saat
Llorens Cruz Fuentes es prosee!'Ido a l'esnientada Caisa o bä a la
Fe il 'i auPor ese:layo; "Cabe San
complementària de Barcelona.
Martín", amb retiren general

Donattu per als barabe'rs
A l'Alealdia s'llan rebut 100 pes setes, desbandes a 11.1 Germandat
Ces eie Bombero, donades
pettyOr M. Munnd en reeompense
als bono serveis prestats por in-

divides d'aquell cos, en rineendi
ocorregut a la seva casa del P asseig cl Oräeia, número 18.

Per eobrir una vaeent
La•Comissid Central de l'Ajuntament constituida en Tribunal,
ami) assioteneia del senyor Alcalde i seeretari, va acordar proposar al Consistori, per a la vacant
de cap de la SPCCió de Governacid, el nomenarnent a favor del
senyor Creu Lahoz,
AntafilrlYet n••120.1/

Avui dious, surt

L'ESTEVET
ple do t'aleta 1 de barrila
Pelmorn pla na d'En Poro Subato p sebre la campanya contra ol
,100
Espetcerent ninot de PAPA rufoAnt al Ballet sobro gel G la feosoura dels Ases de ta Cuourulla
Klad no "LlIga", damero plana
d'En JUNCEDA,
La roeativa de "La Veu" 1 la riostra; reproduccIó fotonräflea de la
darrera creacb5 do maquinaria
quo hein adquirit per fer la competa:cola a "La Veu"
Sensaolonets deelaraolont dol
maques d'Alella sobro e/6 balls
do Sant tinten! I l'estat de lea
"eareetere3"
Primero nInots dz Penca
ELS DELIRES DEL DON CATALA
cirrmANZ: COMPREU TOT5

L'I STEVE'r

träneit, per a Bitbao i escales.
Vapor e,spanyol "Vicente Ferrer", en naat, per a Palma.
-Vapor espanyol "Urdo Ame-Me", alub carriega general, leer
a Bilbao i escales.
Vapor espanyol "Castilla", anib
carrega general, per a Melilla i
eacales.
Ballandra espanyola "M. Ibern",
antb carbó, per a Palma.
Vaixeits ecirtiis
Vapor esfanyol "Baeuelona",
amh carrega generdl, cap a havana i escales.
Vapor noruec "Ottar Jan", de
tränsit, cap a Marsella i Genova.
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Eis diputats i regidors d'Acció Catalana
e s retiren de la Mancomunitat de Catalun a i de l'Ajuntament de .Barcelona - En Bofill i Mates dimiteix el cárrec de Conseller - Els senyors Massot i Barbe' renuncien
l es Tinències d'Alcaldía i les Presidències de Comissió - A l'actitud deis regidors d`ACCM CATALANA s'hi adhereix el nacionalista independent sen or Carrasco
y

y

E TICA POLITICA

r3.-INSCI,'/PCIO DE L'ARTICLE DE "LA VEU DE CATALUNYA", 19
CESER 1923.
releen de Madrid que la minoría socialista de l'Ajuntament
rotestat contra la intervenció en el govern municipal del seu exe,reeany de minoria senyor Garcia Cortes, anunciant que no cona cap Comissió ni seseeó municipal que aquest regidor pret eclee per tal com entén que, en desee baixa en el seu pariere
firavia d'abstenie de Lo/a actuaciú política en squesta etapa, ja que
¡d'ele gir pele vots socaahataa.
L'acitud d l uC1aiíSteS madrilenys . planteja una interessaneseinia eeestie d'Ojea política, que cal recollir i comentar, car afee12 a l'essne i a niateixa de la democràcia representativa. cm ha recordat 'non oportunament el senyor Saborit, ,e1 sever García Cortés este uispoeant d'una acta que es legitimament
l'egrepac iú socialista readrilenya, i com que aquell senyor
tliiezet els vete dels socialistes per aeceptar un cerree que els soealistes rebutgen, la minoría socialista no pot acceptar la seva preu en conseqüència no assistirà a les comissions que ell
rcside:i, ni a la sesee:), si arribes a presidir-no cap.
I1 0111C piditie, si illelelx ea monee eleccions seieeeesivee
es s.ufragis insistente deis seus electors, Pol creure legítimament
elle el seu poble li ha obert un crèdit dc confiança, per gaudir
deeine la elaßteeital i aquella flexibilitat de moviments que li peraaan anar adaptant l'ideal invariable a la r e alitat viva de cada
teca. Pene aquesta elasticitat i aquesta flexibilitat de moviments
ec poden confondre's amb rapostasia, que niel no fiera perdonable, ni amb l'absència d'ètica política, que representa el fet d'esser
?lega ainb una bandera i una significació política concreta i utilinar de e pres l'acta aixt guanyada contra la mateixa organització
rae el eeeigne candidat, i els vots de la qual li donaren la victòria.
E; 520yvr García Cortes no fon elegit per tal com era el senyor
Garcia Curtes. Fou elegit pele vote deis socialistes madrilenys, per
tal con] l'Agrupació Socialista madrilenya el presentava com a caneida I
•
del senyor García Cortes es un cae tiple de la trajeeUi f ..i!al que acostumen de seguir en politica els extremistes. El
s1 r7or García Cortés pertanyia, dintre de l'organització socialista eiedritenya, al sector extremista, que defensava les solucione
elles radicals i predicava el comunisme. I el senyor Careta Cortés,
que trobava poc radicals i poc socialistes els hornee que dirigien
eregrupaele, socialista madrilenya, ha acabat "convertint-se" al roreaneresme, mentre els seus entice cape, als guate titllava ell de
taes en la defensa de Hure ideals, segueixen honestament addieles
4 doctrina socialista. No es, certament, aquest cas el primer cas,
ere, segerament el darrer.
le l ieALTRES MATEIXOS, A CATALUNYA, ITEM TINGUT EXEMPLES CULPIDORS D'AQUESTA TRAJECTORIA DELS EXTREMISTES. FA GAIREBE VINT ANYS SORGANITZA UN PARTIT EXTREleSTA A CATALUNYA A BASE D'UNS ELEMENTS QUE ES DEJEN
D'EMUERRA 1 TROBAVEN POC CATALANISTA LA NOSTRA ACneele. DONCS DE, MOLTS D'AQUELLS HOMES, QUE ORGANITleeEN L'ESOUERRA CATALANA, ES TROBEN AVE' DINS DEL
leleT D'EN ROMANONES, DEN GARCLe PRIETO O DE LA UNIO
_ UN D'ELES, EL MARQUES D'OLERDOLA, QUE ENS
reellAVA LLAVORS POC CATALANISTES.
AIXI MATEIX LA LLIGA REGIONALISTA S'HA TitOBAT JA‘EN
VEZ DOASIONS, UNA RA ALGUNS ANYS, L'ALTRA MOLT RECENT, TAMBE EN EL GAS QUE HOMES QUE AMB LA SEVA BANDERA HAVIEN ENTRAT A OCUPAR CARREGS D'ELECCIO POPU.4.13.1.NDONAT LA BANDERA, AINECANT-NE UNA ALTRA
Es CONTRA, SENSE SENTIR-SE AMB CAP NECESSITAT DE CONScucix DE DESLLIGAR, A3111 LLURS DIMIISSIONS, EL PACTE
IT AMB ELS ELECTORS.
LA LLAGA, CONVENCUDA DEL SEU PROPI PRESTIGI I DE LA
EElet fe-Me:A EN L'OPIMO PUBLICA, HA CREGUT PODER TRACTe r'. le. CAS SENSE FER-NE CATRE CABAL, .eMB DESDENVOSA
Eeeee: • TUTAT. AMB TOT, LOPINIO EN LORA& JUDICI PROU
Cl. (eiel:lNT, COM 110 ESTA FENT ARA TAMLE EN EL CAS DELS
i0CeeLl STES.
QUAN ES DEMOSTREN CERTES ESTReINYES CONCEPCIONS
PTTIGA POLITICA, ES INNEGABLE QUE CAU PER LA SEVA BASE
T ee 57LET DE PARLAR EN NOM DIDEALS DE DEMOCRACIA,
Sele RETOT, QUE-PORTA NOMES AL RIDICUL INTENTAR PLATAe eleelES D'AUSTERITAT POLITICA I DE SOSTENIMENT DE MtJOB. PelitESA DE LES DOCTRINES.

l'Ajuntament
-•11••n•••--

La seesid ordineria de segona
eeneeicaleria comença a tres
e u arts de sis. Presideix el sereer Maynes.
E : seerelari Ilegeix l'acta de la
sesee antmeor, la qual es aproeeea.
despatx oficial figura I'MLee,e de da Junta de Museus dere eant el Palau de Belles Arte
Per celebrar-ti un mitin; proPresos , per rae d'haver-es son'o rtit en einseu d'Art Modern, la
qeat (osa fa que hi hagin hasdiverses obres d'escal7ra i p ietbriquee, que fa impos' ' rle
deixar-lo Iliure.
El senyor Rocha demana unee
aela reeions u i senyor
BarbeY
le 3 ti dena en el sentit abatas ex,
Pe3a.t.
Mel ne d'e,ntrar a Vordre del
e l »ayer Massot demana la
1:1:er:el preve que per tehefar
. leesti6 ene greueimportene4 • que afeela a la seva perrnath 'ia i a la dels regidora lateEule de la minoría d'"Aceie
Cae
:lana" al Coneisteriese
1' 1 7, 1riar abaraz d'entrar a la
• al() de l'ordre del día.
ra aixi.
31nyor Masetat: Celebrada
• af eiénela Nacional Catalan el e alear-me en Consistol' i
a
una declaraci6 roladoe ad e ter
amb !l'actitud deis regidora
eationalietee
lit e l qque havie n aesisa Conferencia i, malVen la dee
lararió de la C°MiS"
lié d'Aecia Politice
de la Lliga
h
eioluoista.

1ei

votat kg

conelusiune de les .prinencies. En
aquella ocasió vaig dir que el
que us parle i els seus companys
ens separevern de la mejore' nadionalista, deixeveni d'integrar
el grup predorninant d'aquella
i recaptàvem la noslra llibertat
iraCCió, mes no oblidant que haviem estat elegits per vols de naelonalistee i que aquests en volar-nos ens havien fet la comanda de enelaborar a l'obra de govern de4a mejoría. nosaltres vana
dir que- deeltjevem que prernee
continuar heveneehi al Consise
tori una majoria governant.
Fou en aquell elebat i precisament ans pronunciar les refert(lee paraules quan el senyop Re-cha pregunth intennionadament
ei el senyor Devine., i el que Ve
parla continuaven conservant en
el cartipee . municipal ele e Hoce
preemepents que fine. aeali hem
nen e-ate-1 recordalreu lote. perfeclanient que Havors vaig dir que
estinnent que la nostra achtud
havia creeser (tildarla i que relee
- yapen Setos que piiraties, la nel'ller reepoeta al enyor Rocha la
podia donar Ilygint una lletra
adreçada al presidont de la.Lliga Hegionalista,. lletra que. ' eon)
a anteendent indispensable de la
qüeätib que plantejare, -vaig
Regia,
Elegida la caree- i terminal
meatepaaleament, recordeu senyors
regidora, que va .afçar-se el cap
de la rna.joria, ernyor MayrieS,
dient que lamenteila molt la nostra deetsió de separar-nos .del

Ala Mancomunitat
.---••••••••

Alee a da tarda, a la reunid del
Consell de la Mancomunitat, acabat el (respeta ordinari, el censeIle rsenyor Bofill i Matas, després
d'unes manifestacions verbals,
920 la següent decearació:
"ExceLlentissim senyor presidente Sanyors consellers:
Avui fa cine dies que el diari
barcelonf "La Veu de Catalunya"
publieava un artiele en el qual
sen's aleudia.
Encara que trobo inversemtalent que aquell adiete tradueixi
el meter de la "Comessie d'Acció
Politica de la Elige Regionalista", la gravetat de les seves manifestacions, l'autoritat que li
donen les circumstàncies de la
saya publicacid, i el no haver vist
redifieat, per . ara, tot i que parla amb insistencia d'actituds de
da "Lliga Regionalista", fa que,
per compte propi i en representado d'altres diputats addietes a
"Acoló Catalana", retregni alguns antecedente.
En la reunió privada que opontunament celebraredels elements
nacionalistes que integren les
majories de la Diputació i l'Ajunlarnent de Barcelona, es constate unànimement que els fets politice que es produien o es preveien arnb motín de la preparació de la "Conferencia Nacional .
Catalana", no trencaven la superior unitat ni Vorientaci6 de
govern d'aquelles majories.
Quant a la Mancomunitat
Catalunya, record() que, vista da
"Declaració de la Comissió d'A.
P. de la Lega Regionalista", de
25 de maig últim, vaig oferir al
senyor president resignar el cene
reo de conseller, i recordo, també, que 21 president decline con- 1
dialment
insinuaci6, refermant
la S ,W3 confianea en mi, (toril a
conseller.
Cre'c que no em pertoca de dir
si es just de comparar la desintegració, de la "Miga", dele diputate i regidors addictes a 'Acció
Catalana", arnb l cas d'un regidor socialista de Madrid que, en
rebre una vara de tinent (l'alcalde
de R. O., es fa Riberal monàrquic:
ni de si es avinent de retreure, a
propesit 1'8e:quedó ,1-Aceid
Catalana", la trajectòria política
del senyor marques d'Oierdela.
Pere. atent al -teure de la precia
vindlcació, lieee de fer ciinstar
que ia malaria dele diputals i
regidors adiiietes a "Aeele Catalana" havien fet la Ilur ,letuacii5
política dintre a sece:,'.n de la
'L'iza" dita -Jov e ntut Nacionalista", tenint, per agites', motiu,
una mudaR it i una representació eepeeffete e .e. Despee., de celobea la la "C , eferencia Nacional
Ca telera", provocaren una sessie,
extraordineria de la junta general d • la "Joveitut" que, desaires
d'un 0-xtens dinat i ami) nombresieslma concurrencia de socio,
aprova tot alle que, en nona
havien fet respecte de la
"Ceeferencia". D'aquella associaele — d'on ele havia extret la
Regioneesta" 33.-T
seves es.Llatugrai • -s- en
rcs—, se'n se¡ . .araren
-e re-

nyines, no perqub la "Joventut"
ele hagués perdut la confiança,
sine en atenció al nema estatutari
que supeditava aquella entital a
una.altra — la "Lliga" — els dirigente de la qual els havien declarat exclosos de la savia dieciPlinaj
Pdiem creure que darrera

"Acciel Catalana" balee una
considerable part de l'opinió nacionalista. Fins creu malta gent
que, amb la riostra actitud, interpreterern el general sentir de
ruolts i de significats nacionalistes que, per recline diverses, continuen, encara, dintre la disciplina de la "Lliga Regionalista".
Tenint en compte tot el que
acabo el'9.xposar al digníssim
Consell Permanent, els diputats
addictes a "Acció Cataitana" hem
de declarar que els comentaris
que la nostra conducta política
ha merescut, cml dia 19 d'aquest
mes, en aquell article que dula el
títol d'"Etica Política", no han
impressionat la nostra ronsriencia ni el nostre criteri. No podem
negar que han impressionat proa
fundament — pcI mereja respecte que ens mereja llur entarima
procedencia — la nostra sensibilirat.
Unieament per aquest motiu,
faig dimissió del meu càrrec de
conseller de la Mancomunitat de
Catalunya i dernano all Consell
Permanent que es digni reeollirla per a donar-ne trasllat a l'Assernblea: aixf com, amb tots els
meus companys, posem a la disposició de Vexcelentissim senyor
president de la Mancomunitat i
del senyor president de la Diputació de Barcelona — aquí present — las delegaeions que, per
encàrrec d'elle, com a diputats
vaniem exercint. I, encara, en
nom del senyor Vidal i Llobatera
i en el raen nom, faig avinent
que, des d'ara, no fare,m (le de
les nostres actuare actas de chau,
llevat que, abans de finir el
manament que ens portà a totes
diles Corporacions, unes eleccions
populars fado evident a tothom
que ,darrera els demente directors d-Aceile Catwiana" i, per
tant, darrera els diputare que ens
iii adh l 2rirem. hi ha. com creiem,
una opiniö racionalista que .ens
obligarle a usar-les sense perill
—ens sembla—que ningú se'n
pugui eseandalitzar. Finalment,
en nom Jels diputats senyors d'A•badal, Bassols. neta Masa() i Laorens i Rager Ricard, presenta a
Barcelona. faig constar qua, per
solidaritat, ens acompanyaran en
la nostra abstencee.
Terrneiala aquesta lectura, el
senyor Ilofill, acompanyat dele
altres eempanys (1-Aceie Catalana", fr u rChIlie per la presi&fleje. .tieb el , fit motee la reunid di Censen se susp2nguili
uns menents. L'entrevista es
des .mie elle en termes molt condials. lt enyor Bofill, en nom
propi u en els dels seus companys. (tiene unes paran! 'e da
corniat remareant que abandonava el Cansoll en uns momenle que
millar it , e mai s'hi trobava ,

ANTECEDENTS
OFICI DELS REGIDORS D'AMO CATALANA A LA LLIGA REGIONALISTA, m JULIOL 1925

Honorable senyor:
Els esdeveniments produïts a l'enroca de la celebraci6 de la
Cnnferencia Nacional Catalana, en la qual participaiten els sota-signats—regidors pertanyents a la rnajoria nacionalista de l'Ajuntament de Bareelona—i -principalment la publicad() de la nota de la
Comissió d'Acció Política de la Lliga regionalista de 25 de 'maig
derrer, han portat coa) a conseqüencia legica la separació riostra
deis rengles de l'entitat que presidiu.
MANTEeitel INVARIABLE I, SI ES POSSIBLE, AMil3 MES FERMESA, L'IDEAL NACIONALISTA SOSTINGUT EN LA NOSTRA AGTUACIO DINTRE LA LLIGA REGIONALISTA. ENS RATIFIQUEM
AVUI, DAVANT VOSTRE EN AQUESTA FIDELITAT SUPREMA, A
LA QUAL NO MANCAREM MAI. Deslligats, però, de l'organització
política que regiu, des d'ara restem en Ilibertat en les qüestion a.
d'estricta disciplina de partit.
DEURE DE LLEIALTAT • ES L'ASSABENTAR-VOS-110, TOT PO-,
SANT A - LA VOSTRA D1SP.OSICIO ELS CARRECS DE GOVERN AMI);
QUE ENS HONORA LA MAJORIA DEL CONSISTORI, EL NUCd,I PRE-1
DOMINANT DE LA QUAL ESTAVA 1 CONTINUA ADSCRIT A LA
LLIGA REGIONALISTA.
Que Deu vos guard molts anys pel be de Catalunya.—Lluís Idassol, Josep Barbey, Martí Esteve, E. Duran i Reinals, Lluís Guarro:,

grup del qual fine allavors ha- dir el Cap lit31 grup regionalista,
viem format part, per6 que la eenyor eleynes. Es cert que ene
mespeclava i després d'afirmae eern dividir en qüestions de doc- cpae ens separaven diferencies de
trina na e tenalista, marcant riaa
malís, va dar qua en a ieti t'O I P S
endlmnSim nii:s radical, perd poparaules per nit pronunciades, dem
leen ale que hem coilaell afirmava que el nostre desig bocal en les Comissions i en el
era una realitat, car centinuava Censistori a l'obra de govern trab
existent una rnajoria di, govern nula lbaaltat i disciplina que
pie inclu ye Hl eoni ,•itp del malta d.ls que integren el grup
grup predominant no dieues el regionalista.
contrate, el cartipae municipal
Aixi situats en la vida
no sofriria variacie).
municipal quan aprofitant l'esVan prisear uns dies i la nos- devingut al Municipi de Madrid
tra enrriunicaeie posada a la Lli- rai el cas (Jarcia Cortes, i sota el
Ira Regionalista fou contestada tito' d'"Eliee politica" fou pupel seu presiden!. El senyor Rai- blicat en les edieions de al.a Ven
Mon drAbad: n 1, el 18 de julio],
Catalunya" corresponents a la
va dirigir-nos lasesposla que us nit del divendres i mati del disvaig a Regir, no feta pública fine
sable
pasaats, cense firma, perd
ara per no . haver-ho cregut ne- denotant
tute els seus conceptes
cessari. (La Itegeix.)
la.,goenia d'expressar-los que el
Del eorilingut de la lletra del
criteri inspirador del mateix era
re leal do la Lliga se'n dadueix
sí el,ttigfi de la comisen') d'Arde
el agíienl. Priindrarnent, que la
dliiiliiídele chrrees de govern Política de la Lliga Regionalisa
un editorial que per nosaltres
espenteniament presentada Ten ta,
cd
importäneia i una graveEn Barle ey i pe' que lis parla, tat pan
don un nete flash -e, que ele extraordinhries. Aqueet art
no ha celat reclificat ni acan' alt res ens iiavleru ei-egal oblínt per cap do les edicions postegale a fin, però que elle no ene
dora
del diari, Dt i que contrainvicta exigit; en segun eloe, que
la Coniesie d'Acrid PnlPica, dea- deix fonamentalment leerst de
dret, en qué havia quedat
pres de les -:vrlule per mi prn- fI1-de
nun e lades en el debite eonsisto- la- Test na minnria al Conste_
loriliesprtt s deis anteeedatts que
riel, no es1.4r.n-i.:a que s'eagues de
fer 'tip \e-tejerle en es ri.rrees n le a (1~ d'exposa r.
Perdonen que ne molesti una
govern. 1, Linalinent, que si algurin variaells'havia de fer, era la vertlCitele anib la l e ctura de documente,
raes ha eras indispenmapria
ncietonial qüi 'devia
sutil:t., per a Inillor orientar-vos
areirdarala.
. Elan transeorr e gur ele meso!! I i per aixe) legirl fragmente de
res be Priesat en tri'vidirtnrerlia' l'eLtudlt . editorial, coca que fa _
de la vide;Intnicipal qu ra-a nos- seguídattnit.
De la .dortirina sostinguda • en
Ire juf reelarrai s tina 1 • ufiraCi6..Supotterii que e/ Inate/x pot',.. l'article que acabo de Ilegir, ben

RESPOSTA DE LA LLIGA REGIONALISTA, 18 JULIOL 1922.

En resposta a la vostra comunicació de primer del corrent jo"
hol, en que participeu a la Lliga Regionalista el vostre deseiximent'
de la seva disciplina, he de dir-vos que sentint fondament la
separad() que us heu cregut obligate a fer, la Comissió d'Acció Política, en vista de les manifestacions contingudes en la dita comunicad() i les fetos en Consistori, no creu que avui per avui hagi de
fer cap variació en els càrrecs de govern que teniu rebuts de la
inajoria de l'Ajuntament d'aquesta ciutat que poseu a la disposició
de la Lliga, sense perjudici de les resolucions que la majoria de
i'Ajuntament cregui en qualsevol moment que ha de prendre—
Du vos guardi per malta anys.—R. d'Abadal.—Senyors En Eruta
Massot, Josep Barbey, Lluis Guarro, Martí Esteve, Estanislau Duran
Reynals,
DEL PARLAMENT D'EN CAMBO A LA BARCELOMETA, 7

ce.vEg

1923.
Avui, AMB GRAN BRILLANTESA, I AMB GRAN NOBLESA,
ACTUANT UN NUCLI QUE BE SE LI POT DIR SELECTE propug-.
nant per solucioas radicare, radicalíssimes, del plet catalä; propugnant, per que no parlar dar? per una solueid heparatista. JO TINO
DE RECONEIXER, SENTORS, QUE L'ACTUAGIO DELS HOMES D'ACCIO CATALANA NO TE GAP SEMBLANÇA AMB ACTUACIONS QUE..
TINGUEREN HOMES QUE, HAVENT CONVISCUT ALGUN TEMPS,
AMB NOSALTRES, SE SEPARAREN DESPEES, LES DISGREGA-CIONS QUE ABANS D'AQUESTA DARRERA 'HAVIA TfaiGUT LA
LEHM REGIONALISTA NO REPRESENTAVEN SINO UN EiliGRUNYIMENT PERSONAL, UNA MOLESTIA. UN ODI A UNA PERSONA , .
UNA PASSIO. PER Al1110 NEIXIEN MORTES, PERQUE NO EREN
SINO UN "ANTI", UNA OPOSICIO. JO HE DE RECONEIXER QTJE
L'ACTUACIO QUE VENEN DESENROTLLANT ELS HOMES D'AGCIO CATALANA, SALVANT LES EXAGEILACIONS EXPLICABLES
PER AFIRMAR UNA DIFERENCIACIO D' 1QUELLS AMB ELS QUALS
sha convieeut molt ternps, es desenrotlla en uns termes de lleialtat i noblesa que demostren que no ella arribat a una pugna per
qüestiuns personals, sind per un estat d'esperit disconforme amb
(estat del nostre esperit. Jo els he de retre aquest homenatge, que
en definitiva ens honora a nosaltres, perquè són gent que han començat la seva accid, gairebé tots, amb nosaltres i al costat nostre
han apres aquestes normes de respecte i de lleialtat de qua avui
donen bona mostea.
DECLARACIO DE LA COMISSIO
.
CA REGIONALISTA", A PROPOS 17' 1;27. LA
NAL CATALANA, 25 JIAIG m22,

:A DE LA "LE!L'i:ENCIA NACIO-

e estera segura que es presentaran multes ocasiona ert que per
una actuació concreta podrem ajuntar el nostre esforç i que, junte,
treballarem en l'obra d'intensificacid cultural i d'enfortiment dz, la
censeiencia nacional del poble'de Catalunya ,

elarament se'n despren: que
quan un partit polític presenta
mi candidat, l'acta pertany al
partit i no al candidat.
Que relega pot canviar
política, perd en fer-ho ha de renunciar l'aet a 1 interpel.lar el Cen S
‚deioral m veure si aquest rectifica o ratifica l'actitud adoptada.
I que aquestes duce afirmadone n tontenen la pura doctrina
demoerätica, no seguida. per
manca d'ética política pel senyor
Garcia cortes i pele .que
lista anomena extremistes catalans, confonent amh una metete
xa tenica i en un maleta b/asnie
els elements de l'antiga Esquerra
catalana i els d'"Accid Catalana", i afogint que nosaltres no
ens Itera sentit en cap necessitat
Ir consciencia de renunciar les
;tetes rebudes de la Miga Regionalista. el que coposa un niancament a Eólica política que la
Lliga ha tracia!, "ama) desdenyosa superioritat".
Exposats aquests anteeedenls,
he d'afirmar, senyors regidors,
ben clarament, en noia deis companys i propi, que l'apealacid a
l'ètica política que fa l'articulista de "La Veu" no ha modifient
per rf‘s ist nostra consciencia ni
el no,tre criteri, sind que tan sots
La [dedal la nostra
No ha impressionat la nostra
consciencia i criteri perque no hi
ha paritat entre els rasoc. explicare per "La Veu" i e/ nostre cas.
En 91 cas Garde Cortés os traela d'un antie socialista comunista que per resquer d'una vara da
tinont alcalde s'ha convente al

romanonierne. En el cas del mara
qué; d'Olerdola, es tracto.
tnaïcii feta a Catalunya passanta
se de republicä-nacionalista a
monarquic antieatalä i centralista.
Vegas, en canvi, la noatra significació en l'ordre politic i la
riostra actitud en la vida municipal per convenee'e que ele casos
no admeten ni remotament coma
paraeid.
Puliticament, els actuals componente d'"Aceiö Catalana" van
ei-ser presentare candidats per la
Lliga Regionalikja en moments
que aquesta, per ésser Púnica
loro nacionalista actuant electoralment, recollia vors de tots
els sectors nacionalistes, i, per
talar, els nostres electors !in eren
sulameat .regtonalistes, sin6 qua
entre ells hi havia un bon nombre d'altres sectors
liszne hareelonf.
des trallavors? F
la Miga han arme
lit intervencionista
fine al punt que en
que determinä
enent i le lis sera discip.
meen que la interveneid
laboraci6 sera les Aniques
viables, al seu juí, per °bia.
concessions per a Catallenya,
al punt que si la política inte,a
venciortieta fracasses es donaila
per transmuta la seva obra. Nos.:
altres, en canvi, no hm ine.s
que rieren/llar isi nostra actitud
en el sentit contrari, "Catalunaa
emlins". Cräiem que en la intensificació del" sentiment naciona-i
lista ert els eata/ans eslava l'aN
ma formidable que haWa de do.

ons la de

l'entorn de l'Exposició
del Moble
poca-soltes dele pseudo-estila
histdrics.
des
anteriors
observaaaas
Uanacronisme que repre,sonta
e¡oas pereonaie referente a la l'inetal.lar-se tinta mubles
deis
arquitectes
a
les
c2ntribuzii;
propera Eaposaaa, aluells que ens parlen constantdt
Connostre lerm ment duna epoca passada,
Mailifestar
qua; Guetbe ja s'havia excal
ce
catea que aqueeta ha de cele- tra
terioritzat per deser una contraio¡a tagnitat,
tcar_se
dieejó amb el -dia en que vivim",
tont-hi els divarsos elements
renresenien algana aa/or- i es tan evident que eemlala no.hauvitieu¡aa diatre aquesta branea, ria d'admetre cap mena de diseus
Nu obstante ja teabem que
ala que cal tenir en cumple que perdura encara el coslum d'amoHareelona
i
de
Cata'eis
nonasotee eeriosament compro- blar una casa valent-sa deis eslana
.¡as ami) elle la fama de lotee tils inunarquies des deis reis abindústries del ¡noble mellas ernperadors ardite i batalla?.
Cis 111.3$ CUrtiallS
les postres
en general. Cal lladore, fine
arts
aplicades
¡
uión, aa tau sala burgesos, passant per da gamma
uta- de figures secundarles -mes o
t'As ells fah probas:. i solidesa duns
una teeniea nten nis histöriques;
taa¡s eanotejts perhonrada,
si_ a¡ricatts, es mar, en el segle del
eavia ¡
eiment armat. Aquell programa
r3 :.,liNj una fraiica modernitat
ted obiigat del menjadur "nenalzaNo
prmilear
aluna'
,e,e»i.
ment", de -Salo Lluis XIV" o
que
soseares aquesa idea
XVI"
nos_ "XV", el "llorutitori
tialta's¡a F.,Oesa;b3
surti
encara vigent,
nou
i
flamaart,
o
Puntico,
continua
Ilaiae,•11
tant per te culpa def senyor
naturalmeot oe no
Oin el
que
n'una idnja ue bona fe que enearra¡ga el moe ea:a
paraula
apar
coblec_
un
esfure
pere
del bon td, ruin per la COda
eeea ibieilsemilr-ito; una iirienpunt mottitat del moblista o decorador
beu folian/en:tata;
la pelan- 1 que s'aeull negligentrnent a unes
,f3pe. in poder aplicar
nos_ torales d'imltació barroerament
remoure
tot
ca que ha
ire r-.;•1 de iles arts decoratives, j industrialitzades.
ITampoe pou salisferross.
a exigir-lo i ero n,,ra
E.
rä, la moda de les antigultats,
el mínimum a qua po_
I Inés o mellys autentique,e, que
tit:la.t3pirar.
francesos, per
Expi-is.ei.ins que me_ j improvisaren els

d'intensitat remarcnble, harem vlst 1 hem
tingue per ell tota mena de liannees, roe)
el patriota redactor de la necia Vein,
porta' pel seu noble afany deporador, es
lamentain dels poca noma de retraer estala que s'ban ponat l'auy pastad pu
i desitjage, a l'enseres, que aques;
any harn euides de posar amb preferencia
els boina terrals.
Creta neabe.t ercat rincidont, quino,
atub gran sorrne.sa, n aig Ilegir a riviicia
del dimana passat i amatista laateixa
acede, olor comunients, eu els quals refeels sena salare
rint-se ale dita remen
Ilustra amad. i te:lateprerentu n en
ar-mima catainufsurinia anear ene nu
els hi sembli al. dis competentes, sana
una noca faldetasisuroner, i col.1 a centre de l'esitanyolisme a Catalunya.
Oenvenlin que ea el que ~tentara el
era redactor a mata pubbe de Catalunya
/mesa igual. 1 es gola al que diuen els
seas dos eumunierints respecte a l'espanyolitzueiú deis noms, també paotea igual
a tot Cs'itelunge. No tara ims d'estrauy
que al nieteix senyor 33111D, Cordel- leo
seves nwistata ranomemissin Santiago.
F. Planes I Izaba'

"Modernisme",
.1 non( de tale han tres- reaució contre
i batejaren amb el nom d'estil
en
un
O
altre
sentjt
i
,alui
-rat d'eglise". importat amb tant
t., consecti'ielicies
Ps•
a da riostra terra que fins
: talaaaferes enseriyan••es. d'exit
Paris semblava.haver trobat la s¡alució
(lid 1900
de Varnoteement itscret i enel -3.1.olern:st-ne", al
1:..t
Duerna a algune dels nostres es_
1.." es eert que fraiiassä,
perits seleetes. Aquesta fuga ja

•a-o lier ia idea equivorifin
, itud dess que copsaren
tiesa part exlibiseen.
••••
• mal causa iiel ile,prestiHtsear-ta.
al noslre eng. •
in la irmi'm interpretacia
pting,llt pr,1,1

va räpidarnent a la posta; rin po-

dia dsser aitrament. Voliem

reeoldre mala massa tranquillitat un problema que requereix
eils esforeos de eme una. generacid fintada i dispoola a un treball
d'esiudi i recerca constants

ben entesa.
la forma de con- .; laboreen!)
De cap manera creiem - cal
,¡de
d'anar adauta: eent a Vús a qué ea deixar-ho hee eslablerl-que haele mobles
•ae aqu. sta forma no gin ðe rateajar-se
d'altres
-an'hrti"*" procedente
ieqi alterada per l'or- époques
illereixents; inclirren-nos
a tan sols subratlla- amb respecte i almiracia davant
13,2 la quaLlat, dels
tinot, les jokis estimades que ens han
sen(i(ee
repeesanla_ ilegal les generacions passades,
lotes les belleses i
- altres raons, eepsem-ne
pis es_ totes les eolueions tecniques i
't'es
ordre
!ola una artistiques hns les d'un
ereequa, les ereiem
.s i deroradors purament practic
d•aii d'un bon sentit
•.'ai ce el mds g,ran firsere- ndaptables
tilitat. Bastm amb aquestes pesenil tot aqqesis rana_
useen errera consüteeern el ces magnifieues el nostre "Saneeom ulla gran 111- ta Sanclorum" familiar. Perd re"Aa,e;
laragem enargarament anta adap.
blasmem del mone laruselaes ¡acial innoblecatäleg
buif i pre.,ilsolidades, en eanql, ble htbrid
mes
encara
del fals es• t'S formes germäni- tençiós i
maltee yugadas san til de remesa. Jamai podrä, ni

del mhn,
i.ourri", un espigola- . que foS el Millor arlfíttx
caräcter complox
camps .le
hi,tt3- plasmar el
El S:311
ondixor que elzuns ar- tota una ?poca arcaira.
el cas raJs
-,‘100 a ataplarales al treball artístie,
d'esser una
de Une paje. Fem, afortenaa.no passarä
Quie es l'esperit bate: del nostr.1 esfore:, ae,-. bona ünPia•
tremol d'ernocid el que viqiielciam. per pne gant i
encure a les obres
gile maritiii
punt \inca i

i aceld ¡lef:na'eament
falsifiencions fredes i

gr. director:
L'oltre din LA PIIP.I.IrlTAT s'ocupara eremita ene norme= pesdida. del greu
problema de la entretiene. que. nel que en
tau, es entre nosaltrest sl'uns enorme grtveta( i del qua potzer caldria nenpar-se'n
soviet rernovent tote la pithintat del nostre pobre Va eoroleri d'uomegt /in-Adema,
el total deixerem a mires dele professionals d'irgues-me qüestions demegráfiquiss,
&Irá tal remida el fet de regresiva tu
talitat femenina a eataleny, molt pel damunt de la masculina.

ELS TliAMVIES
11:1 1 ,
san bruts can deslloriCHIL.. gis: elseseassoe,
embrndors sAn tambe bruta i Dr.
sovint fas i tot insolento. Pera
tot aitz6 ~leve excissin a km Dejen de
6r.
Sarriä. hiel nn ‚la ruar Canta de poren seors•a tjt, reitS
-,
queria aeumulada: es una veraaltle vere ataaveres per
'
Oca
elg e•-,•. ti -.ea
jardinet del errrer gr n:.a per a llart,4otta• A la vegada tit
ban moles de cutaes arnb algun vidre
,
•nillee, dar- trenir.t. D, tant en tant un d'equests
. ie 1- i'atidimen.
J'a
tramtiles perd Lea pri,;a del sen mor:mislietor r.ptera pe's
(nmonGri de desllorigar.
a ve.
ritiie
bb de Sant ' me i
.mirros del
Abad:ores. es ...lar. er.1 parar; oíd que el
-• r •1*.s.r••.' • :-•• • ••'1.et attotrer o el en1mulor lotisi a ooroar el forat eral ts•toltst.
,lnsprZs, fr.,t <sud cerera la bona de
,•,t, rtAlles opina
feina no es paf, phiés dt, nit,
Inu.
-r:ors ooirants
rtero ni curto. 1:1 tr.'s prärtie i ludo hai l'at, II
'
1•91 en tala fauna eu abandonar els siali l'esperança d'tle
..:111-',Ins del
a n • nn mp;elament
arribar a Srrriä a (-aval

L1 lector

17 1.•...nt, ("1.. ,11-1

tan
tan
;lit rai.vi. el
•arnt. ten lse Irle, ,t, sena flor erineo
roto surten.
A
- hi haeue.,;nrilrtus i
atz:. -•
rr.•r d'Almea o al Sale de
en • jo dula°, per tal rnel
el e
hi reft.ea 1-enluten-tes
,
si
3;• .
• s tropiesls, si art no hi
han ,
- ni IMaV,11,9 serä perqn
.atIrä metat. El tr,ti probabk
-In plantes tropttais
itet.
• . .1.1••11 d•• la
talment com es
neia ianl rmen-e de ,a;,..iria pus geranis, oures, etc.,
del l'Are
En <mecí, em gemida malt peoetiter el
que pruru.ra
segun epitome sobre rei¡Atan»
na teollndora (tan alta rota
1 elt oeizets. ; Visasen ela priacts.

r¡

Sr. director:
ilutets de mole tráfee i extensió
timen re:debieres res trainvies represa
role oin mar pr,totien Conaistriven
preparar. a les llores de hatie(ell. a les
liaos que me als berris extremis. un
räpid. el qua <ol* s'antro 3 des o
tres lleee de la sera Itareadn. Aenosts
trae/Idos corten a hora ben fina. trinen,
consetrii me, les dues o tres enredes
lambe a hora fixs, pnrten un dist,-titt especial per diferencias deis times enviarles de le nintelan Itrio reloen un 'denger nurntrut n/ proa &lo hitileto. ,t No ea
pedr,on estohlie aquests sorreis de trant\les :apresa a Barcelona?

-s•-is•

Un pobre diablo

Un altre subsoriptar
LES RON.‘;Ill:8
ladrie 'liar per quin pri certa
datad/tes es permeten tenir les gereres
que !l'encimen detiene de les reeee llora
'7nte e'eurnbrar? Es pealrie saber tamlift
lid a dret a eneombrer-ler sense libares
Ixter-les? Sobretot reldrin resoldre reten' Problema de la conste:1mill do les
'leerse, aceber emb rentolessim Orne"ullu*st tle enrstruir-ne ras& la nwitit

150.8e4111

Sr. Ir:rector:

‘•spet• tstava aturet e la vorera
de la lilao de rAtei.el esperant reaten,
nibus une. fet. traza una inks masza. Auda aquesta dgria de perfeeribeament
sentien mate lannietnnins, gag
urbä
comete-se examen roinuciós... be seguida vaig topar club uua (osa verament
absurda.
Al 1,11 slip: de la Plaqa bi ha un magntfie fanal. Per6. aptuott. sibre
in voemin hi ha dos voltajes que peagen
de dos pfds rfeties, totm just pianola de
brea. Aquests pelo segurnment san interins. El fanal sesiiratnent dofinitiu.
Perquè aqueotn <id:vil:garla? No pitejo!)
retirar els pals rústica i encendre el fanal
maguffic?
daan Roig I Vilajuasana

•
Sr. Direetor:
vise amb sorpresa en l'edic16 del dimitid, passst om dos enyors, que dicen
passat restio derrir a Sitges,
aquista mateire scrició I basant-ne te el
Cutly.ntarl que publirá uniese periedie sobre una mitadtilica publicade per Balase?
enipar Sitges
corintia:ten
dri ffitqea,
d'un peent trempanyortzerig, este); a tot
talunye.
La geritat es 'que ni ja ni multa alm pre•oeupat
t res nmeionaketes ces
ami gi en un pobre es posaren poca o
Mohs ticrao tatalans, per/. are 'que ha
a/tibia el mglhealläm isasat• • sus Frau

sitencis3a.

l'ere l'hostar tiegordador! el tocador
de saltgri s'exalta! el forera jan.. .crida
fiits a fer tren:olor eis vares.
-Bella hodtidera. flor danzada, do
nou-ere ci del millo,. cae tienes: Jiu
que sigui «II oune el atea Gin i anona
cura la nieva estimada.
Apa, miísic, toca escara ende Inri. Time
tontea /tamo de bollar: Vallare, beadre
fiare a runtomire tease 401 Cieti" beeiare
fiar a morir.
1"c/ agur que treaten «da fixettrei.
-No redglieu Mal d'aidururü, per-qu,i
i
ha probikeisi, est el
er asee arao
tul dora,.
amo,
i
--Que el diabla s'enduqui el len
tu reste'n de dret a Visters! Asa. mitsic/
tuvo Mes mis forX encaro, la catiiisa
tot m'esipenyarbl
¿Qui torna ulrueur?
-Lavarte:e-rus tense fee tan< de uorMI,
i que DeU as ha paasi; la mera ppbeir
sisee catä muit
Niega" nO respore.-Tapa ottspoLlta,
'luid! La música cuila i el jotiei.t torna
a ase scca.
EL TICAPEC d BLRL1N
Un veritable problema eilifiel3, comuniquen de IterlIn estant, gl de l'enorme
afluencia de tratuvies. El träfec beriines.
fideo tan ordenar, va emievenint e/16de i
donar una idea
twoultues. No es
de In multitud que, en corto punta di Berpr,kilpite
lín 1 a. .certeS ?loma del din,
'a l'assalt dele vehieles trnmviaris i
trena seonndaris cttle comuniquen la
eta) ele
pital eral els sena suburiiin
nomhrusos petita vilatgee 'reina. Les esta/A.3ns d'auttes,ta ravals cada die teatre dr rabioses batalles iber min./amar
a lloc. KM pirita incidente sena seamito. Davaut els despatrim de Maleta i ele departainents hi (aula dia casos de sultanamea:, no paz tau sola de dones sine raso
i rae d'hornea. ;As administrador/3 de les
Irrites cimba/urge-die han notar tia gran
augment de vidres treoents ala combas.
1, m'IR curiosa, uo es trama lee darlos
de vaudalisme «accidento carmals, sin6
de blres rouipus, expressament pele linopalmeo, per donar ami majos rui.i.lesa
aire frece a liors poli/mes.
pitjor es que el trafee vt atimminMur i el nombre de caces de sorvei va
disminuint. D'act que reo do la bicicleta
nogal:ata ea grana proporrions.

Sr. dirertor:
Em eembla d'irnivartimeta Preieeir arre
hflna i perfecta erliri3 (ecgjer calelees de la Puniliteie 'brear lifetge, no
fe, tos que l'Editoriel ("atelana, que ha
cliPsser la mira itrepressora d./a/beses cabila. miga :roer tembe en l'orlinariesn
i xapnceria Aols nitres Hilares 1 resistes
gire ha impres. Im cosa es proa linportnet p• rrInè lote els eserapols signiu poes
a dita finalitut

Un oubscriptor
Sr. dieeetori
n.o-ni:ir les eseumbrecies del rierrer i

dorWeinries durant el din és uno
M'Unir-len Di
grosor; potineria ,perd
eoss pitjor. Aisrl Surde din ni do nit
rer sneetteix (le tent en time ya( les estiembrerieg domieiliári qmen l'esiiombriaire te el turro tilo; nleshores. el noi
afea. ',Mur:reten( ; i la l'ata gont eg
queda dormir una altea iiit amb les esrombraries.

Emill Palau

Cromcaludiciärin
AUDIENCIA PROVINCIAL
A la Soocid engoma el jurat ha ellq,s
un verediete d'ineultiabilitat a favor del

pf OCIeMit per robatori frusl ref. Valen:1
Vende-II Pujol, pel que la Sala Ila absolt
Illurement
Tambe ha obtingut el matas moneeeinment el romparegut a la Seccie5 dime
tu, 31Z,zizn Ibuft Franek, de nacionnlitat
delbite supone
alemanya nroement
timinen d'atila per al robaturi.

ASSENYALAIVIENTS PER AVUI
AUDIENCIA TERBITORIAli

Sala primera. - Puipierda.

Sneletat Borrell
Martí,
Stedies de
contra I`M'Itesa :lord 1 un altre.
Sala primera.-1.1utja. Mojor quautia.
J. FurtA, contra J. Pillan.
Sala primera. - Sud i Barceleneta.
Ate/maneja. F. Ortiz i 1171 altre, contra J.
Sala seennit-llospital. Ordinerl. Alfandarg I Seumella, contra Illaric 1 Morillo.
Sola ereenn.-Tortosa. Ineident
Atelf, contra Na Bobea Mirones i tu
altre.

AUDIENCIA PRO\ INCIAL
Domine& Con-

ceeeal. Jumo. Ofastarulaa. Jurat.

EXPOSICIONS LA MUSICA

VILL
AL CdP1)11
Al cap de la e:da hi ha ea hostal, ras
asaltar del Szunius, ricrul un la nievu
ce.iteadu to pudrid esimitMlar so isa nit
eng ringudg a sobre.
tarca
La tul t'acorta, el enón ealfa,
como-rada reposa i la fosad- que tu Guaya

Josep Curiales

Bemba prlinera.-Les

ARIA
-

UN PÓETA FIONOARE.S
Diveralreit vincol *e celebrar& • la Sor'
bona el crtneenari de la naiseuqa del poeta tongar;:s Petoefi Sandor, oui trust/as51. als e anya a la batalla de Segesgar.
Aquesta rounnemoraciú será /atuviera patriótica, per tal cara sillouortiel a vegada la menslria del Saudte edtdat, :non
tot combeteut contra Alenieure.ufs. sera
divisa erit Dono la mera vidu'Iptr
unir. Dono rumor per. lo Illee,stet.
Ilea's oil la traduce:10 catalana d'una
de lez seres pomar» imputara, feta dama.,
l'estigia francesa que a(aba de surtir eu
petit lauro:

Un bareeloni

d'art, de tots els lemps1
Antoni EadrInes

111 2191011 II.,

y

Sr. iliiretnr de 1.1.
Per defieièneies, que no traen erluena.
al padre no ti ha manera de emleitter
morto
amb tisesa els enetvients
nntalltat i nupeinlitat de Barcelona ni
tampoe la pul/lacia toinl. 'retes les molmarione san ferea per indnoiiii per airó
momia lo binen res d'objectives.
Ili
.em sombra n nii, una manera
relativement d'arribar a une teq ¡Pm'
tia bel( sprogimada a la panetitud. Seria
questa la de dividir la morkilitat i mine/latir/u en mitimaes empodronedes i per:enes Forme etnpadronar referint la mortalitat i nuprialitat de persones rolp-rironades al padre oficie! tindrIern
(lene mide enroximet a In ;lastima.
Aplieant el nuteix eoefleient
eininulrrellit. ere- IPle
eon,entra
miela erriler-se
conéiser definitivami nt la no/decid fati/ da Barreteen
Una rima son/hl/me tisuria de fer-se
per a la natalreat dividint-la en al Propedent de per, emp.adrenuts, i ti) de pares no en/peder/ni/es.
Tot /tiza, que no sembln pite can t'sm's
trlièreules. fet per distriltes. prireria la
'lastimosa ignoránria en que viven respecte de preblemes qmal coneizement no
deeleir.

iP

tara

5, ,

LA PUBLICITAT

gener do 1923

El quartet Casal'
Saló Pares. - E:mostela>
El quartet Caseta, que ¡ara stt
GlaPilasn
Ruelnyot, Casas,
presentació davant el päillic de
Cada any, per aquest temps, l'AssociaciO Intima de Comerte el,
ail vell saló del carrer d'Ea Pe- ptopvinent dilluns, dia 29 del Ct.).
tritxol, antic KIWI) un l'in/Pues- rrent, interpretara ultra un guara
sionisme dona les primer,¡s ba- tal da Haydn i un altre de Beet4
boyen, una obra nova d'un artista
talles i obtingua las Pranel'e
victbries a Barcelona, anareixen molt conegut i apreciat en tot
aguaste Des notas el record deis ;mara
Fritz Kreisler, el violinista mes
quals és inseparable d.¡I Taguagran del nostre temps l'autor da
:les cèleb:es Gesteo ardstiquets.
aombeoses i afortunades tiaras-.
t2.itsas i En ttueteyet torea
eripcionsi obres originals per a
els apóslidls de la novena eecola
violl i piano, &. l'autor det guara
entre nosaltres. Quants
jovcaile no s'obrirea amb cando- tet que la novella agrupació,ens
eusa avideea a la nava Huta que farä ni/Alzar en son coneert dea
but. En opinid d'alguns inteldis
VlittleS barcitiimins ves
els
gents que han oit l'obra, la cona
11.1:11 a predicar amb Vexenaple de
Dure pautee claree! Tota una ge- sideren com un aspeete intereso
nerad() , es mobilitza darrera 1•18SiM elgl gran violinista aienes
cridada a produir gran sensacid.
d'elts, llauca/d.-se amb elamors
d'allibermaent a l'embriaguesa
El Conservatorl de Músil'aire nimio, de
del lile sol i
ca d'Igualada i el mestre
la llum múltiple i enlluernadora.
La reaceid contra les fredes
Borguny6.-Prexima oxquelentines ncuiteutiques, tenia
a Barcelona
cural6
com de la furor icOnuelasta. Les
ateisaa aeueia que a la primar. va prni s'elarien.
paletee
Una de les Viniereis vietimes fiait Sillba ele alumnos del Gonaervutori de
Macaca «Igualada, al frunt qual fiel funest !Muro. Aqueet color, veritaBle pomada universal de la gura el runegur ruestre I Compositor Manuel Borguisti, tisitoran Barcelona per
pintura academice, que has aleshorca slatiaetingut eOln element fer l'ulau de la Música Catalana una

gairché providencial. indispensable per

l'elaboraciú de la belleea.

pichirica, quedä pcuserit i se'l
colga iset canes sota lerra. El jovent, convertit, arma. bravanient

la paleta arlib tiara eimplicilat:
eadmiums :paute i pases reberve -

rants; yarda i blaud Iluminoso
1 roigs crepitas:as. Les ombres
densus i monocordeo ea torna-

inocules adfla iritcantone carminose.s i biavisses,

ren fina:mea(

toles transparenta.
Qui no sortia al defora, obria
de bat a hat lee fIlleSlreS del taller aer inundar-se de claror. 1
vittga com;ar la fugae apariene¡a de tes Coged, Crtlil mis, tal
cuna exigia la moda bárbara I
barbuda de t'época, atril, una Ilui la en la (mal l'instint pie-tarje

de la raea feia meravelles.
D'aquel! magnífie daltabaix
pot dir que n'eixia tota la pintura moderna catalana. D'aleshores eneä !es Cocee tan i•anviat ite

bon vie tanerinteix. S'ha medita:,
la intelitirrencia ha diseiplinat
Cinsint; hi basiut saludables rerevisions vertieses;
gresiena

CATALANIS3fg
Ahir, a la seccid cornentaven/ l'ofensiva (impresa per alguns patria:es al si del Reial Auto/oí/bit Club,
per a atényer l'oficialitat catati
Asid ens notifiquen que en abres (hin
entitats eipurtives, ninegament arreeeradeo sota una bandera i un idioma im
propig, plaMejaran molt aviat en reunió
gcneral la it:cionalització <l'aquella han,
dera i d'aquel! idioma.
Molt be. Tingui's en compte, 'oue,„
aquests patrioies en comportar-se aisd,
cm/vician es:he:amen: liur dcare. Aixdi
es: que els patrimes inscrita a entitats
que no anea con' a Micials la bandera
i la Ilerigua de la naa cal.lana, han
de promoure cada dia cl clerivat ele l'ad:Tejó per part de retinta:
a qué pereausen d'un siiii/Alisme extranacional. Per la (lengua i per la bandera
voluntats han d'estar
de la Patria.
tothora prestes.

Crida a /a Caritat .
re Administraeid de
Flleemtal de la Santa Creta y leaat
re• ,("1 p ada
Pa u, piado ird inent
per' ele limitadfsaims emb
qua, comple eer atendre al creixent cl,senrolllament de la eeva
misiá caritativa, va prendre l'acord de dirigir una sentida elida
tots ciutatlans de Barcelona, invitant-los a cooperar-en
la mida de les forces de cedasell-per la urgent solucid del
problema econämic de: tan entice
i benemerita institució de ga Carnet Barceilonina.
La faisó mes lamentable d'aquest problema es el que pose a
la il.lustre Junta Administradora en la doloroaa situació da poder satisfer, mimes en una pelita proporeid, les numerosee i
creixents sollicituds d'hospitalitzacid que rebre.
Per remediar tantos dissorts,
tenin an compte que kidit segurament desconegudes per aquesta
eititut, en tot lampa- generosa 1
La ilhist

altruista, l'estnentada il.lustre
Junte ha eomeneat a enviar tac-

e:ha tret en Mar nise, fet i fea
l'ordre almena« val tan!. con, la
rehabitita(
Ilihertal i
l'aeademiAree tan blasmat

mig
hores. Pera
g¡s inaaaaidas dame i
rico

nantra-

viedtd'allres, la perso-

nalitat n'u/gesta des grans pira_
hit; s'ha malincut nimbada de
4;1 atarla del seal anostolat i del
11 art.
pre.tigi del
Aviti fornern a eontemplar els

vell« iardins
ris

ainrere centena-

hilmides. vestidos
de \otitis surthrosno arte En fble¡_
els fins
nvol ha portat
in'oriors d'Fin Caaas i les gra-

demostraeib &Melca i pedagagta dele
reaguffits re/miente aribulila ea pon temps
per resmentat westre.
scuyor liorguite, fundador i director en airee ternos del celebrar Orfee de
Graus. aUtpr d'un inktude d'iglogarie
mesen' de les teories daterotiatost imp/antaidosärelitinnent a Can:Moya t'el distiavit :negrea Juan t.:longueras. Amirest
ingiode exuosat pet ecnytic Itorgund
en el lomo informe que va enviar a la Jarrero Ilzposicin de treballa erscelars oteanitaada per la Naneomuniter la Faalta ratiiiremirar Industrial i en
obtenint les reelitats mim Lavotahles,
les quals aviat Selea exposades a la
considracie dele intetligeuta (le Larce• .
lona.
El sonyor ItorstiO4 ha estar !Revine encordela/ en la seria talas paz mi-erres i
cum ertistes que han post-at p .1 Connervatori de l'Ateneo ienaleff. Catite anrpresa yense el proareg rapid que produeix
in eis atolones el ménade esmentat i
soneste es la nii»or pelees de la otra excel.lènela.
conegut mestrs pintetitz,; la seca
OpiDiö respecte l'obra del mestre
amh lee segneuts paraules: "Sustenten( »brear en fin agotas la
pureral de timbre i de color que dens a
la Ven la compeuetroct• aleoluta ami, ele
Sentimental que ea vules expreso:ir; di`ma
,1)0, dones, de esore 'coro els netits ah/ronco de resmentat meatre interpreten estires patriMiqem etob esperit coreege Ieleintione de l'amor patri que sella
bit iena-st 1 e/u Arnera ron] gene telt”
d'orlo°, deeeriptive& de difennits wn(dalitnts'iseettmentels, @Mi ditee amb tota
jostese. fentme rematar la tendrese u la
jota, la milineonin. etc. Agolests infents,
amb les llene i eoutions a l'imite. Mies,
tres i qnehe renr, donen la mimarle que
eón eboristea ja bregara est ron de Qui-

paculturea d'En Clara«ea.
amb l'ailin'eatih de siempre i l'in-

cioso.

t

Sittisfnevid que, maberat

dela any« de lo.3 tritilaneett.
anOesla lee. ertistes mantenen
amh admirabte diemitnt la eeva
gleriosa rodieih cites la Fintura
moderna de Catalunya.
El Camarin-Paisatees
faliver •
Aquest laboteets i simpMic pintor, que es un :tele nostres coloristes lltds bett :Watts, exposa una
interessant eist.leceiú de pa:sur-

ges, pintats amb aquella esputt-

taneitat i frescor que li sea aaDuele.
En les obres actuale. si be no
hi 'ha cap mena de rectificacid en
compara:tea emb la seva producen', anterior, dirias que el Colorista s'ha fet més perspicae i el
plintor mes disciplinat. Els canmins de lea ternes roge.s
nades pel sol llena han adquieit
una qualilat tre'l9 fina; els veras
tenen una diversificaciöinAs subtil i els• ceta n'es riquesa i tramapareneia. Algunes d'aquestes teles piatedes a la olaror de rata-

tienda, aalpiten en tina atmosfeya vano:usa que es destria en
n'al i 30S del iead Iss Me que demoslren la fina sensibilitat .eo
d'aquest pintor que treballa alrib tan d'ardor cona bona
fe.
C. C.
Caterles Laletanos. - Exposició J. Terrueila I Calo
Guadalupe.
El jove pintor, senyor TernasIla, exposa tina bunica etrie
de notes i teles de Mallorca, mcat
simpätignes i brillants de color
i el senyor Guadalupe unes flore
pintadase amh l'habilitat que li
tha caracteristiea.

La Fira de Mnstres

El m:nieteri del Treball, Cotes a tots els ciutadans de Bar- mere i Indéstria ha oficial al mid'Eslate d'Eepanya pre:u:dona, soilleitant'aqu:st caritagant-li que per mitjä de dit mitiu concurs, que no thlbta
luir en benefici dels pobres ma- nisteri es facin ata nestres eónafila les ubeervacions oportunes
;alta.
reprePer la riostra banda fem els perquä es constitueixin
Comite do la Pira.
:aes corals precs perquä els bar- sentants
e.ellonIns corresponguin amb el ‘' Les Ambaixades i Legacions
més gran entusiasme a' la erida d'Espanya l'estranger han inda las remareablea personalaats vitat els diferents Estats parqué
Tue administren l'Hospital de la concorrin oficialmritt a la propera Fira de Mostres de Barcelona.
ganta Creu 4e Sant Pan.

tar

te.

f., digna, dandi. de tenir-se riere pro
aquesta tr.anifestricia cultural que res arriba dlguslad. i oue es una de lee roalitzeoionn que tr‘Os henares la la,11 del
Con,11 d'Instruecie da l'Ateneo d'actuen intat.
lIndiem al corrent al perhlie d'equesta
intereemant exenrsie arrtstion. ene ens
donará al MOIXPT l'experiginia pedem>
Cien portada esp a ',balada pel trustIO
Manuel Itorgut4.
LICEU.-Et Barbar de Co-

rtita
rimoariel6 de le notable diva'11vira de /lidalro nnib delieinu 4pers
rufa dd mestre 11/r,dni El barbee de
Serala va etraure notahr6s >lidie el teatre del [tiren la Kit del pastat dimorts.
A nzmenta va rinterès de la vetqade e! t.t
d'escarresersor el tenor Cerles liacket
ronde d' ithineriea.
de ln part
Elvira de Hidalgo compte, entre les seves prineipals creacian• la (le El barrar
Soeins. Ira nena ven. de timbre diäftin,
soler, i ¡gil. son cos petit i nerviAti. fan
ene s'adinti perfeetament a tos condicione
que reguerete la protagonista de rehrs. FA
pataie, que esmera uu exert !ent.r,sord
anteriors temende la seva aetuati/l
isaiene fruir nevounent d'uns.
gime tuolt Leo can tada i j'itero etzda amb
eraert
Caries Flicker fue un corifie
viva enamorar ardit, oue uotora tot seo
talent de eaotgrd i rreirtiste per (Adenia
et re:orilit de retilliment de les sepis faenltale enrejabler. ObtinaMi hmlu untanliturntu, principelment al prime:. arte, di
reis pilen ped tenor.
lerStoo senyur Sarabe ena 05irf un
tretinit mott ajostit i digne de brin elogl
en la sien idrerprellirld de Manero. Eto
mant:nru. tot tempo animat a t'escena,
saben. donar vida al perronafge.
El t'al: Meluik tenia al sea etrree la
Pea lipai)10. reta,
part
eleva ovil:mine en els seus ricen.
ce&
so. pro/ resiste. le combitat <MI tipue. peun dem
ra tenint en compre que aqn set
els intZ,Pret•
fee•te que vele.rn revint
enl recongigre eme
de tina
..envor Melnik assoleis Ima Cuela originatitat i loe la Pera cariesturn ene ,-eOrd*
alle3pclii miserable ten digne de l'enginy
nu «un liceoamare d'un Quevedo
mardmis
El senyor Rebanara estigue molt equk
representstut Pus Parido( la seas
intercretesia fou njuatada. Vest1 el pereanstge arob gust
Be In senyorrta Zanardi senyors Ga•
110fre i
l'U mitre Padovnni dirigí la partitura
amb perfeete conelzement, d:fleil de
superar. El pnblic l'aptalult mole justament en sobar l'obertura 1 al final de
teta els actua de l'Opera.
La

B. Y. Y.

LA

AGENCIA HA VAS
AGENCIA RADIO

pectalment entre els aociallstes indepenlenta han eausat Impressió les darreres
deelaracions de Meseou de prendre la direceiG del meehnent comunista i maximalista a Itälia i les exeitnelons russes
als comunistes 'tallan, d'entaular la 'taita no solament contra el feixisme,eins
:matra eta nocialiates reformistes i la Confederare gen,ral del Treball, a la Miar
Zinoviev deelara mes feixista que els sindicara Metates.
Acinesia interveneió de Moseou als
tutnptes indiana es molt impopular; poi
que toca al senyor Muesolint, uba mostrat molt enérgie amb un diputat comunista que per provocar dificultara havia (tontaina un mIting de Ilitgaters. Pa
president del Conaell prohibí el míting
tréctä el sea organitzador, el delegat ro' arunista Riboldl. de "salida veluntari de
país estranger". Aquesta frase, que fe+. tela a l'ens -ms tots els altres diputo!, t
Ibrgrtnit7adors cona/mistes, ha timout un
gran (alt entre el pfiblic i
entre els obrers.—Radio.
£L51 PERROVIA R/S ITALIANS I

EL GOVERN
Roma, `.34.—El Sholirat de ferroeiaris
ha envint tina mernArin a Mussolini mas'
taffestantsli el sien desig que el Govern
sompleixi les aromes., de bona
pul, d'aquesta manera rionjrrin driver evitnts lote sols eonflietes que en
gnes anterior, aorsiren a Cause de :a debarrar i mala administració deis GOVP/178.
ah; ferroviaris recorten que sempre han
Domas autrmoms 1 sense Himen andi
arganitracions estrangeres.--Radia,
RUSSGLINt ALT COMISSARI

D'AVIACIO
Roma. 23.—E1 presidenr del Censen,
mayor Musunlini, ha exposat al Gabinet
stl pla de reorgenitg acid de raviacia militar. Seran construits 720 nparells.
Conseil de ministres en aprovar el programa de Mussolini l'ha nomenat Alt Comissari

ourrno DE TASSA 1 ARICA

DEMANAT L'ArCITRATGE
• DE Al. HARD:NG
Wash i ngton, .24. — Les repúbliques de Xile 1 el Perú han detrienal, al president Harding ll'arailtratge per resoldre la qüesti6
de Taessa i Aria.—}Javas.
A RUSSIA
UN Ni» CCMIVPIT DELS

80 -

0LaustEs renDumorNanis
TRES GENTES' DETENCIONS

Txelca ha

geseebert un nou complot organitzat pels soeialistes revolueloWiris. El complot havia estat inigdat a la regid dels Urals i tenia
per objecte de derrocar el Go-

pern. Han estad detingudes tres
sientes personcs. — Radio.
VAPOR BOLXEVISTA AMO ARMES, A FONS
Riga, d1.—EA vapor boIxevisga "Maligin" se'n ha anal a fons
lert el Bältic amb tot el carregainent

i tripulada.

Aquest vapor havia estat vist
) Ien alta mar prop de dos vaixells
'salemanys. els quals el peoveien
fusells en gran quantitat.—

Radio.

L'ORGANITZACIO DE LA ZONA
HL DE TROCQUER I EL GENERAL VVEYGAND FRANCESOS A
LA RUHR
, París, 24.—EI ministre d'Obres públiques i el general Weygand han sortit acinesia nit cap a la Ruhr, per tal
d'assabentar-se de la situació i advertir els primer resultats de rocupació
efectuada a aquella conca —Ha-as.

als sis in-

S'accentna cada -dia més el fracàs de les ordres de vaga
La resistencia es purament oficial : Solament els mariners i alguns ferro *viaris vaguen : Tots els minaires reprenen la feina : La principal
agitació és ara a Munich
Magúncia, 24, — Adtrest metí
han començat les sessions del
Consell do gterra que ha e dictar sentencia eh el procés instruit contra sis grano industrials
alemanys, que san els senyors
Thyssen, Keniun, Wuesten, loes
(er, Tengelmann, Olff i RpindIgNr, per resistencia a les ordres
de les autoritats .d'ocupació.
Els acusats estan defensats
per quatre advocats wlemanys,
assistits per un altre advocatconseller teenie francés, admés
per les autor/tate d'ocupació.
En començar la sessió,

vocal senyor Grimm promegue
•qiiesti6 d'incompetencia del
Comed' de guerra, pece aquest,
despees d'una breu
declara per unanimitat la competencia d'aquest Teibunal.
La sessió continua.—Havae.
Magúncia, 24. — Aquest matl
ha començat al quarter general
cd Consell de iaverra contra els
industrials detinguts a la Ruhr.
Els bals es desenrotHaran de
conforn4tat amb ele estatuts del
Codi militar francés i tot fa prea
vesiie que terminaran reidas

ritats d'Ocupad& industrials que,
com as recordarà, foren detinguts i presentats davant del Consell de guerra del quarter gene-rail francés, declararen que en
procedir com he feren entenien
que llar patriotisme els oblii3ava
a no obeir mes ordres que les que
emanessivallet Govern alemany.
L'acusador, capitä Badin, doclarä que un exèrcit d'ocupada
pot donar ordres als habitante
del territori ocupat, opinant per
tant, que els sis processats ha-

vie ra d'Osser condernnata, encara
que inclinant-se a la clemencia.
— Ha y as,
•
Magúncia 24—S'ha celebrat el Consell de guerra instruit contra els sis
grans industrials que desobeiren les ordres de les autoritat d'ocupad&
La decisió del Tribunal ha estat de
culpabilitat
Les penali-tat imposades consistelsten
en multes de la manera segtient:
L'Itelustrial Thyssen ha estat condemnat al pagmcnt de 50o.too francs.
Kestcn, a 15.632 tranca.
Westenheefer, a 8.640.
Tengelmann, a 6.0.31
Spindler, a 47752 —limas.
EL CONSELL DE GUERRA ERAN
CES CONDEMNA A PRESO A DOS
SUBDITS ALEMANYS
Magúncia, 24. — EI Consell de guerra
dc l'exercit francés del Rhin acaba de
condentnar a dos mesos i dos dies de
pres.!) a dos úbdits alemnnys acusats
d'haver insultat l'exercit trances, mitjançant unes medalles de procedencia
i fabricació alemanya, en el revers
les quals es Val un soldat negre violant una dona alemanya nua i
dc mans, arnh una inscripció, que tliu:
"La vergonya negra a Berlín". • ,r
A l'anvers hi ha un cap de negre
i u/testes paraules: "Dic Wacht
Reine IQ22.
Vau.

Defensen els processats els senyors Grimm, d'Essen; Nenemann, de Magúncia, i L7clere, del
tribunal de Nancy. Per altea part
prendean part a la defensa alls
tres dsis advorats parisencs. Han
arribat per assistir als debats,
nombrases corresponsals dc periddics anglesos, nordamericans
i alemanys.—Radio.
Magúneia, 21, —L'Audiència del
Consell de guerra s*Ita eunit a
dos queda ae tres de la tarda
novament.
„Concedida la paraula a les detenses, parla en primer termo el
defensor senyur Grimm.
Despees ele retre tribut a la cor
tests elell Tribunal, declara que l'RANQUILLITAT A LA FILM!:
Paris, 2./.—La tranemil.litat bou cocaagmest es incompetent I sostd
pida aliir a tota la coima de la Ruhr.
que els acusate obrara en casos
de forca majar, per la qual cosa La major part de ferroviaria no han
lo hl cap res ini, s que absoldre'ls. deixat o han repres Ilur servei i molts
Aquest advocat s'expressa en .minaires que batid) fet el din aban3
la vaga de bravos caiguts, han contitrances.
L'altre advocat alemany, se- nuat treballant.
nyor Friedmann, parlant també
en francés, sostd el criteri expd-

sat per l'anterior.
Fa després un detingut examen, de tes ordenanees franceses
des dele tenme napoleónies i araba dient que Al poc As que les
nutoritars franceses han fet de
llurs tropes en realilzar les oreracione, resulten en honor de l'exercit francés.
Parlen despeds els consellers
senyors Wallach i Nenemann, expressant-ss amb idèntic sentit

que els altres.
El Consell, despres de del.11berar, contesta negativament a
sis preguntes del veredicto, i afir
mativament a las Nitres sis,
ß'acorda , per últim, per tnanlmita', absoluta, apreciar, a benefici dels arnsats, se eireumstän
cies atenuants.—Havas.
Magúneia, 24.—Els sis rans
industrials processats per desobo
diencia a les ordres de les auto-

luutat nacional

tidnell6 catalana Pa deplorableneent des-

D'Orient

dustrials alemanys detinguts

Un català del Rossenj que hi veu ciar i just CE 1 deure
dels catalans : Catalunya es basta a ella mateixa : La
:betla consteileció : Cataluuya, Rosselló, Mallorca i
, Valencia : Cal treballar : La comprensió : La ve-

Watt
: Per a,I mayor Just Caheyrach, la

AMES

El l Consell de Guerra ha condemnat

Per la llibertat de la Pàtria

L'editorial de dimarts de LA PHBLICITAT fcia una referencia a l'enhiló
que dc Cataiunya testen a l'estranger.
Citava un exemple angles i un de catalano-frances, aisb és, rossellonés. El
primer, exacte; el segon famistic. I
la cosa lamentable per a acimut darrer
és que era d'una ciutat de la Catalunyt gran que el nos:re problema nacional era mal interpretat. Pesó heti's aci
nna alisa opinió rosselloncaa apareguda en un bimensual perpinyanis, Inés
justa i enes comprensiva. L'ha erneut
En Just Calvevrach, al qual al.ludireta
, elogiosament a la secció "La Política",
amb motiu de la recensió que féiern de
:la publicació que dirigeix "L'Eveil Ca:talan" i damunt la qual han aparegut
¡gis comentario a qué ens venim rete-

gane

VOCUPAC10 DE LA RUHR

LA PI2EMSA NACIONAL

'
,

0116«

TELEGR

D'Italia

r— —
'Moscou dirigirà els
r tomunistes italians
' Una frase oportunada
de Mussolini
" Roma, 24.--Als cerdos política i

PUBL1C1TAT'

figurada, i fins i tot totalment deseonegiida de l'altre vcssant dels Pircneus
éstant. Com si presefill3 l'Portiele de
l'Independant", posterior al de l'Eveil Catalan", el senyor Calveyrach escriu
".4 tot el 31,gcl:a de Franca hm ignora generalment la qiiestió catalana;
es crea que hi ha a Barcelona ua neoviment regionalista andlrg al que inicia Mistral al país d'Oe, fins hi ha
ignorants que es trufen de les aspiratimes catalanes, que tal:matriz de.scaneis-en. Airó és descoratjador, puis que
pan rolen ea-posar Ilurs idees fora de
llur palo, hom nega als catalans el dect
de tenir una patria iliferrnt 4Tspanya."
Aix6, naturalment, tractant-se dels
catalana dit "d'Espanya", no pas dels
catalana 'del Rosselló, dita "de França",
Pere ¡qui pot negar ale catalana Ilur

._

_

_

Contintu o les expulsions de (urdonariu alemanys que fan obstrucid i la
situació es tivant, perd tot aix6 ho haviso previst eis franceses, que en entrar
la Ruhr ja sabien que Alemanya organitzaria la vaga.
Fa dos dies que carnet-1;U l'ocupació i
les amenaces i protestes alemanyes no
poden amagar que no tots els grans industrial eón partidaris de la resitencia.
terminat el moviment d'ocupaei6,
entrant-se a la fase d'o rganització. Els
franceso ocupen les principals estaciona
ferroviäries, eis canals importants i en
griten! l totes les vise que de la Ruhr
condueixen a l'Alemanya no ocupada.
Han arrihat destacaments de duanes
francesos i aviat quedarà terminada la
instal.lació d'un torció de vigancia duanera—Radio.
Dusseldorf, situació a la cosca de la Ruhr es presenta bastant mes
seriosa en aquesta sosa etapa de l'ocupad& a causa de 11 resistencia passiva que fan les autoritats,

dret, o millor encara, llar deure, en propagar lora de Ilur pàtria l'ideal nacional que encen Ilurs entusiasmes minores? Per al senyor Calveyrach.
"Es un d..are per a tot calcad que
cs ¡roba forte de Catalunya, en fer ronéixer täninta catalana de mostrar ea
que és la patria catalana i emparals
d'una carta geogrüfica si cal, provar als
inerMuls que aqueo! poble de t'Idi milions d'habilonts té el dret de viure, que
la !lengua catalana portada a ks comarques de gareelona, de Valdncia, del.
Rosselló i de Mallorca, rn una part a
l'Aragó i al Nord de Sardenya Pi reza
que 10; "patois" i que Culo hiera entera
asP:ra a la sera indepemPncia.
Segueix ' dient que fan
riure aquella qui creiten poder parlar
d'Espanya perquè Irre dia vingitaren, de
emital fins a Narbona o Perpinyä i
cm:aneen: "Catzdunya vol fasta' cepa.
nyota, sap molt bk (rin es el otee irguesé, i que viu d'Espanya."
"No saben que Catalunsa Hl bastarse a eilt tuatehea o e q ho volea saber."
D'altres prelenen quc fa molt retr5grade parlar de separatisme ea aquesta
temas de triarod de les idees de República Internacional, d'Estala finita del
r11671, de Sacietat de les Nacions.
'A aqueas eta respandrem que les
idees d'Internacional lea,, passat de
moda d'en ç a del drama sagnant que pot
tornar a contengar de pol mateix, que la
Societat de les Nacions ha gairebé
l'OVO i qee ti frrieripi dcj qwelee pa"

Es veu molt clarament que el Coverr1
del Reich realitza els cus majors esforeos per a aconseguir la vaga dels ferroviario a Colónia, pecó sense que fins
ara hagi obtingut altre èxit que alguna
comptada vaga parcial.
Tambe hart comprovat les autoritats
d'ocupació que solament els alts funcionaria de Correus, Telegrail, i Telefans demostren alguna mala voluntat
envers les esmentades autoritats
pació—Hayas.
VAGA DE MARINERS A L'ALT

RHIN
Dusseldorf, marinera que
conduien els remokadors per (Alt
Blaus'han declaras en vaga.
Han estat substituits per Marinera
francesos.—Havas.

ELS MINORIES CONTINUEN
TREBALLANT
París, 24. —Telegrafíen de Dusseldorf
a "L'Echo de Paris" que el Consell
de ministres ha eranprovat amb dades
oficial, que el dilluns i el dimarts han
treballat tots els minaires pertanyents
a la eireunscripció d'Essen, on el rendiment fou molt superior al rendiment
mig de costura.
Els minaires (el-en inelós hores suplementàries de treball.—}lavan,

OESMENTINT UNA NOTIGIA
Dusseldorf, 2.4.—La noticia publicada pels corresponsals anglesos indocta
a erro per un agent alemany, i segons
la qual estan en soga setanta cinc mil
minaires de la mica de la Ruhr, es absolutament falsa.
S'ha confirmar que rota els orinalres de II-mentada ronca han rtmks
el treball aquest matt
Tamicé la raga de protesta efectuada
pels obrera metal.lúrgies del senyor
Thyssen, els de l'industrial senyor
boro h d'empleats de les mines Vivteeet i Nathias, pertanyents a Hugo
E 1 -s . lea terminat aquest

N0ME3 RESTA EN PER La
GA DE FilATIHIERS
Dusseildurf, 2 .1.—La , vaga de
braços caiguts decidida a lee minese, no és efectiva, fol io vegada
que els minaires treballen inds
o menys i segueix pujant-ae el
carbó a la superfieie.
Als tallers de metallurgia de
'Physsen els obrera interromperen
el treball durant una hora per()
el van reprendre. Es veu que els
obrers estan vaeilllant sobre el
que balo de ter, agafats entre dos
corrents contraria.
La vaga ferroviaria fracaSsä.
L'única vaga efectiva da la dels
mariners del Rhin, els quals es
neguen a transportar carbó amb

destii a França i Bélgica. Han
estat reemplaçats 'In er tripulants
de la flotilla del Rhim
lis agitador e tramesos des de
Berlin fan els impossibles per
impedir' que aborti la vaga. Ara
fan edreer e'una vaga de vint_siquatre hores, en la qual tii prendies part els empleats de Comunicacions.—Radio.
Berlín,
24. — Telegrafien
d'Ilamborn que els obrers dels

'la més artualnunt, h el que dóna als
pobles el dril al disposar matei-

xos.
Aquest dret com din molt justament
En Just CalveYraeh, Cataltniya no el
té. Caldrà que cridi Inés fort encara
porqué se /a sentí.
"Per mitja de l'Acciö Catalana, oradora com En Rovira i Virgili han proclama que la terno natal sera Uf, dia
lcr ere i les selereions de Cata/Huya han
jurar amb el poble raicita de reconquistar omb el seu ailet els eloquers dels
avantpassats i ¡Mes Ilibertats."
Per a aix6 cal una propaganda activa,
apassionada, heroica, tal com Aceia Cafulana., seis proposat ele realitzar. Per a
aix6 cal que tots els catalans s'organitzen per a desenro: i lar metinlicament i
disciplitetts un pla de recouquista i de
renacionalitaeció per a, en hora oportuna, plantejar cru f nu el problema
dz Ilur independencia nacional. Diu el
nostre col.lega rossellonès:
"Cal h.:Anillar! Cal, cada v.•;tada »tés,
reatada'. actes rnbrosos en els quals els
feto sigu ;rt els SUCCeStor.1 efe leS pariales esdevingudes ror.t.r. »Atores la bandera de les qu ' are barres reprended el

sea llot veritable entre les °tires bandms."
D'aix6 sen diu veme clar i just.
sen diu comprendre. I si es
porten aviat a la pràctica els propósits
d'escampar el coneixement del nostre
plet per terres estrangers, molt serä que
aquella qui com p rendan
- —*eran Rigió .

fi ous de ThyIeen han resolt res

prendre el treball.
Aquest continua en condicions
normals a totes les mines de l'Ess
tat.—lavas.
ELS ENGINYERS FRANCESOS
DEMANEN INFORMES SOCRE
LES VENDES DE CARBO ALS
INDUSTRIAL.; ALEMANYS
Essen, 24.—La Comissió d'Enginyers francesosh a trames als
industrials alemanys un qüestionari en qué demana informes

L'observador ame
a Lausana es pron
cía contra els mon
lis petrolífers
Lausana, 22.--L'obsemadoe
eä a la Conferéacia, Mr echad
git a les delegacions anadee oo,
raei6 recordant el prin,Spi
de porta oberta I demana n o que
coneessions que es lacia per ny,
perroltferes siguin d'aourd aoht,
jurldignes I per tan onssante
aquestes concestatens sigula
d'una sola potencia.—Ilassa

CONGRES MUSULMA U!!

SAL
renatanrinnble, 24.—A Anzat
ereanitzant Un Congrés musahi
Stil. A tiquest Congr4s asalstina
sentants dels musulmans de la e,.

la Ruhr per anar-la minore
lote els seus detallo. Teta t.
nització serà col.locada seta

direcci6 única, nomenante

el moment aportú un all en
sari que reunirla el dos

..detallats sanee les vendes de cachó operades durant eta darrers

civil i militar, — Radio.

mesos. Demanen seis contesti
demà tot -el mes tard i fan responsables personalment als caps
de les mines alemanyes dels informes que faciliten.
Els industrials es pro-posen
contestar amb una negativa per
no poder, diuen, violar el secret
comercial. Fan constar que els
estrangers na tenen cap dret a
exigir informes semblante de les
empreses industrials,—Radio.

LA DURABA DE L'OCUPAC
Parta, 24. — En ein CC7Cle.3
segura que encara en el ca p des
llora resultats, l'ocupació de ia
hauria d'iser relativatnent narco,
El pla francés de nioratór:;
en LIII periode mínim de dot ativt
Radio.

AOVES EXPULSION DE FUN-

CIONARIS
Dusseldorf, 2 1. —lan estat expulsats per les autoritats
pació el cap de Finances de Magúncia i dos inspectams du Duanes. Idéntica mesura ha estat
presa contra el primer i segun
suplente del Gusern de Wiesbaden per haver-se negat a obeir
les ordres de les autoritats d'ocupacid.—Havas.
drial

DETENCIONS

Berin, 24. — Lis diaria anuncien la detenció del se-nyor ZeIl,
Cap de l'Ofieina de Finances i del
senyor Nauheus, suplent del Pre-

sident del Gavera en el Pala'dnat, — Hayas.
EL covE n ri AtiEttlANY S09TZAIDRA LA RESISTENCIA DE
PATRONS I OBRERS
Berlín, 2 i, — El Canciller senyor Cono, ha rebat els representanto dels simiteals obrers dels
territoris ocupat e, als quals assegura que I Govern del Itelsh
sostindrà els obrera i patrona eti
llur aetitud de resistencia davant
les ordres de les autoritats aliados dele terraoris d'ocupacte.—
Ha y as.
,
.4
FERROVIAMS FRANCESOS A LA
RUHR
Parte, 24. — El Ministeri de la

Guerra comunica que en vista de
la vaga parcial en els ferrocarrils
alemanys, corresponents a tes
xarxes de la corta de /a Rhur,
han sortit aquesta nit cap a l'esmentada comarca 3,450 funeionaris superiora i subalterne dels
ferrocarrils franceses. — }lavas.
LES OPERACIONS MILITARS
SON ACADADES
Paris, 2 4. — El Gavern francés considera que les operacious
militare a la 'soma de la Ruhr poden donar-se ja cana virtualment

terminades. El Gavera opina que
ara lut d'ésser estudiarla amb
cura l'organitzaciú establerta a

Ara ha estat un germà de raya que s'ha
Ich arree exacte de les nostres aspiraciono. Demä seran els bornes generosos i intel.ligents de tot lo ru:in. Per
a aj ad., com acaba dient el senyor Casiveyrach,
"Calalunya ha de parlar' mienta i
obrar més, i la sera aurora Id.recara
el dia en el qual alió que demanava el
doctor. Pi i S IfIlyer es S327 S de la
rersitat de Tofoso, ara fa tres mesas,
sera realitzat: "Esses comprh, oh, sobrero/ hier contprh!"
. . .
Alt Empordd, de Figueres, es un dels
periódics catalana que amb tru , s' de fe i
tCiii.oCkéttisia treballa per la causa
de la nostra independencia. Darrerament, sota unes inicials corresponents
a les del nora d'un artlit soldat de la
Pätiia, rardi d'una totdantat_tstrional.
,fosep Carb . sn'll, al . Balmerd de Sitges,
tamhé, per leí que so,la un asp..ete 11/c:•3
v.tst, ha parlar d'aquesta voluntat. A
nosaltres ens és molt grat de refe r irnos-leí pesqué la comprensió por part
de tests els patriotes que el costra proMema per damunt d'ésser el d'una drets
histórico, o el d'una realització dcmocrätica, o el d'una Hierre disposició, o
el d una concessió provulencial, és francament el d'una voluntat conectiva, la
Lina a realitzar sera mala:muna: donar el con definitiu que segueix a hita
sana manifestació de voluntat.
Ja poden cantar els poetes, recontar
els historiadora -1 prcalicar els muelas-

LA SITUACIO ENTRE LES
TORITATS FRANGESES I
A MOLES ES
Londres, 2!. —LIt

Rentar eren saber que cerii
seqüència de les converses
so3tirigueren eh' el Prea
del Cor seih M. l'hincare 1 l'a
xador britänic a París, ha
molt aelarida la situació eal
auteritate franceses i arate
ithenania. Res nof ha djfet
afegeix la citada 'Agencia,
panul entorpir la labor que
de realitzar indeperiden
aquestes autoritats. — Rayar
FER'QUE NO WIANSUIN
nEs A LA POSI-ACIO
fierre, 04..—Te 1- grat'en etque en lItt2 odre
eunandant en cap de l'exéreit
es problbeit terniiiminctent a la
d'ocupae:d la compra o relaisa
real,: peb cutis= de P.iériar o de
corigelades.-11.: vas.
e

!IMICALISTES FlAIICZSCS

ALFIrlArdYS COINC:DEN
DErsINAR LES 0901,-3 CE V'
GENERAL
París, Sindicar ratalie al
ti "Aeeiwa e nls' i els soe:alistes al'
zeitung" han . fet publicar una nota
clamara la veltuirat de`po deizer
ra . r.rar a la violència i a retirao
pe', xerraires pangermanistes ira
listes. ene tau funesta han estar
Alemana s.
Per la sa y a banda, al diari
pärisene -Le Peuple", desertes de Ir
vais
rae el fraeüa de l'ordre
a la Ittihr Jis que els trebailéhe
manys no han eolgut idectifase
sentiments amb ele calce'a tale
d'una patrona reacrionaris que
len cl seu euriquiment a costa k
toudrament d'Alemanya —Ra'
AGITACIO

EXEMPLAR

A BAVIERA
BEL

VERSALLES

TRACTAT
t A

CREMA

IMUhilCH
París, 2.4.—Al n'e500'13/mila que dnrant una manif,sts':'
partit populista, altattus niandsaga
xeenren una pira. eremant ya erei
del Tractat de Versallen—llavas.

tes! Catalunya, históricarnent, rot
gar drets que reivindiquin la ser
1:chato pesó na n'In ha prou. Rs';'•
ticanwut pot apalar a un pieb,scit;
no serle ates. Juritlicament, PC' alar uns principia que justiiiquh
cadascú els interpreta a rió del set
interés a disposar d'ella mateixa,
tetes particular. En canvi la o:,
és una atora cocal Heu's an i tnts
liens de catalans, disciplinaos, o'
sota una mateixa bandera, junte s
peu de l'altar de la Patria Cae -.al
a la usa: Volem la nostra Ib'ertot.
lectiva. I en un moment divi, consti
en febo poderós, sense recordar-se
histínia, ni de ia filosofia,
voluntat per a elaenir la tealiuni°
llur ideal... ¡No sera m/s ci,r, 00
més simple, no sea més jarra
seductor aplicar la volumat
tu s ,. 505 drets?
qa2 1.42 Empordd p.gu,
Catdiunya no sud alt ; n ,*
nyals voldean,
olió que 1patrij tic catald
411' e a nt:da de 1, nostra
la noslra volunlat Ci ¡orto Ce VIO le
t'a que tr,',5:tgens, ¿arre de la cesta
tasa carn, ros tia de- lo PdIrs
tal. Valen: ésser catalans pergu?
la volante' d'esser-ne. Ton forte C°
Ir
historia, co,,, la roca, ca ,a
juriclica, hi ha la nostra vohistat.
Amb aquests principia. entre hatee
tegres, entre catalana ben regate, rí
blcma de la independencia de le
is -

41.4"-magfjcaEm444.

"teen(1.~

CONFERENCIES
La qüestió del Marroc

Esperant l'alliberament dels presoners
Durant tot el dia han circulat
amb el rescat die presoners d'Ab-el-Krim,
arribant-se suposar en alguns
ce:arsa que esteva realitzat ja
1 ressat.
laformes oficiosos diuen que
el fet no as exacta.
Li slovern tes esperances qac
en un anaiiini no molt llarg sigui
u:di:lauda la Ilibertat de tole els
asesta/era, mitjançant la intervana d . i eenyor Ecbevarrieta,
taasaiat pel ministre d'Esta(
e ai .1 persona de garantia neees•• ., aer a astatasta empresa, pele !a reinos:jato as una cosa tan
aai s • diata que pugni m'instituir
11P , 'is' presa i n.o es per teta cert
ra.•
rsseat slagi efectaat ja.
A les 111108 de la tarda no es teta, rii ,as centres oficies cap nota .1 exila sobre l'assumpte.
— De Màlaga diuen que a la
vr. • Lilaila salpa, amb tumbe destassgut, el trasatlantie "Antonio
!s'asa", que aariba allí ahir a la
(pie fou- requisat pel Gavera aman esteva fondejat a Citdis.
FI viatge esta rodejat del mas
sh , atut misteri. A bord del vaiasa hi va eatbapquer bilbai Horas. asinvarcaafa.
Es diu el vaixell navega
sisa ctireació a Alhuaemes per
resalir allí els presoneit.
Màlaga regna la natural esesent el terna do totes
p.
converses la sortida d'aguas.),
r1111r3 relacionats

PE3 LES VICTIMES DEL DESA9TRE
I': ministre de la Guerra ha dit
es•liii donat les oporaunes ora
d - perilla; es reparteifin els do• .s enviats pels espanyols de
I
.na a les lamines dels sol, • - que suena-a:aren en el desasa• . • Melilla
CALSaa AL. RIF

Ei cornunirat oficial diu que
n ii ha no • .alat ea tan el torri
L ;:t1PERIALISUE D-11-8 DERVIN3

Maestre, aarlant del Mara
dita
ea s ninga vea, i iS preeis
vagi Pi qua allj ta:ut. Ce
:-. a tia.araluina Ca terna
pr paninsu,.i cal traelar rk habt1. o es una
nieraisen lid ilustre
nostre
igual que
o Pis de Ciudad

"Amb motiu de la noticia de la
lnissió confiada a l'Echevarrieta
per al rescat dels presoners espanyols, s'ha parlat a la Premsa
d'antigues relaciona comercials
entre Abd-El-Crim i el nostro estimat amic.
Plenament auteritzats pedem
afirmar quo aquestes relaciona
comercials mai no han existit.
No hauria de sentir-se la necessitat de tal rectificació, puix
l'Echavarriela en carta als periladics de Madrid, reproduitia.per
nosaltres, surt a l'encontre d'aó.
quella afirmaci
L'Echevarrieta no coneix ni tan
3ols personalment a Abd-EICrim."
IMPRESSIONS A MELILLA

Melilla. — Ha eonsiitult el tema de totes les converses l'as-

,rial per a la
..ús. Ounpar, no per
1 . . . pi, sind per crear lides

aspanyals. ha de danarase
. ruar!a rajarles, atri le ni e Is
• allars perquè vagin alli a
1:quesa espaayola.
Laxa 110 C3 post fer
s, ja que es el primer
Mediterrani, i anhileix
. a Oran, a tuts. Paró la
.datIllueernes cal fcrdanant la l'apresa
Ii durninit Espanya, amb
amb
uaifurnie.s
a bandera, aria) tot el seu
: En anta part podem cape..
. aiianaa alai) cl maro, nosa, pera u Alhucemas, no.

f

que eslar-hi per nos-

iii

puta que
-1 carril mea curt per a lan_amos d'Altrucernes, no
ami del Manee ni,tre,
tililuiClOeS 1.'is el

Mur ri,e ira

iii

L'ESFOrilDRAMENT Da: La
CCMANDANDIA DE MELILLA
- 1 u a ,lavant el Can le 1,1:erra i Marina
uda tint ra el eo, iii. 111 / Al'1 , 13 • 0, qlli! 1114-

d'Africa
asa: esd aienimelas que
F.-Jadiara/la:ni de la
•siancia
11

EL PEPATRIANIENT DE.1. 'NO-

TES
I

g a,idea t a preguntes; que
E. • i, an fi ihre diverses vi'r'in iiiiribur!i,m . o al GiiV/e1
• r ,r •rn ö- it da repatriar els
d.
'Taita de 1920, el nlinint

rrit la dit que la reja-

t1 •
n2s fa v;). per imitaba senI3s- S sr
prelació a faat a' Ueis 1 n•u:Itites acollits al capital XX de la Llei do reclutament

rses,plae.

laEC REVARP.IETA 1 ABO-EL CRIM
'El Liberal", de Bilbao, que

hm se sap, as proptetat
toit;

o

de
Ecrevarriata„ pubijoß bquest

El plet teatral

La— reunió deis Ath-

presaris
Després d'acabar la t'apresentecla en els heetres de la Cort, es
va celebrar anit l'anunciada re!unió al teatre Reina Victòria,
dels empresaris d'espeetacles pública de Madrid.
Alli feren • acto do pneeóncia
tots els empresaris que en l'actuallitat tonen teatro funcionant.
Demés, assistiedii el president
de la Sooietat d'Autors, senyor
Arniehes, i el president del Sindicat d'Actors, sensor Meana.
L'empresari scnyor Cadenas va
donar compte ale reunits do la
conferència que a 'última /t'ora
de la nit havia sostingut amb el
ministro de Finances, al qual va
posar de manifest la. completa
unitlat de criben!, en quant al tancannent deis teatres es refereix,
entro els autors, actora i empre-

sumpta del probable rescat
presoncTS.
Preguntat sobre el particular
En Despujol, coronel d'Estat Major, ha dit que les gestions ana- saria.
ven bé I que era d'esperar un folatagons el senyor Cadenas, el
lia resultat en un termini no molt 'ministre de lainrincea es trolia
llarg.
disposat a sesstudtar u/lb deteniAfegf qua els deures de patrio- dament l'assumpte i donar-li una
heme imposaven la necessitat del rapiaa i favorable solució.
silenci sobre marra dels treVa oferir el senyur Pedregat
balla que es realitzen per tal quo al seAvor Cadenas abordar resolno fracassi una gestió tan im- tarnan't la qiitestió, per consideportant.
rarque els teatres celan massa
;als
Conte-tant sobre el narriaro de recarregats d'impostos.
presoneaa, ha dit que hi havien
En vista de les explicacions
45 radas i oficials, 274 individus donados pel senyor Cadenas, tots
de tropa i 38 paisana, entre ells els l'unjas acordaren no celebrar
nou dones i vui note.
en els sens teatres funció el dia
d'avui, per a evidenciar la perNOTICIES D EMELILLA
fecta unió gura hl ha entra tole.
Es va acordar aiximatetx fa— En el paqueig do
cilitar a la Premsa, la següent
Tizzi Azza va resultar ferit greu nota oficiosa:
el lagionari Nemeal Plaza.
"Cena a resultat de les confeVa morir hores despras.
tanates celebradas ahir per la
— El general Ruiz Trillo s'ha OomisSió d'ai/lora i empresaria
acomiadat a Tizzi Azza i altres amb els senyors ministnee de Fiposicions de les forces quo coa nances 1 Governació i amb el gomanava en aquell sector.
vernador civil, hi ha haver lo»
— En el referitaseetor el ba- feriment per part d'aquestes auto
talló d'Albuara ha rellavat al t'Unta de qua s'estudiarà immedaa limansa. També ha anal a Tiza diatament la forma de tributada
ei Azza una maceta) d'ametralla, 4dels trTa trnpostox diO1 timbre,
dores de Saragossa.
a fi de qua arnb tota rapidesa 03
— ala obert jadiel contra- pugui acudir en auxili dels emdicten prr concedir la iloretjada presaria.
du Sant Fernando el Enent de la
Els autora, actors I empresamilicia indigena don Marcan Al-. ris limiten, dones, la suspensia
varrz, pels meras contrets en el dele eapectaclas al dia d'avui, dicombat da primer de novembro meeres, dia 24, oran a demosúnim.
tracia da aolidaritat de tata els
— Un gos rabies entra al elements del teatre, afanyan-su
camparnent de Kaneluzi i mocee- a reprendre les representacions
gä •Findividu ajustador d'anille- en els mateixos, denla, dijous".
ria Gaspar Martínez i l'artilitr
Euaabi Campana.
TANCAMENT PER SOLIDARITAT
— Al Isioeau pròxim a Dar
De conformitat amb l'acord
Drius, hrhi.it per legionaris, van d\empresaris, autors 1 actora,
qi.eationar dos drelle, resullatut
aquesta nit s'han suspas tots eta
gaeurnent l'era l'anomenat Enrio
espeetacles en els teatres de MaDeilnenil, el qual morí poo dese
drid, com a demostrada de soliprt,a.
daritat que existen/ entre tots
— Las esquadretes d'aviacia eltements del teatro contra &fa
han barnbardejat diversos poblals impostos.
rebela propers a la zona franceLes representacions ea reprensa.
dran dem.
lia entrar a l'haspital,
ni d'accident, el soldat ferruviaRUMORS DE DISCORDIA
ri Quinti Medina,
UN RUMOR ESTRANY

. 7:estef ter allí una poli,

-_ ,gmenleeir
1~5911M
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El "DiarSo Marroquí" de LarFa:a acull el rumor que la malaltia que sofreix Alt Comissari
Er.

Villanueva té per motiu una

ferida qua va rebre en un duel

amb un conegut general.
El peritalic acull el rumor ainb
tota classe de reserves.
NOTICIES DE LARRAIX
Stma disposat que pels efeetes

de tràmit s'entengui que la suprimida Cumandancia Galera! de
Jaral xqueda compresa amb la
de Ceuta, a Sa qual quedaran afeeaquestes tropes.
— Es (lana cara a segur el
rapatriament d'alguna efectius
expedicionaria.
— Acampanyada de les seves
fina, les pl. :meses d'Orteans, ha
maraxt a ! Id cana francesa la du(a l eas de Gul -a.
— Per estire del ministre de
Foaisnt alta ajornat la inauguras del kru...arril tle Larsaix a
Alcäzar, la qual s'efectuara el
alamar ds faarer, assistint a Facie el Jalifa alohamed-el-blelady
o el sen gran Visir.
Inr al:atair al Jalifa o el 33/1
re;a•asetilant es fan prepaaa!itis
a la casa de! Baja.
L'AJORNAMENT DEL CONSELL
L'a :joma: y. 1 , 9d del Consell do
:aires raseeix e una indicada
II ' ' asaba, perque les nolfeies que
Gel . cu: sobre el rasera dele
aseainer, ani tan optimistas qqo
rolla:duren que la setas Iliberacia
un fet (lema rniOdi:.
UNA OPIMO D'EN r...grmoux
t'a diari de la nit rccull un dialec
eture Ea Lerr lux i En Maestre, celebrar cn in daipats en el
qual el cap radical digné que la seca
actual campanaa es un be d'a:enció
(00 °Mida que ha estat sargint) per' a
que els edaveniments no cris tralla desapercebuts.
Parlant de les cleccions, manifestà la
Sella creença que potser tingui raó En
Säncliez • Toca per a dir que les cleccions no se celebraran abans de setembre, puix si es feien pel maje impossilitarien els trelialls .de Ite Corte uns
octubre o novembre, •••01.41,'Al a •
•

El- DISGULST DE L'ALCALA
ZAMORA

El, diaris recullen la nova de que
l'Alcalà Zamora està disgutadissim
perque alguna dels sens amics han estat postergats al fer-se l'encasillat
E lid es rigorosament exacte i ho

diguarem fa alguns dies.
El que cal desmentir és que hagi presentar la dienissió, cosa que tambe deja
un diari.
El mateix Alcalá ens ha pregat que
ho desmentissim, encara que no seria
dificil que mes endavant, de no rnodificar-se l'actitud del marques d'Alhuccmas, que com un contrincant qualsevol
disfruta ea el si del Govern les acres
per als seus amics, trenqui les seves relacions peronals amb el cap del Govera per a recobrar la leva llibertat
d'acciú per a recomanar als eseus amics
que lluitin independentment de la candidatura que tracti de formar-se amb
carácter ministerial.
Segons noticies que corren aqilests
dies i per impreions recollides pels mateixos ministres, no seria dificil que el
marques d'Alliucemas, fent ús del vot
de confiatula que li atorgà el Consell de
ministres, m decidís a quJ En Silvela,
minslre de Marina, en comisió, vagi al
Marroc, a ocupar l'Alt Cornissariat.
ESCRIPTOR EN PERILL DE

Els metges li terca la primera ca.ració, apreciant una ampla ferida al
front iaura en la part posterior del cap,
qualificant el seu estat de gravíssim.

El anee de guardia aria a la Casa
de Socors, pecó no pogué prendre declaració al ferit, puix aquest continuava sense coneixement.
A les ‘Itit del mati fan portal al sea

domicili.
El malalt s'agrejà cap el migdia, i
segons els facultatius ti fracturada la
base del crani.
Aquesta tarda &ha celebrar junta de
gel per a tractar si es procedent fer
la ferit la trepanad() I procedir a
aquesta dificil interaenci6 quirúrgica si
es creu necessari.
Les darreres noves sena de que continua la 1/12.3"etat dl ferit.
LA JO3NADA 31151.18TERIAL

El ministre de la Governació
en rebre astil els periodistas ha
parlat del norricriament del nou
governador de Cadiz, mandestant-los que no era exacta que la
dimissió de l'anterior, .governador, sonyor Sernprun, °beis a discrepa/Idea entre els elements
heriste do la provinoba felacionades anib les elecciona.
la dimissió, segons el durt
d'Almodavar, obe ix a diferencies
de criteri amb el propi ministre.
— El president ha manifestat
que el Consell de ministres anuna
olat per a avui, sluavia ajornat
per a demts, dijous, a dos quarta
de sis de la tarda, a petició ‘le di-

versos ministres, que han de preparar treball 1 per a poder acudir
a l'estada anib l'objecto de acomidan al rel que ¡nana a les 820
en nexpras d'Andalusia.
Ha afegit el cap del ()o yera que
no s'havia interromput la majoria iniciada en Vestat de salut del
eenyor Villanueva.

— El ministre .d'HIsenda
mantfestat aquesta tarda que en
adata de l'enorme venda de mares
1 corones que es fa aquests dies
en algunes cases de canal di Madrid, liavfa ordenat a la Direcció
general del Tresor que es dirtgaixi a la Junta de canvis amb
l'objecte que s'apliqui laaanció
reglamentarla, tota segada qua
els ballets estrangers de moneda
depreciada estiguin equiparais
als gima
— El ministre d'Hisenda ha
firmat avuf una retal ond - a d'oposito-t que marx1 als Estats
Units el director de la Citas do la

Moneda. En Josrp Rodriguez So()ano. per a adquirir maquinaria
d'estampació calcografira i material 1. reproduccid amb 4.'30-a la Impressió de ballets 1
segells espanyols.
El senyor Gasset ha enviat
aquest matt al governador civil
de Madrid, com a president de la

nada

Junta Central de Subsistencias,
un projerte del reglament que
anunciaba en la reial ordre sobre
p reveimenta perquè l'estudii i
doni la tova opinió.
— En Lenta° Caballero. acompanyal. del president del Sindicat
Agrari, de Pravia, ha visitat al
ministre de la Governacia, per a
demariar-11 es rrsolgui un remira
de caràcter social 'que prescrita
aques organisme.
EL DIRECTOR DE L'HERALDO"
S'ha encarregat de la direcció de
1"'lleraldo de Madrid" En Josep Rocantora, que havia exercit el carne fa
alguno aus.

MOVIMENT BURSATIL
La Borsa acusa escasa activitat durant la sessió.
Els fons públics es mantener' terma
en general, encara que la partida de
l'Interior pert to centinis en quedar a
70'90.
Les Obligacions del Tresor tenen animació.
Els valors industrials, encalmats, destacant-se les Felgueres, que pugen ovas.
En Acciono banc'eries, les del Banc
d'Espanya baixen 250 i queden a
El Riu de la Plata es fa a 225 0 ,
sense dividend, i IE.panyol de Crèdit,
a r38'5o, perdent mitja pesseta. Es coBuen bastants Molo en el grup d'Obligacions.
La moneda estrangera, fluisa en general, perdent eIs franca, z'25; les lliures, 13 cèntims, i uw els pesos argentina. Les altres mcnedes no varien.

MORT
CONTRA EN GARCIA CORTES
Avui 'la saliut que a la una de la
marinada ha estar assitit a la cara de
El Comité de l'Agrupacid Sosocors del cree de 1 Encomienda l'es- cialista madrilenya ha enviat una
eriptor Hoyos de Vinent, apreciant-selletra al regidor Marian Garcia
li- greus ferides al cap, amb probable
Cortés, en la qual, anib ocasió
d'haver estat nomenat tinent Valfractura de la base del crani.
caldo de Retal ordre Ii recoaden
Es diu que les ferides les ha reimt
que aquella Agrupada' el porta
a la plata del Progrés, a conseqüenpel ecu acord i pela seus Nota a
da d'una caiguda.
En aquests moments es troben sI ecu l'Ajuntament, i per tant ha de
tornar l'acta de regidor a l'orgadomicili, reunits en consulta, els mdnització que amb el sen nom, els
trepanacni.
seas eaforcos i el seu dines'
ges per a veure si es prissible fer-li
No s'ha pogut esbrissar escara les istorgä Pi representacia.
a:
Al niateix temps, i per si En
cau,es de l'accident.
Garcia Cortas permisteix en la
A le quatre de la marinada uns trensoya creença dc qiió qui pot exiaitints descobriren a l'interior de la
escalinata de l'estada del Metro, de la gir-li la renúncia de l'acta no as
l'Agrupació socialista, sitia els
plaça del Progres un honre ageget, boca
elements del districte que l'elegiterrosa, que per la seva pesici6 tela
ren, es convoca els electora del
presumir hacer estat víctima d'un acdistrieto de l'Hospital a un micident.
ting que so celebrara al teaare
Portat a la asa de Socors, es con-Barbieri el diumenge que ve, per
provä que era l'Hoyos, de trcnta quaexposar
la conducta politice d'En
tre anys, domiciliat al carner del Prin(Jarcia 901:14,
cep de Yergara.

PREMSA ASSOCIADA
CORRESPONSALS :
DE CATALUNYA
TARRAGONA
En la darrera sessió del cusir. .ntament s'acordà concedir al lt M. C.
de Catalunya una subvenció de 100.000
pesetes per a les grano curses del premi Espanya que está organitzant la dita
entitat deportiva.
— Ha pres posessi6 del càrrec el nou
adminlatrador da'questa Duana, En Gabriel Calladas.
— Anit va rebre't al Govern civil
el nornrnament de batlle de R. O. de
noatra ciutat a favor d'En Josep Mullerat.
Horn errn ene fina demi no predrä
posessi6.
— Per al vinent diumenge está contractat un partit internacional de futbol entre el primer equip del C. D. Castelló i el del Gimnàstic.
— Es de creare que el camp del asad
de l 'Angel es ;reuma ple de gofa a com.
— Abans de que sigui aprovada per
l'Ajuntament la jubilad() de l'administrador actual del Escorxador, són ja en
bon nombre els conciutadans que p r_rsegueisen als regidors dc tots els partits per tal de aconseguir la «poma".
— El Sindicat de negarle del eonel
de Riudecanyes convoca als tenedors
de titols de dita entitat a la junta general ordinària que tindri fine el vinent dinmerge, a les si/ de la tarda,
en l'estatge cde la Cambra de Comerç
de Reus.
BALAGUER
Mleggrileg1~391.1,-srz7wnorm
Propaganda nacionalista
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El diumenge prappascat, al saló d'ac-

tes de l'Ajuntament, i amb assistincia

d'un nombras pablie, en Ire el qual 11garaven tots ets membrea d'aquesta
Corprrraci6, tingut !loe una conferencia,
.que desenrot1111 amb gran encera En
Josep Manis Xamar.
FI conferenciant fou presentar per
l'alcaide, En Miguel Hospital. El senyor
Xammar diserti sobre el tema "Lotensie Nacionalista".
Les paraules del senyor Xammar germinaren tot seguir en el terreny adoptar d'aquesta població, pul. que s'han
començat ja els treballs d'organització
d'una Joventut Nacionalista.
GIRCNA
Mantfest a l'Exm.

Mlnistre do
la Guerra d'Espanya

Les mares i espeses dels mitotes del
batan() expedicionari d'Asia, núm. 55,
han adrehat un manifest al ministre de
la eGuerra, en el qual esposen el següent:
Que l'han asabentat a'ornb disgust de
la R. O. que fa pees dies V. E. va
didar, posan! als mates cstudiants en
situada dc continuar els seres esuidis,
elegict im cos nou, mentre els que són
el puntal de la seva familia, integrada
soviet de pares vells i criatures desvalgudes es versen ehligats a permaneiaer
al Marroc subste_ntant-se i deixant la
seca familia en la mes terrible desolaEas que les nacions sols es fan poderose ara les Iletres?
Es que no es necessita la cooperad() dels nostres fills i esposa per a en!airar la nostra agricultura, indústria i
comerç?
Amb l'exposat demanein a V. E. es
digni fer-nos justicia. Que siguin rapatriats els quotes del zo i 21 que han
complert amb excés amb va que la Ilei
ditposa.
Firmen el manifest una comissió de
mares i esposes de quotes del 20 1 21.
OLOT
MovIment demogräflo. La man-

ca d'algua. — MIIIerect
Durant la passada semana varen
éser registrats cinq nalsementa i cinq
moras.
— A la secretaria municipal estan
exposades les condicions per a l'adquisició d'un rellotge per a canviar el que
actuatment té l'esgksia parroquia!.
— Hom diu que de non vindrä miarrikiti a nostra ciutat, per() lambe hi ha
qui ens afirma el centrad.
Per la pau olotina, que ens
tal com esteta.
— Centeno a notar-se falta de feina
en les fabriques de filats i generes de
punt. La manca d'aigua hi contribueix
força.
— Sembla lii ha el projecte d'eiximplar el camí que de riostra chitar va
al paratge de la Font Moiaina. S'Ira
legrar que els propietaris deixin el terre per que puguin passar dos careaatges. Serà una minora digna d'elogi.
Segueix accentuant-se el fred i la
secarla. Des de l'octubre que no ha plogut
La falta de neu principalment
muntanya ha fet que els rius minvesi,in
VALENCIA
El fbal del Sucre. — rutbol - El

fieialitat a l'exercit. a arLva 01)11
ni() sobre les nesponsabilitats
que no es f aran efrctives,
dient que les reaponsabilitats ne
són sols d'alnuns militars, sind
tamba d'altres homes civils i del
Ataca En Lerroux per haver
parlat fora del Parlament, perol)
a l'ensems - exproaa la. seva des,
confianea en l'eficäcia de la !abril
del Parlament.
El dilluns es celebra an
aartit entre al Racing, de Saiitans
der, i el Valencia F. 13. El nostre.
equip fuga admirablement, ven ,
cent als santanderins . per 2 a ti'
A q u e sts portasen molta faena
els aficionats anaren a veurela
ereisut una altra cosa.
— "El Crit de la Muntanya"'
és una tulla mensual valencianle,'
ta que publica el jo ya i entusiaea
ta escriptor nacionalista Vicent
Tomas i Martí. Fina ara ha donat
uns magnifics resultats, subretota.
per les e n marques castellonana;
mies, per on circula profusatnents'
A Villaracal i a alltres pobles ha'
creat un movimant patria l ic topo.
tissim. Gràcies a la seca propa -o,
ganda, els aplecs valencianiste
que es celebraren a Bechi i seas'
llors, a mis de fer acudir gent de'
tots els indrets, tinguercn mona
;
ressonància.
Aquest ,nilmero de cap dan,:

ampliat 1 amb un suggeridor die
buix de Guasp, el dedica a receta.
Ihr l'actuada de tole els nacierat
nallismes durant l'any 1922, ere'
ferentment la dele i4i.ionlisrysspl
catalans. La part re nt a Ce,
talunya remarca la 'c bracid
la Conferència Nacicfbl Cataht-a
na, els acorde quo en ella U
prengueren 1 la - tasca realitzada'
per Acció Catalana, a la quat die
dica elogia. a
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SITGES
Diumenge passat Jugaren ni
Interessant partit de futbol el rea
sierva del C. D. Espanyol I el prl.
mer equip del C. D. Sitgeth, gua.
nyant l'equip visitant per 2 gola
a un.
— Avni. a la sortida de leal
fabriques, ella repartit la fulla

volant "la marca de Vegetan',
Amb el proper número la repart1.'
rä "Baluart de Sitges".
— Regna un fret intenefssintl.
El divendres paseat el lerméme.
tre marcava 3 gnus sota O. , e

SANT FELIU DE LLOBREGAT
El dia 2 apa•sat tingua (lec al
Casino la-narren representaciö
del Arrima ane-e -Els oastorrts",
d'En Josep M. Folsh .1 Torres—da
la qual obra les tres primeres re.
presentacions taren dedeo al tea -.
tre Aleneu — , posat en escena par
element dele "Pornells de Jo,

'mitin" de riostra vila.
Cal felicitar a totes le1 gnnlitil
noies que cooperaren a l'hit as-o
solit, corn lambe elheents de ve.n

ritable vàlua corn els senyora Sea
tnrras. Ribas. Itius i d'altres que
d'una nianera incansable trehaa
'len per 111anri‘rir i atigmentar e)
t'alai de l'obra patriótica de 'Po•
mells", or g anilzant espaciarles 1
fent sempre en que a l'enQema
que che signifiqui esbarjo,
porti sin inipuls, per lleu que st,
gol, d'amor a la Patria. La directa'
ció floral i espirituai dels "Pomelle" de Sant Feliu, AA un bell
exemple per a una joventut de la
Pätria nova.
Ei poble de Sant Feilst cotlabo.
na a Iota els espectaeles que or•

ganitron els "Ponsells" amb el
sen ajut moral i material.
La més fervent enhorabona ale
organitzadors.
11n12!

PREG I 1EM ALS NOSTRES
CORRESPONSALS QUE EN'.HIN LLURS CORRESPONDERICIES SIGNADES I AMB
LA DATA CORRESPONENT.

easiczommomminAtrip--

ELS CAMINS DE
I LA LLIBERTAT
DE CATALUNYA
FEA%

A. Rovira 1 Virgili
Pfelr. 25

cintim

'Se venda, als quloscot.', a les
OfteInes d"*A.c.c16 catalana"
(. rearalgar, nemero 14) I a
LA PUELICITAT

CM& de la Muntanya

_

DI diumenga propaassat, Juni
amb altres oradora sindicalistas,
parla el Noi del Sucre sobre les
responsabilitats del Marroca
mitiiig es celebra al saló de la
Dlotja, prceisament on pronuncia
dies enrera el seu discurs En
Lerroux, antb una gran canearrancia d'obrera i precauciona puliciaques.
Presenta com a causa de la
campanya del Macuto
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regirla i tot.

d'o-
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Compta, nmic naclonallsta,
potennia do difusle d'un diari.
l'Anees do catalana roben cada dia
la pnraula que entonele la Ilur
fe I els denla la olaredat d'un*
doctrina.
Llegelx, subecrlu-te., anaRniff
• st cal, a

.PUBLICITAT

,

•

1340us W.0 ele geiltr de etra

LA PUBLICITAT

GASETA LOCA1
elleaseevarosu incraoteoto tee ne LA
14DVERBITAT DL

Dia 24 de gener de 1923.
Horas d'estervaoldt 7, 18, 10

Berarm stre a itero l al nivell de la
mar, 7715; 773'3; 7744.
Termómetre aec, 5'8; 130; 100.
Terrutimetre humit, 2'9; 74; 03.
,Hundtat (centesimes de saturacie), 56;
88; 58,
Direceld del vent, NNE.; NNE.; ENE.
Veloettat del vent en meato per seron, 4; 1; 1.
Batid del ce!, qoaai mere; seré
Tosematurse eallvmee • i•omma

tindrà 'lec el proper diumenge, a
lawrassa, formant part de l'eamentada 'campanya.
Per últim, s'acera& celebrar la
própera XII Assemblea general a
dita ciutat de Terrassa, haventse nomenat la comissió per a la
presentació de temes a dabatre,
composta per la Mesa del Consell regional de cornil acord amb
el president del Consell Comarcal
Alt Valliz.
AR7/1.3231.
1011/MEMMIffl.....

favor

de la 0°110~15 del referit

indul 1.
Totes les entitats perteneixents
a comerços, indústries, ares i oficie, davant a l'acte humanitari
a favor d'un inocent, deuen donar - se per invitats.

Pastilles Laxants Prats
E Re Consolato Generals d'Italia in Barcelona invita tutti i
oonnazionali che fossero posasssori di titoli prehellici austriaci
di volersi presentare senz'indugio
al Ra Consolato stesso ove loro
verranno falte comunicazioni del
massimo interesse.

INFORMACIO CRONICA DE La vaga del Metropolitä, miting
CULTURA
D'ESPORTS
diumenge, dia 28, a
El pròxim
les onze del matt, a l'Aseociacie
de Deixebles del Liceu Dalmau
(Valencia, 245), donara una p onferencia Na aMria Domenech de
Caídellas, desenrotllant ei tema:
"Actuacions segons pròpies aptituts i modalitats". Aquesta conPopular Club de Gracia «la anuncia la ferencia, que serä pública, eón
visita del formidable Club magiar U. T.
invitados les alumnes i ex-alumEl , N ul a Que os trole avui en forma nes del Liceu Dalmau i Hure faexplendida 1 que va a la davantera en
miau.
la elmeificacid del Campionat liongarè,.
Homenatge a , mossän ReAla memorables partite del M. T. K.
poguerem saborejar el bell estal d'aquella
xach
jug ad o rs. Ajad per al sol, retrata la forEl Tribunal per a Nois de Barma &T'e lidida Ni qu2 forgoertinent bao celona ella adherit a l'homenatdo trobar-se si. que eus visitaran pre- ge que s'organitza ea aquesta calimament.
pital per honorar la memeria del
Segens les &Idea que ha rebut l'Europa,
que fou pedagog insigne i pare
ei Ujpestl es desplegara eomplet i amb de la mainada, .31 funda moceen
tota el EreWg millor. jugadora
Itelach.
Tanim modus per creare que seran doe
El antele ha íd. la revista d'ineedevenimenta aeneacionala aquesta PrdMacla "Infäntia Nostra", la qual
rium perlita.
des de fa un any es publica entre
El "Rapid", de Viena, con- nosaltres amb e:Lit cada dia mes
creixent.
tra el Barcelona
L'II;portklub Rapid, de Viena actora
LES contcränzlea del Centueca en primer 11,,e del Complace d'Au.tro Moral
FUTDOL

Ea grana partas Internaolonale. --1."Ujpestl Torna 'Club", de Budapest,
o ontra l'Europa
Per da dies 2 1 4 del vinent febrer el

al Centre de pe

Ahle de.pendents
,3„ dos quena de nott d.1
trebladedeD8epaenntdae ulitsóa dke'Ll ese
l (.1.enam
ve
ralVtre'deja
d6--

userg i de la Indastria, esteva ple d'o.
uee..A.
s'ordb::
r ei
ssgin.„::
ctes,
.ara
dentvaqz:
beialrers
in, ,dsp.:ta
:jamiegdr:e
4als
per maistir al miting que havia c,,,,,,,,,
ja hi halda ateo de duo rall c e menta dlea

tres tantes fora, veient - se obligada, t.»,
fiel,' a donar entrada només uls qus dielbs
carnet d'identitat del Centre de la.pa,„,
deins del Comerç i de la Izeltstria.
Abano do annençar el adting u.
lea.
U un gros nombre de lea fullea ve."
11.
d'Ad-Tia Catalana "La marea de restas.
Mtnima erran de torra, 0 0.
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Presidia el mayor Mira, del raes decae.
Precipitada aquosa, dea
8 i dinar a l'americana do 9 a tl.
trucció.
del dia anterior a les 7 llores del dia
Parlaren primernment ela vag uistss re.
de la data, cro eallImetres.
s
angr á 7p:11.4 712 A. ueras
ei-er i Ldpez, en Dengue .pany01,4 ..
Erza assadit ea corttatei
Recorrebtut del vent en Igual ternos, 58
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ési la pr6pia.
qedlemetrts.
Deapotsi :idees-1 N'Antoni Amador le.
Oboes-melares partieulars, boira al
El
Comité
d'Art
del
Reial
AELLLJ1 V1N1COLA. Tipus famidir: "Feble de Barcelona' se semilla
watt
tria
i
que
ja
velerem
fa
algun
temps
cosCincel
Artistic
en
aa
última
sea-unte quintes veas que cridaven: -ve.
liar, -a 0'7U ptas. litro. Preu net a
El diumenge, dia 28, tindrä
bid celebrada aeordd per unanimi- tra el propi Barcelona, reapareLlera als la inauguraeiú del eiaie do eiac hable en castellano I", len guata forro,*
donticilti
tat el nomenament d'una ponen- oustres terreraya niob mulla ele lea testas conferencies culturals tractaut tastades per una gruesa nidúria de
Ele bailo de disfreeses que a la cia que integrada per les artistes de la Candelero. L'equip viesitsuat ea- de "L'iedal de la Associació Cris
...l'Isla, en eatala . Per aquest twah, cs
PREUS DE SUBSCRIPCIO
platea
del teatre de Novetats or- dou Enric Casanovas, don Enric nruacia cue estará Lotegrat par Pauler,
cada
Liana". organitzades pel Centre produl un recaudo', el qual feo eaw
Baroelona: Dues peusetes
Klan:,
Peporic,
Datada,
Brandatnetter,
cada dissabte de Carna- Galwey i don Manuel J. Raspall,
Moral Insiructiu de Gräcia arnb pe) president ordenant que fossiu trehr*
mes. Catalunya, Espanya 1 Por-- ganitza
gestionarà prop de PexceUlentis- Weimely, Schloseer Kutham, Richter i el concurs de l'Orfeó Moatscr- la sala tots ele que cridaven.
tugal, 750 pessetes treä mesos; val la casa Aurigemma, van co. sim Ajuntament d'aqueSta eititat WandralL
•
L'Amador repetí, en catalä : 'role;
menear amb molt d'exits
rat.
45 els sis idem; 30 un any.
Partit de Carripionat per
Barcelona". Dsipréa digué t‘tie les v...
La sala esteva artlsticament la construcei6 o habilitació d'un
"w Conferencia d'En Cual
Unió Postal: 25 pessetes tres,
palau
per
a
Exposicions
d'Art.
decorada, esplendidament
a diuznenge
dijous, 25, a les set del ves- Duna social,. eren quelcom i nternacielul i
Meses; 50 els sis; 90 un any.
que tulla preacindir-_de les IlengUes, pe
minada i amb una magnífica daEl Counte Provincial ha chapo-sal ele pre, N'Adra. Gual donarä una confeei que es diti absor s'ente/1 de wad.
CARTtJJANCY segdAnts perrita del Campionat de Gala- rencia sobre "L'art de Ilegir", amb què
Dimane passat i als nous lo- conoció tanuant el "foro". Hl ha/evo' manera. De totee maneres—ekea,
1
Vi blanc, 085 anip. lit.
no:un.:
cumples präctics, a cirrec dels seta
. ,balo del carrer d'Aragó, 310, da- via nombrosa concurrencia
els catalana lata de parlar en cate
Crup A:
alumses de rEscola Catalana d'Art
quaste clutat, va reunir-be el monea diefresses abillades amb CaAlera ARNO & 111,1R13TANY
eatellans ea vsstellä i tia militen' sa si.
difiSahadell-Bapanyul.
Dramàtic.
/arasen c Govern de la Cambra tant de Don gust i art, que
Ens oomuaiquea d'Eldorado
Europa-Uni4 Esportiva de Sana
itaternacional d'Intercanvi per a cultaren la tasca del jure t de pra.
L'acte tindrà lloc al "Centre Excite-' Uhu.
Exp/i1.4 com una Companyia (mases
que la temporada de varietes, en Grua U:
Foment del Comerç i 'Indústria, miar lea mis notables. sionista”.
Iza ciaras a Ilayeeluna per explotar de
Dissabte vinent s'hi donara el la que s'exibeixen la popular cuBapanya-Terrama.
•fin 585S'iö ordinär:a corresponeut ball
Aesociaoló Catalana d'Esereballadura. Per6 roreanitzaci6 ohms
segun, que anomenen
pletista Pilar Ateneo i PalmitaBadalona-Atletie de Sabadell.
al Ines de la data.
tudlants
ola powit al costat traquees cursas
Martineneslepiter.
bit transformista fregoli, édi un
Obesaa ta seseld., a les cinc de Rosa" i tot fa predir que serà ena
prova
de
l'excel.lent
acullida
per
Com
i curo que tenim la rae, guanyareat
eait continuaba
El que correspouia jugarem entre el
/a tarda, sota la presidencia da cara molt mis animal i Huit,
Angel Pmtalla digue que roursulth
Barcelona i Avena ba estad guapee, anb que talen entre els Honres estudiante
l'excalientissim senyur Josep quant s'han deapatiat ja gairebe
ció obrera s'bevia fet MI) el confiiete du
PARAMLES
moda de trobar-se aelsmiortato per for- cls curses organitzats per l'esmentaMars ans Rof, fou aprovada Inte- totes lea llotges i reitants localiFerra.n., 14, casa CL 44 PES mar par( de l'equip Eapanya ele- da Associació, ahir ja hi havia 25 ins- Metropolit. i que si nineti no els ha pi.
gramdit després de llegida l'acta tata. Aquests baila Aurigemma
gut humillar menys pOdrä fer-ho aquella
crita al de Dret.
ments del Club Mea-grana.
de la seeSió anterior. A continua-. sda el centre de ranimacia i del
Companyia bilbaina.
Universitat de Darcelona
Ele partas comenzaran puntualment a
Demä, divendrea, a les dotze en
cid el secretari eenyor Gatearan, Ion humor de la joventut barcaVeu s aqut una qd,sti6 de dignitatia
S'anuncia per el unu proveiment la
puna la benyorvta Maria Noguer lea tres de la tenla.
ilegf la Mamaria general i l'eetat tonina. •
moralitat i de justicia ,i estera segun pe
vacant d'una auxiliarla temporal amb
donarà a Villajoana una c,orifede ea:aptas, que foren tambi
fJOTORN3741E
Barcelona ens ailldarä•
sobre la seva 'visita a les
igualment aprovats.
La prova de regutaritat ducs mil pessetes de sou anuals. Per
recomanabIes renda
Quan un borne treballa mnit cal me
institucions de sords-muls
a aspirar al dit càrrec es suficient el
, La . Direcció donà comete dele Obres
Barcelona
Saraentre
recuperi les torees perdudes. 1 creien ase
Pessetee Parle, realitzada amb motas del
titol de Lliecnciat en aincies quirniserveis reeditaste per les Seccions
airó es punible, quan nomea es :mema
gaes, obtingut mitjançant revälida.
darrer Congrio Internadonal
d'Informació, Interpanvi Comer- Antologia 4e porte ratalcuu osevolt pessetes 1 a la ciutat on la vida es
Avai quedara definitivament elosa la
dcrna, per Alesandre
— El rector ahir fou visitat pel dicial i Departament d'Ultramar,
d'Otologia.
Inés cara, Per6 rempreaa no preveis 84
Recull de"
f oristioa t3-ivorool.
El millar tren per essistir-hi laseripci6 per a (muceta carrera, que ba rector de l'Escota Normal de Mestres tota els obrers ajuderfem als semi --rolalx1 cona de les adhesionb rebu3 ea el que surt de l'estació de Sar- organitzat el Mato Club de Catalunja per de Tarragona, En Pere Lopereda.
proverbio, per A. Bulbena
des dul cònsols de les Repúblitata, re_mpresa no es creia que venenoques Ibero-Ablericanes, acredi- Calles de Earedooss (Las). Origen
La Caseta de Madrid publica un Reial
rià. (eleva Catalunya), a les 1120. als dies 3 i 4 de librer vinent
ain ei da cridaven. 1 mlreu el resulta:
Ela inscrita OMS ara sea:
histórie i significat de cada nora,
decret nomenant, d'acord amb el patroPer al a:toril, podrä aprofitartats a Barcelona com a vocals
n'hi tut hagut prou amb una coneomf6Classe C.) Motocicletas de enbieseid nat deis Grups Escolars Eaixeres i La
per V. Balaguer. Tres tomos de
se el tren que surt del baixador
, nata de l'Associació, oferint al
ria perquC es reunizein a sitia st bou
2
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a
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1 . 550 P igiU4,
mes de quatre mil Persones.
Mustafä.
respecte a la própera Exposició Cortes Cata:anas (Les), per Coroliando regir-los. Són els segiients: En
I hi ha una qiiestiO raro cree
classe D.) Motocieleees superiors a 800 Lluis Alabad, En Josep Casanoves, En
leu i Pella i Forgas. Episodis noPermanent Ibero-Americana, ola
juntament tol.lera els abusos de la Coda
, . •
e. e. 1 inferiors a 560 c. c.
tah1,91, oratória, personatges
Miguel Expectante, En Llorenç Gou,
euels treballs té ja adelaatadispanyia Orrnaecbe, i cal qne Cal la in,
Juli Fuste.
En Josep Montró En Mariä Reixach i
lustres i moltisims document
jims la Cumbre.
posicia: o es posa completament al es
Si aun u gu l U1131
Josep Maria Cardelna
6
En Danta Ricard, Na Maria Baldó, Na
Fou acceptat leom a membre de
costat o al nostre. Nosaltres nu el n nres
Joaquim B111-..13»
Dolors Batlle i Na Teresa Cortada.
Crestotr.alice coraleed. Antologia
Za Cambra el senyor Francesa
altera, per6 si ajada a l'enende Ladras
Joaquim
Islonguera, de Terrassa, i desigdels millors textes en prosa i vers,
Les conferencies sobre acetre ruenyspreu.
1
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V
Gerard
Vincke,
des del segle IX al XIX, per A.
late delegats de la Institució SeLltúrgla
Salvador Segui. Digue que el coalla
Francesc Torres.
pinta Tres altres tantes persones
7
no 45 una qUestiú d'amor propi sine.'
Ahir. a un quert de vuit del vesassageu-la i radoptaree
Clame
E.)
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auperlors
a
580
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Espanya,
América
Ebers.
Dues gerssusces (Les), Per J.
gesideriLs
dignitat i do justicia. Ele Sindicato inda
pre, tingue lloc a l'església parroquial
e. C.
posnyola, Bèlgica, Alemanya, Eran
Novel.la egipcia superior al
el deure d'a!' lar als vaguistes pen;aim
de la Bonanova La segona de les conhumean.
Rambla
Flors
26,
botig.
i Suissa.
'Quo Vadis". Amb gravats
5
ferencies sobre Liturgia ,a canee del hi ha dret que uns bornee forastero sia•
Itmon Revellat..
vis-president, senyor Joan Higiene Popular, pel doctor Monguin per tractar-nos cual un poble Je to/.
docte sacerdot Mossen Antoni Griera,
Ignad Merey». .4.:
'A. Mas Yebra, ex/ella les ges3
eatges i d'eselaus.
.qual regí un interesantíssim trePere
Pra
[s.
tions realitzad2s per complemen- Narracions Illantserratines, per J.
El conflicte ha estat pl' t perlese
ball, estudient en son doble sentit de
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al
'remple
RieamI
IGsasler.
tar els arrees vacants del CoCarreras i Candi, amb 35 grobi h
presa del bletropollta, la
misticisme i folk-lore les consuetats poda
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Sagrada
Familia,
darreraNotaag.
lt e Central de la Cambra a Ma2
tingut un interes ben palee. Pe gwee
pulcro del noble català en le festes
ment
han
estat:
1.) Sidees.rs des de 600 c. e. eaClame
drid.Per Cato/saya. Col.lecció d'articles
per fer pujar més tes acciuna O reNle
de Nadal, Sant Esteve, da Sants IgDia 21 d; gener: Grup Joven- devane.
' El director general de la Carnhistórica, patriótica, sociala i litevea que no podrà acabar les obres 04
noscents, Sant Silvestre, Any Nou, els
tut de Barcelona, amb 26 visiJaime Codina Pakt.
senyor
Fábregas,
feu
un
rebra,
raris, pel doctor Martí i Julia ... 4 tante, i el Pomell de Joventut
temps fixat. Fins i jot, hora ha dit gas
Reis i Sant Antoni.
Antoni Remira. stara de l'exercici de 1922, pul'empresa tan se 11 tela deder-sen, laA la conferencia hi assistí un nornORSEQUI
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Colo a germans, amb 11.
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tuarlinent, per vendre-lo a bon pea: Ir
brós palie format en bona part ser
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ro si aixii fos, les obres del Metroparti
bornes, i fini amb el cont la Salve.
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leen sols els membres de l'AssoMaga A Joe.epms.
Pere Bertran,
Editorial Poliglota. — Pe4ritsal, 8. peticiona que han estat ateses
dada sine a centenars de firmes
L'aplec do Sant Pau
Poble de BarMona—aeaba dtent--e
Marian Inr,orra.
,
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Català, En Uds Millet, donara el proFinalment, paris el senyor 3110, o
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Albero Sanret
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per diurnengc, dia 28, a he cine de a
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Moral
Instructiu
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tarda, una intereesant conferocia sobre
depenia la viatOria. Des d'avul—afee ld'inscriure's els fidels, probableAntoni Portehella.
Dia 28, a la tarda, conferencia
el tema "De la taasice popular catalana".
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Voleu d i ve r tir -vos
orina i Cuyäs; tresonsr don Aleparlävem en l'altea edicid i que
drona, i a dos quarts de cinc talxandre Soler i March; bibliotecaEidney
Acudiu aquesta nit al ball de aran fundó devota a la cripta.
ha rejovenit el temple milenari
ri, don Addlf Florensa i Faerer;
Roviralts.
en bona part del seu aspecto C1.disfresses que tindrà lloc a l'eleDia 4 de farde de deu del meeots-president don Jaume Tor- gant cabaret del Principal Palace.
Jonquim Carreras.
terior amb tina esplenclidesa de
tí
a
una
de
la
tarda,
visita
a
les
res i Grau; sots-secretari, don E.
Antoni Diez.
guet ad Mi rabie. Altra nota miura
Els dos que s'han celebrat ja du- obres per l'Associació de DeixeCal fer avinent que ver 1:/Yi
Pere Cendoya Oscoz; sots-secreDejnä. diTendreo, al local social, a
remarcar també, i es la il.lumina- equivocació la setmana passeda
rant la present temporada i
bles
del
Liosa'
Dalmau
,
tari, don Joaquim Alsina Batea
quarts d'onze del veapre tindra lloc ció eléctrica de les aranyes, la
els guate es va abocar l'alegria a
diguirem que un deis oradora 0Dia 2de (ebrer, a la tarda, dos
el sorteig per a l'ordre de sentida.
qual ha estat velada amb Ilan- na En Joan Mortton . sera 1,71
dejo, constitueixen la millor
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FAYANS C A T 4.1.A
Teléf.'1881
Corte, 616
Bereledee res amh dolços per a
noces i bateigs. Presentada exquisida.
Presidint don Fausti • Sim6
Ameras ., creli3bra sessió el Consell
de la Confederada Agrícola Unió
de Vinyaters de Catalunya, ocupant-se del despatx oficiad 1 ors
S'acordà continuar la
campanya de divulgació empresa
amb retada a la crisi vinícola
actual, dirigida en especial al
eompiiment de la 'legislada vigoent que, sanciona corn delicte
d'alcohce industrial en l'encapealament dele vins i !lar em-,
primera en l'elaboració de 11cors o qualsevulsta liquid destiaat a beguda, essent de notar ja
indicio dele saludables efectos
que en el mercal ha produit l'actuació de la U. V. C.
Alai maleir •'acordà concórrer
al rnfting eque. ergani t rift flete viWater/ de la Comarcal del Valles

garantia que passareu al carnes de diversió i barrilla.
Olerla España, Lluisa de Termes, Sara Hilden i les altres artistes de la •asa ralearan la testa amb llur presencia.

conferencia amb projeccions al
local dels Lluieos de Gracia,. sobre el tema: "La Litúrgia i el
Temple de la Sagrada Familia".
MIES VILANOVA UVA, 6
R•13.7••nn--

CACAUS

E. FUREST

XACuLATES

Passeig de Gràcia, 12 i
Pina al 31 do gener

130f0BONS
La Comissió gestora de rindult
de Lluís Verdeguee pruga a tots
els presidents de les entitats gre:.
mials (o be que del.leguin), assisteixin demà divendres, dia 26,
n les onze cId metí a la Unió Gremial, carrer de Fernando, 30,
principal, on s'efectuarà el nomenarnent del Comitè pro-indult
Verdaguer i a continuació tole
els reunits es trasHadaran a (a
Capitania, un tenen sol.licitada
andieneia emh el capita general,
pur demanar-li Ilur intervencid a

DESCOMPTES
Secció de
Senyor, 6, 10 I 20 per 100
Senyora, 5, 10, 20 I 50 p. 100

••nnn•.~.
Ene comunica el I catre Poliorama que demä divendres s'estrenartt en aquel! coliseu una joguina cómica en tres actas de N'Antoral P. Lepina.
at terne etal es FARING0L

uter
Dental:folio a les firmarte' l ada. fitun
Pese, 10, anemia Angra

LAWN-TEDINIS

Els Campionats del mdu
assidne visitante al Peleo de la
Indústria del Parc poden donar-se perfectament comete del gran imputo arnb
que es promegueixen lee obres d'organitReleo en nquell local, davant de l'aproximada dele Camplonata mundials.
El reputat artista senyar Cual ha pres
cura de l'arnamentació del gran salei I
del destinat a restaurant, poeuent die-sir
que es el sute ua projecte aobri 1 exquisit alhora.
En cl que ce refereix a respeete
nie prelem informar ala nostne lector%
que ha arribat una important remesa de
idiotez de la casa Slanzengera 1 per aval
s'esperen els potente reflectors Holophe
Co que han de completar l'eallumenacitt
de les dita platee.
El nombre d'inseripcions de jugador.
caMlans I espanyole com la ereecuda demanda d'entrarle que va rehent-se per
presenciar aqueet gran certamen, denoten
„e interb general, que no fa mes que
nugmentar les falagueres Impreesions de
reelt que ronetitnirtua laqueen& Camilo
nata a casa nutra.

'times de 'idre de color d'oliva, que Joan A. Maragall.
la fa reflectir en aquelles vetasParngula (le Sani Fati &I
Les voltee tata empolsada d'una
Camp
grogor d'or.
L'amor i bon gust amb que es
dijoue, dia 25, testa lita.'
refä aquest temple i el bon seny lar d'aquesta parròquia, hi /loe
que presideix l'orattnientamú del
ta l sse s des de les 1 a les 12. A 4s3
culto iii tot un honor a l'espera
10, missa solemne, cantantee:
intel.ligent i catalanesc del reu
una missa polifónica amb
rector doctor Manuel Rovira.
massa cholla i acompanyamen
Aquesta bella catalanitat de d'orgue i instruments de cerda;
restaurar amb fervorosa lateas"farä el pregirie del tan'. ttl 11.1.
tat una l'esta i un temple de IraDr. Jersquim Masdexexart, Plees
dictó tan catalana, ens apa:' taneatedrätie del Seminctri: hi aSs:3 n
metete Un gest patriòtic que ens
tirä la II. I. Junta d'obra 1 eiä
_fa grat eom aMaddrs de lee eu- rectora veiins.
nostrades.
A dos quarts de sis de la taro,
Cavallera de Sant Jordi
Stant Resana visita al Santissitai
Per altar a Rubí, els Cavallers comencarli la novena, que roensie Sant Jordi sor. ran de la Plenuera tots els dies a la nia2%
pa de Catalunya (Estaca% de Bar
hora; serenó nel rnaleix orador
riä) a les quatre. Arribats a flubl
sagrat del matt, anhant-se 300
ajasen a resglesia perrnquial os' el antic dele goigs.
Diumenge, dia ee. feseta deb
faran la visita espiritual a la
Maro de Dio de Montserrat.
tornaboda; a les 10 del 11134
besares afinas rt.1 Casal Popu
Tlisott solerunn. i a le f1ee d d.s5' 14
tarda predtcarä d Ilvd„ Un. 31‘
lar, on pronunciaran ola parla
Uarrns Pbro.
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Wallace Reid
••-• ••

Wallace Real era una mena
dedal . L'idol de la clanaa engomada, del frac impecable, de la
gabardina Ilcugera i la gorra ! el
p de puny. De regadas la et
xa marinada de Wallace Reid ee
dcspeali naaa tela i una taca de
patual verme:la. e3trafeizAen el
rastre una sang inevistent;
abatieres leídol figuri d'una cas
teclea de prier.ar ordre, agafava
ea to viril i flciibie., i un a'adoara qua sota aquella ti 'sea
t'arma eSmattat hi havia musele
I nirvi, i qac Mermes praxitealie
no es passejava pel ruda solament per fer bonita sind que era
apte per parodiar algun pela
treaeil dateraktea.
etaieice Reíd acaba de morir.
rn Perla alexandri faros potser
ragua epitafi epigrainatie eam_
reerrerant la seva mort. Seria
5 ens doble pnesia wig entendri_
dora, mig pacana "The Elneago
Tribuna . ' ha feL ja ei sea apitafi:
amb artes grane lletres rere dilema
eiaa ras .anuncia la sma mort:
• Wallace Raid mor a eonsaqüeneia de la «alga . *i la heguda".
aunelee dolcisaiines admiradores ,1e Va aeu Reiti, guantes metete,: dels dos coa iduents, daqueaes,'.e trenes ea re:Andes i carnes
n!sibt, s, hauran tingtit tina gran
&acacia an llegr rl telegrama de
aelliataa Tribun".
Wel'aen ?t' id deuria semblar a
allcs admirailores sever-, la represa/t.:liad 41c les més arias virÍrie.parae.a bellesa
Luis.
e staaM al marge dri (Maque :mes viril, en l'aferee/
reearaeal, ;it;11 ddl
de doltraa de
ar
la cara
..Heo
saniblava l'ex;atea . ) da! eeatimeara.liene i la
•
e n •n
mt,s marnari.
C1 lotes les secos
prod.
jugava un "role"
rorahatir, distint
dr jueraan Jacte Picaeord o
Canea, R3:: o waliant Patea o el
taba !eeiglas
itaa gire ei izaball
no aalés tan LateLligent. pera
era 'non plipitia.c. I
sei, •
patiac sabratot ea el maa de les.
vergos Wallace
Ilad 1.a era pas tra actor farittialee pera la eeva curreeció, la

te.11 xlcol beis edaitc.a
'galad, tir,lj cerls puillets
s'imposucen sempre.
era generds i noble, si
alga 'garla e; treia el frac i
tip r.ita una samarrela, i s'asiza a [dure en una taula de 1)0'rue:e-e:yes, el 'a simpa e per seda eanvi i per salvar l'anine e .-1 eus d'alguna potrea noia
atanaearda.
Wallace Reíd s'havia posat el
barret ample del "cowboy" i la
le de llana Migada a les ruines
atea Ir ! aquell jac de carretgas
• aeaaesc. Feia prodigis muna
al a
i complia er,(11 el
parrar: pera iot atha a Watlace
!leal la venia atitple, ei tedien els
tea i el trata aquella boca i
teleeites dente, de >melar e aukteas" i de Mi' galantes pocasoltes a apianes atoases que van
%estelas de plomes de austrue i
pell de simi i traen conills
pubpbas arab salsa "Parrins",
per ttetiar les llores inacabables.
W allare It.id era en ihn! altiva
maaculina de teisitublisutiginental i correesi,o!arrac eta ulls de tot
el apee
N • ecaent tutth btiFer el rival
de ir 1, 1 de Vadeara .Hart a
l CO n . e:a:layas i les palmeras de
la na. n'ama, Raid va eloure's
date e le. mall e s medievals i es
.e ap,m . el t'opina]] damunt de la
Lahelnoat destnaiada per les
1 n . !s perfums, i va connr rtir-se ea herui de llegenda.
ha te ter el protagonista muescad'aquel! gran film que ea deia
"e latel d'Ate".
W elleee Reíd, en aquests papera l e ;,iel qt.i..! pulla, no queCava rnal en ratead, tenia sempre
els Clic, els Ilavis i el 'las per uef"e 'al e-se. Tarea una bona amp iada p;! non complexió d'atle ta 'eaaeeifle" que li danaven la
l arca 1 n er no confondetas mal
alai, les casas vulgars.
Ele graus aators del cinema
len hollas (pie preacupen nornia
(luan els tenint a la panialla. San
llames vistos en blanc i 'legre
()9° es Projecten damunt duna
tela n evada. La seva vida, el seu
EM g .

origen, gineralment, no alteres-ea a ningú. Solamont en mistas escepcionals roan el de Chaplin, la
veritat real ve a completar les
idees que ddna la pantalla. Peques coses ae jo ara de ea vida
de Wallace Raid. Pera seguint la
coeturn de les necrologies, dirá
que va naixer. a Sant Unís, i fou
edneat a Nova York. Es va gra(loar a l'aeadänäin militar de .New
Jersey. Desaires d'haver passat;
alguna anys d'aventurar *al "Fiar
West", va retornar a arova York
i es clatUra a ter d'actor do saudeville. M'imagino que cono actor
ele vaudesille, Wallace Reid seria
una perla, i aniria de primera en
el papers de gran seductor humorista. Es va llegar &erras a
aquella gran companyia de cosea
abaurilas i meraveilases tIra Ja
costa del Parafina que es M'uguen sota la direcció de Jasa),
Laalry.
A I,os Angeles es fan la seva
gran fama, hi acaba d'enrunar la
seva sabia Ja fa alguns ilesos
que, trehallant en un film, llaga-fa un colaapse, i fon dut i tractat
en 'un sanatori amb tots els nirsie ros manea.
Wallace Raid ha estat una violima del whiaay i de la morfina.
1 sen.bla que la morfina és l'aliment du prialeta becessitatt de
totes aprestes grane estrelles
que latea a Los Angeles, i que
eegarrifea el cor «I gran públic
nwittabt un canal, estenent un
home d'un cop da puny o ballant
un fax-trot.
Josep Marta de Engarra
ECCRA

FES

FniclBennett

coparla per la senyora Bree, espasa del farrelis director d'aseana.
Deepras d'un curt assaig
Cestndi ton contrariada per dos
anys a la Companyia Triangle;
tot aire, va sucarir en menys de
quince dies i vingud a orientar
.31:1 una (Urce:cid imprevista la
carrera naiment d'Enid Bennet.
Als eatudis de Thomas 14.. Trece, Va impressionar Enid Bennet
els anys 1916 i 1917 unes den
comadies sentimentaes que fiaren
editarles Ter la Triangle.
Per b la veritable popularitat
Bennet data de la sarle
ele pelLtieute,s que va impreesioarar, sempre sota, la direecid d'En
'nomas Tate, per a la Paramount
els anys 1918, 1919 i 1920, la
majen part de les quals no foren
projectades meta fine dos anys
mas tard. Vet arel ele Mole d'aquella paf-lindes per l'ordre de
"Cap ros i cabe/1s blanca";
"Gladys dominadora"; "El cor
mafia"; "La vagabunda"; "La felicitat en la familia"; "En el desera"; "Supram amor"; "La bona
educarla"; "A Pornbra da la felicitat". "El Ilae d'unió", i algar-es altres.
Mentrestant Enid Bennet ha'va (el venir la ,seva familia
d'Auatralia a casal:tase al cap
poc tengas anal) En Fred Niblo, el
cual, despres d'abandonar el tea Ire, va esdevenir son diva:re:ir
d'escena.
Barcal lana el sru contracta
arnb la Pararnount, Enid Bennett
va impressionar una cornadia leer
Ir Contararyia Rockell (losaras va
retirar-sa de la pantalla durara
un any per consagrar-se als
delires de la ma(ernitat., '
El seu retern al cinema, va tarar Ihec fa por, encarnan', el personatge de Lady Marina en la
aran pro.turció 'dais Artistas Assaciats "Robin deis boaeoer (Rabia Hooti) al costal (101 gran actor D'anglas Fairhanks.

Enid Deanet va . naixer a Jark
(.luatraeia) fa tina trenta
Ma acteq ar.y. quan va surtir Es!unzs r1c 13 ,12firian3
defiiiiavarnent Oc Veaeola superior de l'eral], mi balean aaat
Caló Catalunaa
sture es actia parea daaaras
La preciara palicula "La presa de
neaxer ella, Etui Bannet va seta- l'a lelen", estrenada en aquest aristucratic -se bea tota a.reta per les co- tic ciacana el dilltms dc la setmana passes del teatre a deis arldstes.
ha seguit assolint un èxit granFOU presentada - a Na Eatheri- soda,
kiray, una gie n ra artista aagle- dias, per la sena einecionant realitat
i verisme. Han obtingut també un boa
aa, que es traman& alesbures
"El tigre", per S. Hart,
"touraie" per Australia 1, grä- 'iaait
"El petit lord de Fanntleroy",
eles a ella, va poder, doepréa sima
producir')
estrenada alar i de la
de mulla resestancavner part dele
en fa. runa veritable creada la
seus, debutar en un teatre de la quid
gniull artista Mary PU:0rd.
localitat lora Un petat paper per
en qual basis de pronunciar soKursaal
llanera dues par.aules1
Ea setmana atusada va acabar de reDurara divuit mesas la joveneta Enid va treballar ad maleis presentar-se, en aquett aristocràtic Saló,
teatre de Perth on va interpre- Ecinocionant peihcula "Roger ¡joutar, entre allres pettts papers, el le', que ha asecdit un grandiós èxit.
El diunhnge, a la Se5SiÚ del vesde la "Mesleslia" en "Everywopre, va estanar-se el magnific drama,
tiran" rancia aLlegartea molt code
Shakespeare, "Otel.lo" o "El Moro
'm 'elida ea ala pareos de llengua
de Venècia”, en la (mal van obtenir
UI. gis
laaay 1010 va anar a Sydney un èxit frare i sorollas els eminents
artistes Emil Jeunings i Psra dc Leuamb l'eap,ranea ale trobar
llora oportunitai.s. Allí va fer co- keffy.
neisenra antb un jove actor amePalace Cinema
taca que esiaba de "tournée" per •
Australar amb el repertori p erdEntre les diferentes estrelles d'armesura:rica d'aquel' temas. Contrae- ta setmana han obeingar un egran
lada per Ea Fred Nitelo—aquest les següents pellcule9: "La cambrera",
era el bono d'aquell artista—ca per Gladys Walton; "Simi hcraic“ i
represe/dar durant des anys els " Margen", de bonic argument.
papero Mingismia en la seca cumTumbé segueix representant-sc amb
panyia, essent mea aplaudida en isit la interessant pellienla de series
les se ro ents obres: "iba Fertu- "Hts fills de les tenebres".
ne jalee", "Broadway Junes",
lira earie d as
".NeLes G-.1leses de la munvez sriv Die", "Sevea Keys lo
tanya
Baldrut.ta", "Officier 666" himDemi, dieendres, i dissAte tindran
pressionada en eine poe
!loe al Palau de la Mtísica Catalana
En Toro Moore per
la Gulawyn), l'he Travaling Sa- unes grans sessions cinamatogriliques,
Pasman" (immassionada per En organitzades pel Cemre ExcarsiuMsia
Fally l'any 192-0), ?he Whip, de Catalunya. ES projectarà la bonica
"Bellese de !a muntanya", semea.. Aquasts papero, segans regla; ienid flennet, no aren pas fa- gana p-A.licula de la sirle "Enginy
ior;a".
cas a rapresentar, pura suposaEs tracto d'una bella pcl.11eula, imVPII tenir un coneixernant pro fetal' de l'argot • neoyorki. Per presionad a Suissa amb vistes ineraveaquest match motiu mea vente- llous dcls Alps. Ila uirregut hit el
des a les sales deis teatres, män arnb Ulm éxit extraordinari, essent
alabada arrea per la seva execuci5 aruns patas diceianaria...; el
blia australla deeprés dhaver tística i per la sena fotografia, Que
protestat alguns dies va acabar és esplendida.
aloplant formo paraules d'aNo es pas aventurat assegurar que
quest argot.: nou per a ell.
L'any 1915, Enid Bennet va se- constituirà un esa grandiós, dones el
pablic
barceloni,s si:1) " correspondre
guir a la Companyia Nibto cap ala
Eetats Units i mi any mtis tard -quant se li presenten pel.lícules de mi:rit extraorrlinari com la present,
trehallava ja ele parella amb
Felici!em al mayor Cuyas per aquesSkinnar (que pren3u6 part ea la
rapresentació de la peLlienta ta adquisició i no duhtem que ceurit
leismet") i es trobava treba- correspostot eta seus csforços en pro
lla:a a les Anula quan fue des- de la cinematografia.
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'ATE - C1ÍHA,
EAPE TURA
d'aquesta sala, la mas eleaettit 1 confortable do Barcelona, degut
a les importante minores lotead uides al seu decora!, totalment
neu; al canvi de les antiguas bu Laques per esphendids seients de
caoba i a la instal.lació de pote nts i modernissinis aparells de
calefacció i renovació de l'aiae.

Pro grama

Pat

u,e

EL DIABLET, per Maria. Prevost .—TEKRA D'EXPIACIO, grandiós
einedrama, i PLOMA TOCA AL BLANC

ea.e

elit riel.dfitt"P
I ik rata
rallr"TriliT1919"1.4i1/1illeM
tete e tale alela:dale

iba

it

esta Unpressionant actuallment
per a la casa Lasky "Bella Donna", sola la direcció de FitzmauRecaer:ara del Patine Cl- rice, el director 'l'escena francas.
perd, que en el casanema
Sagona noticies particulars, watt d'En Charlo' hi ha un gran
sembia quo l'empresa del Palla obstacle, can ai bd ell te seritaCinema la el propäset d'inaugu- blc desig de casar-se. Pola 'Nerar aquest sala, luxosament re- gra ea canal, noi esla pus del tel
forme, el vinent dissabte dia 27 deeitlida a fer-9p. 1 aixa, natndel correal, encara que pei a dit rahnent, desespera En Charlot.
dia alampan -alguna patas de„9.
L'exit do "Eis guata() geI "T. nets da .l'Apocalipsi"
talLs.
Amb les transformacions que
Al Palace Thratre, de Londres,
ha sofert aquell grantlias saló,
poderle aasagurar nosaltres que va donar-se fa poco dies la 200
ho ham *visa que passamà a dosel' projecciú d'aquesta interessant
un dels mh.dlegants i conforta- peLlicula. Amb aquest molan va
bles de la n'ostra cañal, la qual reaparaixer en públie la gran accosa afegida a la gran quantitat triu cinematográfica Misa Flora
excel.lent quafitat de les exclu- Le Breton, deapres d'estar algusivas que té per estrenar la ca- nas setmanes malalta a causa de
sa 'Velaseca i Ledesma, faran que l'aecident solad mantee repreLi Patré Cinema sigui el lloc de sentava,,amb En Carpentier "Le
bohemieu geatilhomme".
reunia del públic distingit.
p rooine S. A. :: "UiVeiobae
La Hispano American
millonaria
Film, S. A.
Es una magnifica comèdia perFa poas dies va quedar cons- boyera a la producte6 anglesa,
tituida a «plasta citad. una no- que té per protagonista dues Lova casa concessionària de pe1.11- nes artistas: Katherine Blair i
cuies mal) el flUra que encapsala Norma Whally.
aquestes rallles i que té el seu oriLg'irnisas2mpte
molt divertit i
domicili social al carrer de Valarecia, número 233.
Aquesta nova i important empresa té la representació exclusiva per a Espanya 1 Portugal de
la gran marea arneritana "Uni- Preves de pel.lícules
versal", ia calebre creadora de
la "Ciutat Universal".
Femnsular Films :: "El
La Hispano Americana Film
primer combat"
dedicar-ir, dones, excllusivament al
Dimecres passat feu passada
!lograr de les poLlieufes de l'esde prova aquesta cinta de promentada casa.
Formen el Conse thl'Adminis- ducció catailana editada per la
trae,ió Carl Lametada cona a pre- Peninsular Film i en la qual fiside/a; Max F. C, Goosman, ga- guren com a protagonistas Lydia
Botlini i Joaquirn Giner.
i B. Lielttig, sub-gerent. •
Encara que sense pretensions,
Tot sacara, seran Bateadas al
ntereat les següents produccions: esta editada aquesta peLlicula
"Come humana", "La tempesta", amb gran encera essent digna de
"Sota dues banderes e "Marits remare« l'execució en la qual hi
frívolo". Aguaste darrera és de sobresurt extraordinàriament
les que més èxit han assalit a simphlica artista Lydia Bollad.
Nova-York.
Al. Muela
"Maria Anto-

Veticios d tal el rima

"studis" FalrbanksInckford
Durant l'abscancia d'En Dollglas Eairbanks i de Na Mary
Pickford, els "studis" dels Bitatres artistes han estat ampliats
grandiosament fins a l'extretn
que avui aún els mas gratis del
mún.
En Charlot desesperat
En Charlie Chaplin esta bojament enamoratt
A Hollywood nos parla d'altra
cosa i els diario han anunciat ja
el seu próxim casamata amb Pola
Negroi, l'estrella polonesa que

nieta"

Dimarts passat tingut !loe al
eine Kursaal la projecció en sessia de prova d'aquesta extraordinaria peLlicula histbrica.
La vida emocionant d'aquella
reina de França, Mal com la histarea del reignat Ulula XVI i
l'esclat do la Revolució que
en les seves ansias de juelicia
va comete° greus errara, estan
admicablement descritas en aqueo
la admirable producció de la I.
F. A., de Berlín, assent veritablement dignes d'eametnar-se el seu
valor errar/late i ¡enteras emotiu d'aquesta producció.
•

1

El paper de Maria Antone.oa
asta enearnat per la genial «tia,
la Diana.Karenna, que raatilea
una t a sca admirable i precise,
essent poca tots els elogis qae
podriem fer del sen treball.
seu gest alija i el perfecto do-.
mini de les seves rae0i01/a en lea
escenas mis dramaligues impresa
sionen fortament al púlala.
La direcció artIsliaa, a arree
(tal director alemany Rudolf Mea
nieta, es de gran prapietat i luan
ajustada.
Es de creare ga g "Maria Antoa
nieta" assolira une grandiós
quart es projecti erl públie.
Procine S. A. "LeOcpcia
d'una dona"

Es tracla d'una paLliaula de
sanies en 15 episodio de la marea Vilagraph, interpretada per
Na Carne] Myers.
L'argument es basat en un asa
cumple interessant i commovaa
dor, donant ller a que la gentil
artista Carnet . Myers llueixi la
seva gracia i gallardia.
En aquesta sarie alta Praseina
dit per eamplet del trc, ja
&maltea de ,persecució i aegreataa
flan 1.
Proa:no S. A. :: "Ya vet
de l'ocrea"
Es una corred:a dramattea dei
la marca Gallo Films, interpretada par la genial artista Raquel
Devierys. La peLlicula, ademas
dat seu ase.umpte :eammovedar, té
una bona asemeja i una axeala
lent fotografia.
Días de Cossio
Ei dom.
toa Kiatitise"
Fa alguna dies foren projectades en sesethe de prova al Kureaal
k's intrigarao jornaJea d'aquesta
butaca produccia.
"El doctor Mabuser ef.:a ba4
sada en un assumpte moderaisa
sim, arnareant unas naves orlentacionats en eampie camp de la
cinematografia, ne «Atara que
el atabla; Batea mnb geig les cano
cions d'aquasta
EI protagonista, doctor Mabita
e'sse, *de un personatge estrana, el
taimit i lambe:a deçqtral, li fan
creura que pot prescindir dele
sentiments humana consiaera a
teta el que amb ell couviuea, com
servidora de la seva voluntat de,
ferro,
Al voltant de l'assumpte hi gira una trama d'amor moll. len
composta i sentimental que ha
eslat molt ben interpretada pela
arboles i que acredita una vegas'
da inda la immorahle eaecua
cid de les' produccions aleam,
nycs. _
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Música Catalana

Grans sessions e'neinatogräfiques, dies 26 i 27, nit. Organitzades pel ' Centre Excursionista de Catalunya,
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ELS ESPECTACLES
—TEATRES--Teatro.

Telefon, 3,500 A.
Avui, dijous, tarda,- a les

último gaucho, La borrachera

N
N

del tango. Nota: Dernit, lIVPTICireS,
26. gran estrena, Los dientes del
perro.

Teatre
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1
il

Novetats

N
•
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cine:
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11

Aval, Mona, tarda, a tres (parta a
de cinc. MI. a les des, grandlcsios 111
OS
programes
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Terrera part: l i rsentació de nom- •
III
_ brosos 111(5 en l'apropdslt
111
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•
Quarta pala: La gentil 1 imputa- N
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D,In1, dIvrndreS, ta`.da, Pilar el
,.,

Alonso. NO.. Frägoli. — Dissabte 1
diumenge, tarda i nit,
FREGOLI-ALONSO
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ASSUMPCIO CAFALS

MUSICA --; RESTAURANTS
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CATALANA

u

Monumental i Walkyria

3

Palea de la

u

Avui, dijous, estrenes, Els
pàries de l'amor, 4 jornada;
▪ Disraell, La fada deis bebès,
r!! L'estafa de la banca Mor-

•
•

Dies

DE TEATRE a Cena SON.

SOR IN TEMPS. Restaurant especial.
Fati. Detrae 1 Mariscos. Quintana, 7.

26 i 27, nit

• Centre Excursionista de N
•
Catalunya
•
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Projecció organitzada pel
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CASA CENTRAL : LONDRES
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LlnilaS A LES ASTILLES, AlEXIC, NOVA YO( i COSTAFIRUZE
vapor WieNTSFRilAT ortirit el 25 da ganar de Barcelona, el 25 de Va:eneia, el 28 de
aga, • el 30 de Cadiz. cap a New York, llavana, Verlerus, Puerto i
vapor ALFONSO XIII sertira' el dia 17 de ganar de Bilbao, el 19 :le Santander, el 20 de
i et 1/1 de Corunyii, cap a I'llavana r Veracruz. Adrnet c.irrega i pasi,alge per a Costafirme
aaib trasbord a . l'Havana.
El vapor
sortirä el dia 10 d febrer de Barcelona, el 11 de València, el
Ce Mbaae.a i e; 15 de Cada, cap a Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma,
Puerto Rice], Havana, Colón, Sabanilla, Curneau, Puerto- Cabello i la Guayra. S'admet eärrega i
galge . ami, traSbord a Veracruz
LISIA DE BUENOS .P.IRES
El va p or INFANTA ISXBEL DE COBBON sortirä el 4 de lebrel' dvs Barcelona, ei 5 do 2.1älaga i el 7 do ad:z per a Santa Cruz da Tenarife, aionteviaeo i Buanrs Aires.
711

LISIA DE FiLEPiiiiE3
E-aa
gr:
es,

casa
•

El vapor ISLA DE PANAV sortir ä de Cädiz el dia 10 de febrer, de Cartagena el 17, de Va-•
Rinda 81 18 i de Barcelona el 22 raP a Port-Saind, COloinho, Singapoore i 2iantla, adniel2nt passatje • i cärroga per a els dile pons i per a altres, per es quals hi ha establerts serveix regalars des de 2,1S portas desale abans anomenats.
LIMA DE FENNANDO POD
•
El vapor CATALUQA sortirà de Barcelona el 15 de gener, de Va!äncia el 111, • d'Alannt i Cartagena el 17 i de Cinliz el 20 par a Las Palmas, Santa Cruz da la Palma, Santa Cruz de Tenerife,
•
demés escales intermadies i Fernando Pi5o.
. `Ultra els indicats serveis, !a Companyia Transallän$ tea tä establerts els espeiials dels ports del
Mediterrani a Nora-York. porta Cantàbric a Nova-York i la tinta de Barcelona a Filipinas, les sor,'
lides deis quals no són Mes i s'anunciaran nportunamant a cada viatge.
Aquests rapara inimeten eärrega en les condicions nula favorables i passatgers, !tia quals
la Companyia dOna allotjamentmolt cómodo i tracto psinPrat, rom ha arred.tut el 5. , ,u iu:Nia;
eervei. Tots els vapors tenen tategrafia censa fila.
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di cuello con una cadenita
ru Y sacó de él un sonido aj;tido •
cagado.
' ,1 "anlida se oyó la última campaeig l SS diez.
O ''-dviös e Miela su singular ioni
can un movimiento
la ' in/tijereta.
-Prev 4ale dar un paso hacia adePara e l:erlecer el mandato
Med0
e Se le hacia, pero la vida pareció
ade
maría de repente y
tambaleó
cifran/aro recibió entonces en' Su
7 Qd a
lifecuerpo inerte, lo levanta del
eiral dirigió hacia la galería de la
.
44 Vellida era esperada, pues
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abrió por si misma an*'' 1I'f*Iar a ella y se volvió e ce.N.ar
ae• Inlés que hubo pasado el n'u2 Pi
eza en la cual acababa de Pene"
ea sus
te:4 d prope rcionea, 5emejanHu mberto, pero eslaba
C5
dialintarnente.
ttrape,•as a uspendidas del eecho
uj awLkib aly- en toda
PItian5•46n
adliirál• una coiecci'Lln,
real odi osa en aquella época, da
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libros impresos u manuscritos colocas
des en estantes fijos en la pared y que
daban la vuelta a la pieza a excepción
de una parte del muro que quedaba desnuda y esiuba situado entre una
Lara ojival y una vasta chimenea.
Debajo del triángulo formado por las
tres lámparas, se levantaba una mesa
de una sola pieza de cristal tallado y
que, pul' sus proporciones, debin representar un vaior inmenso en un tiempo
en que la finsión dl vi•irio no era aun
conocida.
Los pies de esta mesa eran igualmente de cristal y descansaban cada uno en
un zócalo dc mármol blan.ao.
Algunas maquinas de formas singulares estaban colocadas enzima de ceta
mesa que reflejaba vivamente la brillante luz de las lámparas.
En el momento en que in extranjera
penetró en la habitación, un hombre,
de pie cerca de la mesa, nimia en moa
vindento una de las peauenas máquinas
de que acabarnos de •hablar y zoyo einpleo, a juzgar por elle, por la forma,
debía ser totalme-nte descono..ido en,
tunees.
El hombre que ponla esta máquina
en movieieato por la elasticidad do sus
atoeil.i;-,inaba aj ivonlut; pero su rostro, cota loa de Ilumbarto y do

Vf!ft-i

lientes . no ilesineutfan e! origen asiátiza
que demostraba el eonjunta da su persona.
Alto, flaco, seco •aorna un fakir indio,
con el que por otra palie tenia más
de un punto de semejanza, su euerpo
parecía un compuesto da huesos y
músculos cubiertos únicanientai por ese
tejido membranoso, denso, espeso, roe
sislente, flexible" extensitde (;ue se llama piel, con la ausencia coma/uta dc
.las partes biandaa que constituyen la
carne.
La presencia de esto ser singular :labia impresionar en el primer momento
a los quo lo velan y su persona ofreela
un sello tan particular, tan individual
podriamos decir, que era imposible ul,
vieler /a impresióa que producar.
Sus meditabuadua ojee sierepre iluminados por un fuego sombrío, estaban
dotados de un poder da dorrimacia, al
cual apenas era posbta sabstraerse, y
cada uno de BU moviinicnto Iteraba
impresa su majesta..1 subrehaulana.
Desmida de descargarse del peso que
Ho yaba, volvidse y s u mirada sigulA con
suma atención, durante algunos S-.7.31111-•
dos, el trabaje al cual se entregaba el
operarle).
--Tu maquina es derectubsa, Revnold—dijo •con vez gravo—. Con ella

.
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' La ¡ir:m*2ra idea que debía /iresentarse era la de un cuerpo humana envuelto
en una snamt, idea que la proximid
del cementerio hacia aun más admisible.
Pera este cuerpo ¿era cl de una erSonia muerta o el de una persona viva?.
Esto era tainbión muy disautible, ptleA
los _movimientos que se podían notar
en ese cuerpo parecían tatiibiht ser impresos, a un cadáver por la marcha da
la mula:
Por lo dermis, el jinete, por su rigidez e inmovilidad, pareada asi mimo
tan poco animado como el cuerpo que
sostenía y la mula parara guiarse por
su propia voluntad hacia un Objeto y
por un camino que conocía.
• La sombra de la pared empezando al
otro lado. de la puerta del cementerio
hizo entrar en las llMehla3 a la mida
y al jinete, volviendrui dile a la aparición su cariieter un tanto chalhaeico.
Pronto, sia embargo, la ulula volvió
a la derecha, dejó la pared del rimentenía que había seguido hasta entonces.
alcanzó los postes del rnerzado,ens a:ra
v esd. se internó ea la CUAil ii :os Dos
Emetedus y n.c.rehó diree:amente hm:4
el pridacio de Soisäons.
•
Megarla a la altura de las -Estldas
jjejas, San llonerato, tomó a la ezquiet
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da, sin vacilar, y bajó la calle estrecha
• y sombrta en cuyo centro se levantaba
• la morada del viejo sabio.
En frente de la maciza puerta delii-vose de repente y se colocú debajo del
pórtico.
El jinete diti entonces sidiales de vid. Inclinóse sobre la silla, cogió la
pesada aldaba de hierro, la levantó i la
dejó caer.
En seguida se abrió la puerta l'el
jinete entró en el patio.
' Hasta aquí, como se ve, dos - hechos
correspondlan a lo que la "Crónica"
decía y -salvó la llaga abierta con la
q ue se complacía en decorar el costa-.
do de la mula, su posiciún motivada,
sin duda, por las largas tiras de tela
encarnada que servia de ataharre, te
se habla separado de la más estrictiv
verdad.
Respecto a las tres heridas rojas y
vivas, semejantes a tres carbones vivos,
que se habla pretendido notar en la
frente del jinete, la pieza de tela eme
'Je cubría toda la cabeza no pera:tila
afirmar ni negar positivamente la exis.
•f.enciti de elle'.
• Una vez en el patio, el personaje se
apeó, tomó en atta brazos el cuerpo tendido sobre el animal 7, sin parecer
• Ruieterse por la mula, adelantéis ni.

i
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labra, acercóse a esa especie tle. canapó
y depositó en el su carga.
El cuetpu permaneciu extendido en
una perfecta inmovilidad, COnserVandu
la posición en que se le acababa de eu,
Wat..
El singular personaje, más bien que
quitárselo, se arrancó entonces el hule::
obscuro que le envolvía y apareció, a :a
luz de las tres lámparas, estide con
un traje de extraordinario corle y de
brillantes colores, compuesto de mili túnica corta de sedusa tela de colur verde claro, espldndidamente bordada de
ancho pantalón cortado a la moda indiana y atado pur debajo de las rudi,i
lias.
SUs ak i Slillilos pies calzaban salidahas, sus brazos salían flacos y tictscur.
nudos de las anchas mangas de su tii-d
Mea y ajustaba su talle un cinturón ricamente bordado de piedras preciosas.
cabeza descubierta, con los
II os cortados hasta la 'ah, presentaba
esa confornateitin ligeramente oblonga
peculiar a los habitantes de las otalia5
del Ganges.
Su culis, fuertemente imane iozlit, pa-

recia beber desatlado todos tos ardores
del sol de loa leópieos. gu frente pea,
Uvera..
lisa, lins ojos negros. mil
labios rojos y sa,
atente aplasta la,
•

estaba ens uelto por tina máster ;topeto.
Lusa extraña, sin einbarlo, que ueliemos hacer constar: la estulura,
imo %mientas, las formas de esie tercer
liabilituLe. (te la casa misteriosa, eran
ideidicoä a la estatura, movimientos $
tomas de los dos primeros que sonoce ya el lector; es decir, que la sofitojanza extraordinaria que hicinis l'echo
notar ya entre Merent .iii y Humberto,
exist también pasiiiiisaineltiO mitre faiitus dos y e l. 11UOW peratntnje que pone t.:tuja de uni i nntd y de

Luis en esecilla.
Pero esi a so quejanzr. en los vs103, en
las furnias y en el aire, ira tan per-

fecta, tan sorpr. iindenic que, a pesar de•
cadit uno iba vestido con traje di1 .. rente, se . hubiera ¡unido que lus tres
no Pum.. más que uno.
El visitante desconocido tino Deabnba
de a 1.nreeer adeinillt íq o 1111Sin . el (lente.)
de la Mera, sosteniendo aún en su3biadu,i el cuerpo que llevidel.
Arrimado a la pared. se levaiimba tala
ti Speratt II a.iento ¡coy laisì y nuchi_ Sima. que malla servir de cama en caso
nrAllui'dad y cubierto con una Iiin r e
ion los tisúä fo.pri,-camdvolte
ailos en Oriente.
El extruii;eru, 5111 pronunciar una pa.
•

—
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eia la' puerta posterior de la morada
la abrio; eutpujandela con el dudo y
en ei interior, en el precise ala"
mento que re :. .-onaba la primera cativatt
uaoit de las diez.
Atravesando con pasó firme y sierw
eanAtio ion su fardo, la sala Su
-inätrgdaeuñobscprfnda,
detuvosrefreate a la pared; en el Sal°
en que maese. Elido habla trazado NO`
círculos mágicos, apretó, sin duda, Cl
iya byet st e deel I na b aa bp ra ¡bel iaedroa 2Ig rearcjuer;
la esealcra iluminada por una luz reit

-que el cuerpo que sosleMa
bie,e• recobrado bu animación u Itt);
cualquier otra causa, de3Cargö3e—de
apoyando sus pies en la segunda gill"
la escalera, reclinó el tronce CO5^
ira la pared y levantando la mano de'
reelta
con voz firme:Jale
llSili:•:.----dijo
u
niin
nee—
Aquella qua ;trababa de reribir
orden imperativa obedeció en 8(11'43
cel
io
m sanevi
subió eeloarosasng;alotri:e sgt,itelplaetrirneos ,ac ol? ninöeni
till
El extranjero cár.tinud subiend o Y le8
dos llegaron a la gaLerla al dar l a of
lava campanada de las diez.
Allí se detuvo un momento. El i4

