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DITORI

d'ull a rample nión

Diàleg de dos

un.—I qué cm dieu de la feta dels di-

putats i regidora adherits a Aceito
Catata na I
Dos.— Una eriatarada,
lin.--Sospitava aquest parar, tan avingut amb les idees que un dominen
de la guerra ençà. i naturalment,
no el comparteixo.
Per mas tot el que demostra tina
sensibilitat un poc fina ea una ariatarado.
Dom.—La política, amic meo, consisteix a
governar les reacciona de les sonaibilitats massa fines. Amb llar impromptu els hm:liase/frei d Catalana
a tot estirar han aconseguit una popularitat efimera. D'aqul a quatre
dies no se'n recordarä ningn.
juntament i la Ilancornuoitat aeguiran fent llur via. Tot plegat: una
criaturada.
Em—Aleshores creicu que ela homes d'A.
C. harten d'haver testat alíe 'loes, tot
l'escomesa insidiosa de .1 a Ven,
Organ oficial de la !Alga?
Dos.—Indubtablement!
Un.—Aleshores, 'vas no crelen que sigui
una falta d'ética, com deia Ea Vea,
el fet de romandre a les tinències
i el \fet de seguir al Conseit de la Mancomunildt desoves de
la Conferencia Nacional Catalana?
Dos.—lividentmentl L'article de La Vetl
era una habilitat com qualsevol altea, un trine de propaganda electoral. Prendre'l cona un retret veritabla, com una declarada de principia; és sirnplement infantivol No
'velen que si l'autor Taquee nrtiele
impida imaginar que alga el podia
interpretar com una ultra cosa que
una mera diversió estratégica,
l'hauria escrit?
Un.—Veiam al ens pedem entendre. VarCele de La Ves. aegons vas, he esmateixa
llerigua
i
d'una
142rticularA són allí també Estats d'una
tat escrit amb la idea de no produir
catelxa tadició. Qué dirà el nostre espectador davant aquests
l'efecte que ha produit. Molt 64. Ilo
admeto.
cara? Dirá, indubtablement, que la fórmula federativa és unaI:autor de l'arlicle, perfectament
fámula d'unió corresponent a parts o regions d'una mateixa naidentificat amb tos doctrines de la
tia.alibt. Per excepció, trobarà Suissa, on es barregen bodas de
Realpolitik, que defensora po2dies
dilerents nacionalitats. Si cerca una federació de nacions,
abano el senyor Duran i Ventosa, i
1511113 vares i completes, no la trobarà enlloc. Davant l'exemple
que ara comenta el entalle positivisdels Soviets, haurà de reconèixer que aquell regim
ta Josep Maria Junoy, no podia auällanwsat des de dalt, des de Moscou, i que lee armes de l'exérposar que tina invocada a l'ética
Cm:1'2 han tingut una part decisiva en l'anexió d'alguns terfeo mal cap afecte. Les disaissions
dels bornes d'A. C. l'han sorprès i
ratas a, i'Estat sovietic, fortament ccuttralitzat en múltiples asl'han contrariat profundament.
pen
*fria sera la conclusió? Sara la seg,ilent: les nacions tendel- Des. —En possible. Segulu.
Doncs fa tenia un primer èrlt: sormala i,alependancia política i deftigen l Ilig,am federal. Aquell Un. —prendre
1 contrariar a un redactor
lipes IIPO:X, en el món d'avui, regions i no pas nacions. Aquesta
d'editorials qiie ir.voca Poliara-n. No poden destruir-la les disquisicions sobre el caräctice nansa creure-hl.
ter na:cloral de Baviera o d'Ucrania. No poden tampoc destruir-la
Dos.—Exit ben Itinitat: confessen-ho.
le disqui,, :.-;one sobre l'abast del concepto teórie de federació. En- - tn.—Tot just enmcncern. 1 ben mirat,
rara ese baguéssim d'admetre algunas excepeiüt!s, no podriem
mai fa masa demostrar que la politica de la conveniencia, l'anti-criapredomini de la forma regional del federalisme, ni
tirada, les Reclpolitick no slm infal
lgta elaal.'. (le les riacions a ésser independents.
tibies per al tractament de lea col..e-; de poder triar lliurement, les naclons trien • la indalectivitats ni s'el. indivi .lus. El
as la Ilieó dele Estats nous. L'acceptació de la försenyor Camb6, per exemple. en.nom
eaa i f ins la de lligams més fluixoS,'per l'estil dels que
ele la T:calpolitle.', amasen a Bélcvl st: aa,1:: . ..n l'actual unió an glo-irlandesa, són Lile de la pressió de
gica que s'ajupis nota rallan alemierra si rolla subslalir. D,?gira no
„ • nacions que s'avenen, més o menys interinament,
escoltä el, consells sena-or CamPaufa .:aa.,1., federal Aeperque no peden de moment obtenir altra
b6. Va fer una criaturada. Trama2. (* Te
haver deixat ben aclarida aquesta qüestió.
tela, Bélgica ha subsistit salrant.41e
passada, el sets honor nacional, c4
sa que no scmpre es latid'.
Dos.—On anee a parar? Divaguen!
te.—No divago. Argumento una mica a salta, pera no divago.
Dos.—Potser no. Tot anant cap a casa hl
pen s aré 1 un altre di la, en tornarem
EL CENTIeß NACIONALISfi-7
a parlar.
de veïnat"
_ Ti CATALA DE NOVA rORK
E7.
Caries SoldevIla
Figuerc:, seaAqueata entitet lis publicat una darla. ce el; nou costes
raciii
IMMIZaral7M111111:1111111111111115111111111•11=1•11313
de
principio
en
la
quo!,
darrrra
de
e:2
ia seva visi' del
Ice naturals conoiIcracions, prodama que
• el vrinat na s'esdeveté per finalitat: Primer, contribuir amb
t le •
:H" d'En Puig Puja tota l seta roluntat a la llibertat nad', Pi "..!
1
contcmplat en
cional . de Catalunva, i arpen, Testayie mira:1 d
:ra".
mea a la riostra patria d' u n re'aint P oliAr ue,:a
ro es masse o r timis tic ecolvtin, que tingui per prineipi la
ts
r.
mcmcnts, que l'autv
reepi;,g ,e-.-:.•aut l'apariencia plä- igualita ecen6mira de tota cl, estamento
productora o Vunddruit, per igual, de la
(Continuació)
6::a de I,
•. per trobar-hi al desriqucaa de Cataluntil.
kra
s:ulítat. Aquest cetauna forta campanya a
Aix6
motivi
L'ASSEIIBLEA.
D'ENVERbOt,
:• ei i agre, entre una
favor de el qua/ i de la perífrasi el...
E:1 C.i TALANA
ura. miákria autentica,
O el que earee
RemMa que !ti lea inrer5e per coas chrrer del qual: mai no haviem d'usar el quin
• •-:ri Ihumorisme d'En
Pig Puj.,5-•••• n
l'Astemi l,a Constituient de VEaquerra e r', roe de ti qua!, tnai no haviem d'u9 com I d iii ”, "1-3
trealia del Benet' ¡"La sor- Catalana, que se celdrarú cls (tics 3 i 4 sar el que amb la valor d'un relatiu
del próxiin febrcr,barent-ae ja rchut moltda del sery'. són d'una perfecta
equivalent a el qual, sind solament amb
lee i ralnoara alideRaiont.
1.•-•,,z.'or. La ri.,11 • ta escéptica de FauA les ofieince d'organiteaci6, correr la valor d'un anteceded (cl) mis un
end,"ris el crit de protesta o el
relatiu (que): en El (libre del (Ille far'•sr.rigsny. D „-pses de tot, les "'FragaSitia Ilonoral, 7, principal, es faciliten
1Et s de veia-al" sf,n COM tempestes Loto mcna de detalla Iota cla dina !cintra, ldrem, el que es incorrecta; en El mes
e •to vas
de art a non del reopre, i 52 dlumenge,
¿libre i el que tu lene, el que és corAltre s C ,.r.f..5, en canvi, tenen una d'enre a una del niel.
recta. /1•:mana ter' - . e:
311TING
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"Na TuieteS” o "ElPare, tot treballant per al restabliAl Centre Naeionalieta Resta/dirá cl.1
ra , re per cas. Aix6 vol dir
ment del mot qual, cal assenyalar dos
l'e En P„ii's P ujarles no es deixa cocorr e r de Alantanya, número 7, hi
da Ist
:lec cl nryrinent diumenve dia 25,
casos en que el llenguatge actual usa
irpnia
- a les once del „tal, cl aegon deis mitinga indegudamcnt el mot ¡sal. Cada grial
Tan t 5 , 15n es amarg tendenciosa.
con% (l uan. (3
terdr e, l aste de "Tragedias de velde propaganda nacionalista republicana,
es inadmissible, es ccdastil o rodase:in.
e ac
organitzate per la Joventut l'Esquerra
orzeguit donar-nos un bell
Olte. Aizi, "La vocalía del senyor Be- Catalana, en cl goal parlaran els nenyors A tal i grial i a tol o qual cal oposar
1•1' i "El valtmt", que són, a parcr J. Compte, Ramo,: Vida!, doctor Joacp tal ¿tul i tal o la! (en francés lel et
reato,o Do. tl oit tel). 1 cal aixi mateix advertir
nofaci, doctor Montan/a
ele m'ilion del ¡libre.
E!: Puig P
Josep St. Pos Sabotea' i E. kern que encara que lo qual és la qua l cosa,
ulades té un f
t
ny' lt Dalntan
s 'ag it i b astant viu. Si nostil
fos un
convindria que no deixéssim d'usar taro El miti g a que hacia de celebrar-er el
c 'h de sentit critic que enterholeix
Pura narradó, les proses de l'autor provincia dissable, dia 27, a l'Ateneu bé a relatiu neutrc, el mot que
`Tra
Colomb, del correr de Carden,, per calina
(Ex.: S'esdevingue alzó i allá; de va
edies de veinat" andrizo un
mis saba- 6s encara. Calcita Sub- imprevisles
fingid d'ajornar.
hem d'alegrar-nos, cc, es de la qual cosa
r..l thar ems
es eneeeix,
ilANIFEST DEL CASAL LLI- hem d'alegrar-nos, qué que en ecrts capecó, el gest
escriator em pordanès que dcixant
BER.IL AUTONOMISTA
sos és preferible a la qua/ cosa. .
banda d t optc
• • sde la prosa rural, C3
Aquesta nordla entitat ha publicat
.S obler v:tr
P. Fabra
amb cl seu esperit esinanifeel aditerini-se a la polffico quo sela conizdia
Prohibida la reproducció tense citar
de la vida dutadana. gneis 14 ~m'ocia llorQrquica Autono-

reaaginem un espectador politic que guaita el mapa mundial
lijscus calera ruinas. Aquest espectador s'adona que en els darTal anys han aaat apareixent damunt el mapa Estats nous.
'7trasressucltaclas que han reconquistat la llibertat nacional. Al.e d'acues t e s ratries havien tingut 'abans llur Estat propi.
, re3 no i'havien tingut mai. En l'Edat Mitjana es crearen els
aleg de les nacionalftats. Peró una part d'aquestes, per atzars
;--ar l'afecte de guerree o d'unions dinàstiques, havien
aan; la presó d'altres Estats, recloses en Una cella més o
aras ama.a.
Estats nous aixi fundats, i especialment els de la darrera
reneció. que podem anomenar promoció de la gran guerra, són
tot s Etats de petit territori, de petit nombre d'habitanta,
aeo grafica, .sovint soase una anterior unitat econörnir . aa;-a,candicions scrabiaven favorables a la constitució
u-e-tc1.1acions fadaratives. Foja anys que es parlava, crn
'fela -,-aaaans, de l'advenimant d'una federació escandinava.
ra2i(-) balcánica, d'una federació danubiana, d'una fede,iLaaa...
a'aa.,tador cense prejudicis ven que eis anys han anat pasjrt icue cap d'aquestes federacions ha arribat a formar-se, i que
6iiitems s o s comuns entre els Estats vaina van resolent-se mitpaint tnietats i convenis. Ele vius colore dels Estats nous no es
krreccn; los nacions tenen punt a mantenir llur plena sobirania
plil:ca, tat mostrant-se disposades a l'establiment de Ilaaos que
-aonguin a las exigències de les realitats polítiques, económiques
geoaridlaae.s. Qué dirá davant d'aixó l'espectador imaginah?
tà,incl . :laablement, que existeix alguna raó forta i profunda que
aaaeets Estats de la fórmula federativa.
VeuM despr& l'espectador que hi ha damunt el mapa Estala
federal-a 1 (" amparara Ja composició:d'aquests amb el caràcter del3
Estas nous que el sentiment de nacionalitat ha fet florir damunt
vellmön. Es fi:zara, per exemple. en Alemanya, i s'adonarà que
!;Estats alemanys par/en una mateixa Ilengunasenten un patriotinte pertanyen a la mateixa raça i tenen per patria la naalia'emeaya, cantada per llurs poetas, posada per damunt de tot,
Kons la frase de la caneó famosa. Es fixarà en la composició de
les Repúbl1quas federals americanes, i s'adonarà que els Estats
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En-Josep Obiols acaba de pintar una nntja cúpula en locutora de linstitut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona; una
mitja cúpula quadrada, de petites dimeusions, pintada al tremp.
Es una obra molt important
en la carrera d'aquest artista;
es segurament la millor pintura
eixida da les sa yas mans: una escena d'amorets música sobre un
fons de cel, de balustrades, de
plantes 1 ocells a la manera prerafaelisla; fins la divisió dels
plans trapezoidals l'ha resolta el
pintor a la manera deis darrers
primitius italians, per madi d'un
rnotiu primitiu de fullatge que
dissimula la reconada ingrata i
delimita els tras motius en cada
un deis tres plans. L'estil mateix
de l'obra és prerafaelista, dintre l'aLlegerisme decoratiu deis

cisadora al primer cop d'ull no
resisteix la llarga o repetida
contemplad() que parmet la pins
tura realista; no amplie tan plenament 13m satisfà amb tanta d'intensitat la nostra ànsia, ha nostra
capacitat sensitiva com el bola
art realista, el qual de passada
Pol. es-ser tan decoratiu, harmenie i arquitectural com Pan
rnitivista.
Ha volgut el nostre pintor fer
obra simplemeut ornamental? No
es pas prob,abla. L'Obiols ha barrejet ropatges realistas amb figures, amplament decorativas-nevó no simplement ornamenta:1S
—amb finura, ocells i arquitecturas primitivistes, i aquestra contradicció, ägreujada per una ultra
contradicció de caräcter perapectivista i sohretot per Hinco-,
lorisme crònic en aquest pintor,
una obra que, en tan
Malozzo da Forli, Mantegna, Cos- perjudiquen
que il.lustració d'un text o trasa, Botticelli i damas nord-ita- ban
simplament ornamental,
. hans d'aquella tendra renaixen- ha molt
estimable. La, pintura de
ea. Val a dir que ningú com En l' Obiols es
sanament ambiciosa,
Josep Obiols no era apte entre
mes enllà de l'ornamentalisme
nosaltres per copsar en ple se- i per tant s'lla de jutjar com
gle vint barceloní el santiment
pura.
raguells primitius. El ,s amorets a pintura
El primitivisme pictbric és,
de la mitja cúpula de l'histitut per naturalesa,
narrativista, desda Cultura tenen tota la- picant criptivista; un art
eni duhtosa candorositat, tota la tre la literatura i laintermedi
pintura. Per
gräcia agredolça d'anjuell exqui- això conve a PiLlustrador; par
sit moment artistic; aquella hora això no convé
pintor por. La
de la pintura italiana en-que, en- pintura pura esaltota
cara rnolt prirnitius, ella artistes fins a les essències, intensitat,
fins al foc
do Pädua i Floreada, de Verona
fins a innima de les coi de Venecia 'fan els impossibles central,
—fins a de,sfigurar-se i ridieq- 3es. La pintura pura no ha de dir
bellas coses sind velitzar-se — en l'esforç per desei- ni ordenar
coses, ¡S'ultima veracitat da
xir-se del primitivisme, per rne- ras
totes les coses, àdhuc les coses
ravellar amb 31 - trompa 1.Ceir
tingcons vulgarment per Iletges.
mostrar-se decadents.
pintura pura no coneis res da
En Josep Obiols, pecó, fill d'un La
porqué ho compren tot, ho
moment-pictural del tot oposa!, Heig
admira tot, i no li calen artifia
d'aquella hora primitiva de l'art cis—sin6
art per fer admirar toitaiiä ri7lea captat en la seva tes los coses
a tothom; no li cail
cúpula el cantó primitiu i n'ha
negligit dal tot el cantó realista. necessàriament ordenar, comEn alxb, pp aquest seleccionar, pondre ni exornar.
En parlar de PincoLorismo d'En
nostreiAlitor ha mantingut la
seva ben guanyada posició en les Jos'ep Obiols no vollem par ,significar
manea de color sitió inMeres de l'avantguarda artística, aquesta tendència moderna comprensi6 del color. Amb menys
que justament menysprea el raa- tons brillants hauria pogut 'ésser
1:sme per tendir majorment o mes rica i de mes profunda excompietainent vera el primitivis- pressió la cúpula de l'Institut d3
Cultura: brillantor, riquesa, justasa, profunditat de color sön
En el primitivisme d'aval dia, mote
que no voten pas significar
t'II d'altres especulacions estéligue primitivstes que d'ençà de coloraines, colors primaris, opoJoan Llufs David mouen a ton- sicions contrastadas, sind tot el
gades els esperita inquieta del contrari. Per a la captació del comón de les arts en aquest re- lor cal una sensibilitat, una dio«,
cent primitivisme de comerte del posició spiritual, un estat de

segle vint, En Josep Obicas ha
sabut dir COS23 encisadores, coses, certament, més aviat literàries que pictöriques; ialustracama de 'libres, cartells i altres;
coses, 'pecó. que qualsevcd vulgar
artista ha de sentir dintre aquest
genere una mica o bé un bon Cros

literäriament. Per aixO 1-0biols
ha reeixit tan magníficament en
il.lustrar la mitologia grega, (1)
les novel.les, els Ilibres tic poesia. Per aquesta feina d'il.lustrador el nostre Obiols té, ultra el
sentiment, l'adhesi6 cordial i la
compenetració innata arnb els literats, ultra la intuició poética
dI rnateix narrador que el fa
col.laborar, una bona cultura ar'J'anca; lambe un bon gust de demirador que, ben polit de 'lumias
de l'hora, d'inexpariencies i de la
general peresa que pesa sobre
els compositors detorativIstes
d'avui dia, ha de fer-lo curar pel
damunt de la majoria dels decoradors i iLlustradors.
Totes aquestes condicions que
valen molt per al conreu de les
arta del llibre o be per a la decoració simplement ornamentista,
sún pare un inconvenient per a
la pintura de cavallet o mural,
per a la gran o la patita pintura
pura.
Haurà estat encertat
amb el seo primitivisme? Ea pot
dir que el primitivisme sia una
bona tendencia, una' satisfacteha escota pictural per als temps
d'ara? Serä molt temerarl potser el sostenir la improcedencia
o inaficäcia del primitivisme, no
olament modern primitivisme,
sin() del propi art primitiu, com
jo voldria sostenir en altre lloc
mes espaiós i pacient que la fragilfssima i nerviosa tulla de papar quotidiana; semblarà temeräria aquesta afirmació quan
fins l'art do cavallet s'estima
avui dia mes entusiästicament si
es concebut i executat a la manera primitiva que no pas a la
manera realista, paró, ola corn
sha, jo cree que l'art primitivista
està molt per dessota de l'art
realista, 1 que el descrèdit del
primitivisrne esta moll proper.
E3 una cosa evident, I bona per
constatar ni on no eap Una dioquisiel6 prolixa 1 detinguda cobre tan important tema, que la
pintura prinittiviata, la mils en•

gräcia

tan súbtils i excelsos com

per a la captació formal; una pin
tura ha d'esser concabuda alhora
formalment j colorfsticament,
amb tota gräcia i felicitat, sense
e,sforc i quasi sense voluntat,
sense el prejudici de la facultat
colorant deis colors sine) amb
consciencia de la llur facultat
plasmadora, expressiva. Doncs,
be, el co,pcepte rolorístic d'En
Joscp Obiols es el deis iLluminadoro d'auques —.un dels més deplorables equfvocs del modern
primitivisme, una de les mes errònies conseqüències del simbolism, d'En Gauguin: aquest

lorainar dels pseudo-primitius
d'Epinal 1 del carrer del Bou de
la Plaça Nova ja no es primitivisme sind barbarisme. I, enca
ra que el barbarismo lambe estigui uns dies de moda, això no
'vol pan dir que ni ara ni aleshores fos res d'estimable, fora
del punt de vista etnogräfic.
Amb tot i aquests defectes, que
no eón pas exclusius del pintor
que ens ocupa, Binó propis de l'ho
res tonta que l'art està passant,
la cúpula d'En Josep Obiols es
fa estimar com obra principal del
nostre temps, com una obra refinada en temps de barbàrie, per
la qual sla de felicitar no sols
a l'autor sind al propietari, al

per tots ceno- aptes admirable
Instile de 'Culi ura i Biblioteca
Popular de la Dona.
J. S.
(1) Editorial Muntanyola. En preparada.

Un aspecte del comerç exterior de

Catalunya
—

Ara que tant es parla de ei
ens corsecarlem o no Si per esa
cs trencava amb Espanya.
entena oportú l'esposar algunas
cuiftmes dades referents a un
importara aspecte del comerç
exterior de Gatalunya, sense que,
per aixiS, volguem posar catedra,
pula senipre ham tingut
que amb l'Economia i l'Estadistica passa una mica com amb la
jurisprudäncia: que s'hi loben
materiaas par a tata els tarannäs.
Les diverses tandencies econòmiques semiSia, però, que estan d'acord en que una e les
coses que demostren mes la vitalitat d'un país i eón mea
convenients per a la seva puixança,

és •'exportació d'articles ma-

nufacturats, par tul com, ultra,
les derivacions que aixa te en tel.

tres ordres del viure col.lectiu,
es beneficia 'I'economia general
del país" amb la font de riquesa
que comporta la min d'obra.
Anem, ara, a velare l'aetivilat
desplegada en aquest punt per
Catalunya, amb uti redurt marga
de productes. No podem regirnos pel que va passar durant el
temps de la guerra, parque allb
fou eircurnstancial. Posterior-,
ment, nomds posseim dades soga
piletas fins a l'any 1920. Ens fixarem, dones, en aquest any, per-,
que, altrament, ja es va fer sen.
tir el contra-cop lògic de la en-'
si d'exportació. Cal advertir que
les dades a que ene referitn són
provisionals i que, en- particular,
les valoracions, no són, ni molb
menys, perfectos, degut a ha ma..
flora defectuosa com són receIlies pels centres oficials da
l'Estat. Per altra .banda, cal lana-,
luí tenir compte Que només
fdm esment de les exportacions
canal:izarles per les Duanes de

BarcAona i Port-Bou, si be C1114

per la de Tarragona mes aviat
s'hi exporten ordinäriament brama
i altres productes de Pagricial.
tuca. Amb tot, mes que Pexactitud, cerquem en l'estadística,
una directriu.
L'exportació de ferras i 'acere
manufacturats; productes quf-,
mies; filats i teixits de cotó ;
lats i teixits de cänem, lii i altres
fibras; llana bruta i llana ren-'
tada; filats i teixits de llana i
pells; mantas; cuiros i pells cut-e
tides; calçat i articlas de baster,
i adops de totes menas, aseendeix, durant Pany 1920, a prop
-de 24 mil tones, per valor de
mes de 15 milions • de • pessetes.
Aqueste,s xifres reprasenten el
62'19 per cent de la total expor-4
taci6 espanyola dels mateixos ar.
fieles.
Sembla talment, pel que es diu, •
com si a Catalunya visquéssinf
de la commiseració i de la magnanimitat d'Espanya, que ans fa
la mercó de mantenir-nos, ad.,
quirint la nostra pobra produc.
ció, com aquel! senyor que te labenevolenca de protegir els seu4
criats quan poden establir-se.
L'exportació deis articles sea.
ra dita, per un ralatiu ordre 11104
bal de major a menor capacita
de consum o demanda, ha estat
!absorbida pels següents mercats:
Argentina, Cuba, Grécia, Canä.
ries, Méxic, Marroc, Uruguay,
França, Estats Units, Panamà,
Melilla i Ceuta, Brasil, Xile, Tur.
quia, Itälia, Egipte, Venezuela,
Colòmbia, Perú, Holanda,
Bélgica, Portugal, Fernando
Poa, Anglaterra, Algèria, Romä.
nia, Suïssa, Puerto-Rico, Coet
Rica. Equador, Alemanya, Norue.
ga, Dinamarca, Salvador, Ball-.
via, Yugoslavia i Xina. AMI pe;
la intensitat, cona per l'extensió,
es veu que predomina el mercat
americà, molt principalment
l'Argentina i Cuba i després Me-.
xic. Par això, segurament, pres.m
sent el Poeta:
tara temps que et nettem per /erra
1 retase ;ladras per mar!
R. Cloall e

L'OCUPACIQ DE LA RUHR
La situació continua estaolonitdla. Repr4s el treball pela mlnelres, solarnant resten en vagaalguns ferroviarts, pe pe n'arriben
substituir-los
nitros de franceses. L'estactó de Ousseldorf ha
PC,'
estet tancada I les tropas han ocupat la d'Essen. A Magúncia, un
cop coneguda la senténda contra da industrials, s'organitaa, una
manifestadó nacionalista que malteada olguns militara franoebOS. L'Alt Comanament ha cantata: amb unos proclames dionli
qua en vista de la passivitat de la pedida I servol d'ordre alemany,
s'encarreggran deis esmontato SCPV01,3 les trepes franceses,
quals taran ús de les armes en cas necce.sari. Amb tot, l'afecta
d'aquestes manIfestaclons, únic I oxigu resultat do la sentbnoisa
tea e.roduit una profunda decepció en el govern clam-any, quo
comptrva amb un aixecament genera!.
Is diu que Alernanya declarara la guerra econemica •
.
_

Fran;a.

-
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FINANCES

I COMERÇ

!SESSI,0 DE BORSA

ADIVCIO DE VALORO A LA CONTRITA-

del 25 de gener de 1923

Aquesta Junta Sindical a la sessid que
a celebrar abans acorda declarar negociable, admetre a la.contraetacid
i incloure a la Cotitracid Oficial d'aquesta
lloran les 4,000 obligacions posarles co
eirculació per la Companyia del ferrocarril de Madrid a Aragó en 23 äe 111119 de
1922 que formen part d'una emiss16 filtro
de 45,000 obligacions realitr.dem en 29
de &octubre de 1920, de les que ja es troLen en circulada 20,000 1 quedaran altres 21,090 en cartera. Lea comentados
obligacions san al portador, de 200 pesartes estila una, ?amara el Oper 100 d'interaa annal, pagador per semestres en
primer de gener i primer de juliol de cada ntir, estant garantitrades ntr.b primera
hipoteca de la Ifnin de °rosco a Cifnentem per Modejar-en eonstrurti3-1
itas d'amortitzar-se en el tertne rnákim
de 90 aovo, n enmptar dee de 102 1 , pa•
guent l'entitat ende-ora adelantar relatortitrac16 per earteljes extraordinaria.
Ele tftols de les eementades ablIgneinna
Kan milete 'de Illbres talonario m'Al mimeracid s eguida del 20,001 al 24,000 formen una acta !carie arab la resta de remisida de qua formen para

£01.51 ZIATI
' Obertura dt‘
Nora 68.5o 9
6 '45
Sliacants, (97J
inanime/ 55$,,
Aigües
11,„3.76
lltmropo1it423
RORSA TARDA

Balo

Tensa

1/9 5

f9to
h9.7o
55'30
11375
123

• 3

Bale

Obertura Alt
Aords (9.70 ( 9 85

Tunea

59 70 • 61'8o
659a 7000
AlarantS f995 ítalo
555a
55•80
Andaluens 55 • 5o Uta
:0;5
Cäeere• V•941.5
broa
Calornag, 67a.
0ieirepoi1P1,131 •294 124'25 123 /5e 4:005o
111 .5o 112'25
F. C. Me1rop.1 I
114'95
114
111
11453
Aisles

Colització oficial de la
.Borsa de Barcelona
t2 pener 1'223
DEclts CO i.00 08.T
P
trerte rrtte• r ..or 4
F
Erertor
•
44
E
Arete.
•
A

•
01N.

Asuble.

tatot 1524 9. A.

Fr. 7/.

• B.

7^.er :121 S. A.

••

•

•

•

•

1041

•

B.

tono
10223

•
Pabrer • B. A.
•
a
F. 10315
•
a.RINTAKZETS mrurr.z.mmä
mune- Ipze E. r.,03

•
•

!-:94

17 7 0 7 ., A.
7951
It
19+.1 4
14r4 Set. O
1907 ser. D 7030
171 .1 5er. E
12170:r.

re , r "er.
t a to .9”.
193 749%
te , : Per. B
13:1 F.ter.

te
tete
1020 Ser. B
1:41
rOle ALurroN E." 19t9 4 1/2
•
1,0,)7
▪
•••• 1912
• 1009
Sena nt7erress

P,ipt.• gs-nt ampaa.. traaaaa O.
•
a
74.(99.-05
17.009.:011
"
•
• JfLacrviztillit7.1 CA10223 F • tole
E. 10:3
•
"
t'Iza Crtent Chs'errnal
4
1/2.
Elisa . Part Berna.
GGLIZACtOi..
a
PC,23. t.. ore. a2cena:
2. • Fer.
3. A /T9r•

•

▪

7s-7,6
'79

7c'95
92'7,0
82 03

55'55

7925

7350
7950
3855

50'20

A

PrieritU

tesee's 14•01,9
l0/0.

60 ea
GO
6275
5175
89'25
30'25
75'71
0303
5715

t.•

•

••
•

•
•

Esa.

•
• 4.:

• •
• • y
• • p
ilar.ças 1564
▪
0170

•
•
•

91100.

Y'', rinl^nela. 50275.
lli en 1;311a. 7100.
1.1 •0-3 tova Vo n- k. 15515.
"obela, 11075.
°- 1,'es1, 29575,
l'em rreels, 1070.
T•lem 710rnerego, 500•71,
Vera r'n,ensrea 10173.
1.1ern nSrlin, 001750.
1.1e 10 Praga, 1310.

9950

teerr Ith. r 3,r7-nea
Inda/usas t..
"2.•
v alatN
•
At1:13.
R. E A. • 1.•
e
•
t•

7555
7,- O

e:8'75

4.1 9er.

•

7223

.e.ORSA
rrlf.t.VMD
Ir.terlar complot. 7090.
fdetn fi de mes, 0100.
Amortitzable 4 per 103, 0300.
Idem 3 per 100, 117 0
2.
r.r.terier. 6 315.
Ik11)C elToe panya, 13 84 1111.
51,m Espanyol de Co}dit. 13300.
Ids,ra flitt da la Flota, :72500.
Erra Iliemsno-Ameritä, 19350.
Tn aaea, 24400.
Paraeres preferenta. 74r25.
Laan. orel'n¡iries,3
0 (10.
90'05.
Neetle. :77.1•01.
./Yrscants. 951.00.
nenes -11'11
Lliares, 20,13.
VaOld Anda
Cr.r79 a. 1.1rnil-e • • 7223 ,
Ilrm P.914,21e3, 0170.

• Orti. irsurties 4 e/0
•
•
•
t e/O.
fer r ocarril* Ce Caraluilya
Con.panyn general (terma. CAIANiini
Lowpac:,:a 6arzelui.13 Electrxttal

7700
61,5
6933
7612
8f100
5075
52'25
7515
04'50
09'95
9750

Sigiles ele Barcelona
0/0
LauJaaa Gal 1 9.3e-tai Ser. E.
7405
•
• F.
7440
DLertli Eltema 04 CANA.. 5 4/0
•
•
•
e 3/4 95'20
Salema Prod.:tetera Forero Ntelue
;Amap•u)ta I0,rai TaLtes
9930

0ESP07.T.3 TANGA

unres. 7717.

ro-atoes, 91150.
1 1ecs, 7150.
POlars. 1 321.

l'emes .11'e, 28269.
Mores. 00750 ,
Corones, 9150.
...63023/ER -

CAlleiles argentinas, 3015.
Esteeinr, 75.
l'ranca, 7203.
74009 Variz, 46556.
rgpsnea, 595 0.
se,1, 0(075.
liolsnds, 11787.
leälia, 0662.
Sor-ola, 1737.
roen:cal. 931.
.4re-e/erina. 4207.
Montevideo, 4350.
1.-00
re.
Merlín, 99000.
enprnItague• , 33755.
30 ernheun g . e )aß.
Beicira, 79675,
Noruega, 1194.

1.

19000

DIVIsts ESTRPAGERED
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Vaixells entrats
Vapor espanyol -Rey Jaime

general i 77 nassatgers. Amarrat
moll de les Drassanes. Consignatari, Companyia Trasmediterränea.
Vapor espanyol "Rita", de
Màlaga I escales, amb ettrrega
general. Arnarrat nooll d'Espanya. Consignatari, Fill de Ha¡non A. Ramds.
Vapor espanyol "Víctor de
Chavarri", de Gijón, amb carb6. Amarrat moll de Ponent,
Nord.
Bergant goleta italià "Paolina", do Porto Figaro, amb
ea-ha.
Vapor espanyol "Maria",
la
anda pea. Aniarrat moll
Llevant. Consigatari S. A. de
Navegaeió 1 Pesca.
Vapor espanyol "Guillermo
I", 00 Palma, amb carrega

fdRINES
Oran terca
Metete •
Blanca extra

Eorrent
auperann m'yerto?
•
taremos
V 3enn8 are 1bars: llord.
•
Atecant, 9 ,

'
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7nts' eirest2 preas /e/ per 140 1 11 11011
per mereenerls sobre cerro.

Amarrat -moll del Pontó.

Portugal
g afa
"
unza
"
Mallorca DOVO9
DE6RULLES
n'e-/c n••• () gomero 4

Pailebot espanyol "joven Manotita", de Sant Pere del Pina Lar, amb sal.
Vapor espanyel "Canaltjas",
de Valencia. nmb ehrrega general i passatge. Amarrat, moll

amb garba).
Argitilútt.

Garr045 nec-1 noya
35
•
9,t05 br e ra13
'r

31
!S

15 1/2
ft7
93

seennes

49
19

veenriel

Preus per sase 411 60 moles.
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Valaelis sortits
Vapor nortutg "Recto", en
llast, cap a Valencia.
Vapor espanyol "Montserrat",
arnb càrrega general, cap a VeraCruz i escales.
Vapor espanyol "Castilla",
amb cärrega general, cap a Melilla i escales.
Vapor .espasyol "Cirilo Amorös", a/1lb carrega general. cap a
Pasajes i escales.
Vapor espanyol "Vicente Ferrer", en I last, cap a Palma.
Vapor espardal "Cabo Sau
Martín", amb càrrega general i
trànsit cap a Bilbao i escales.
Vapor italià "Aseadia", amb
càrrega general i tränsit. cap a
Valencia.
Vapor espanyol "Primero",
ami) Wat, de I ransit, cap a Túnez.
Vapor espany-ol "Mercedes",
en hast, cap a Gijón.
Vapo r espanyol "Menhir" de
lränsit, cap a Bilbao.
Vapor espanyol "Maria Antonia". en hast, cap a Ojón.
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u Eapanya. euristgnatari,

Cornpanyia Trasmediterränia.
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Mallcres,
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rana Valancla

E. ANC EE GATALUNYA
BAri.CE,LONA
CC ,:TRAL: Rambla 4,63 Estella, •
AGENCIES: Bener0 1, Creu CoPerts.
isti.mero 2 ,Sant Andreu, 045_
NtImLro 3. SellnerOn, 111.

Vaporangli. s "Sea ilound", de
tränsit, cap a Palma.

CALCES, CUPONS, 517111, 6A9001 I
SANCA

GEL-AT I NA
ApArtat da Camela, 611
Direcció Telegráfico.

DE CARA) 1 DE GALLINA. Alinieta podertas 1.er a persones dellorados. E. IllartIgnoie, Escude -

CATALONtA 8 AN•C

111/70, 10.

Pri•MO•5•13PM•

O '05
(9 '40

115'25

13.20413 QUE ItO ESTAR 111251.6 7 03 AL
/3L7LLETI CIFIC:AL Al. PRESEA -fi ES
COTiTi....
771 A 1230011

rGaos 0ip1. 95QaaC/0. 5
per 100,
5700 Mutual
Barteient TraetIon and Lec/
7 per 105, 1321,
18095 nomino/
Pareelona 'erecta. ana Ltga
7 per 1011 Pretere-n:3
10700 namineel

HAVES1PJIHERTS, en G.
Recetiem tole es tapone roncee-tan: 1 ccrier pratim.
n ariltla del Canteo, número 6
Telèfons 1230-1231 A

OBSERVATORI ISETEOROLOGIC DE LA
1.11 . 1/ERSITAT O 1, BARCELONA

Mero* d'oeer ysoib: 7, 13, MI
Bardmetre a cero I al nivell di. la
mar, 7741; 773'2; 772'8.
Terma/metes sec, 5'8; 1330; 100.
TermOinotre Gurnit, 32 ; SO ;
lluraitat (centesimes de satnracie0947,
45; 62.
Direccia del vent, E.; calma; calma. .
Velo'citat del y en cn metres per expon, 1; 0; 0.
Estat del cel, quasi sere ; quasi tapat;
m'actas.
Classe de naveta, atentas; A.-etratua
atratua-efunulus; A.-etratus, stratus-et14
mulas,

Fraiseeaaa, 4095 per 100.
Angleaos 2145 pi_asctes.
Italians. 3020 per 103.
Belues, 3760 per 100.
Sableas, 11Sal0 p.r 100.
rminaucaus. 4122 pve,etra.
AT.'milnys. 002 per 100.
Austriaco, 001. per 100.
Ilalsndesas, 910 pesseteS.
Suerna, 1'55 pessetes.
Nurueta. 1'03 peSSele9.
Dasunarta, l't I pesseles.
flmnanta. 373 per 100.
Estats Units, 32'3 pesseteS.
Cannelä, 1/10 pcasetes.
Argentina, 220 pearetes,
uruguaya talo pessetes.
0 e5 pesseles.
Pura-ala, 2000 pessetes.
Brase/enys. 0 3 5 pessetes,
lsoltvians, 153 pessetes.
['cl 00100. 3000 pessetes.
1 . 3rar.aarOS, 010 pessetes.
aponesas. 275 pessetes.
Antenas, 3995 per 100.
Egipte, 21E43 pessetri.
rilipates. 272 Pri:set.us.
OR
Allane, 12120 per 100.
Outes, 121Vo per 100.
4 o 2 1111,09, 121 • 06 per 100.
1 eluev, (2400 per 1‘20.
(9800 per 100.
Frases. 194'su per 100.
aaurea, 3115 paaaetesa
leúlar.s. 642 posares.
CIn 21, 0202 pcaaeles.
mearea. 'tau. 12600 Per 100.
Vealesuelet, 12500 per 100.
11ii'eal per 100.

BANC DE BARCELONA
roor11n 111.

Aquest Banc a la seva Central t a la
Sucursal número 1, continua realitzant les
operacions de Compra i Venda de Valors,
Renovacions, Conversions, Canvis, Agregació de Fulles de cupons i Revisió de llis-

Rebern notes I comun!cats sen80 Un ric,rn o un saga!' que acreditl llar procsdertcla.
Adecrttm a Ilurs autors Gua no
ens ia passiLle de pubiicae- los
sense els requistts cuasi-nata.

tes d'amortitzacions.
Admeten dipòsit tota m ena de valors

Constructora del Gran Metropolit de Barcelona
L'empresa admet sol.licitude de treball durant el dia d'avui i
derrita, a la caseta del pou número 3 . Placa de Catalunya, durant
iee bares de 10 . A 12 de tres a dos q u 044 de g uata', larda.
I

I Tu-pioques i Purés
FIGUERAS
sont els millors del món
1 '

•

L'entitat cultural Alicia' Ards*.a
lebrarà comen general ordinari
direndres, dia 23 ala que scm, de pta.
meta cenveeatória a dos gemas de dm,
i de segona, a les alca del vespre. .

Dr miadiasabte, a les cipc de la tar- !
A rassalt", a /ola reunió ball
da, el repatat artirta En Marian Fe- de Carnestoltes, DO hi pot masi
lea, exposarà en el Saló Pares una secar od
rie de marinas d'Holanda, AnglaterCh nipngne Cotler-Ba:eche
ra, França i E.spanya.
El vinent dan-marga dia 28, a les salt, I
en reagléaia parroquia' dala Sants Just
i Pastor se celebrará la missa de comuna', reglamentaria, corresponent al
present mes.
A 11. 3 onze, a l'estatge sedal (carrer
Baix de Sant Pere; 3 i 5, princival),
tindrà lloc la junta general, en la qual
Hura rk procedir-se a la renovació de .
careces de la Junta directiva.
L'Ag,rapació Excarsionista Tagamanent, en celebració del *goa universati de la seva fundació, el praprvinent
diana-rige buicir• un gallardea que li
regalen els socio, a resgieaia dc Reixach
(Monteada).
Queden invitados Mes les Societats
excursionistes i cls que simpatitzin amb
l'acte, essent la sortida a dos quarts de
vuit, per
del Nord.
CARTUJANO
Vi blanc, 085 arar). lit.
ARNO

CC

MANISTANY

Ola quedat constata a Olot el Camita d alunar de la Fira Oileial de
Mostres de Barcelona, integral pea les
següents parearla i a's:
President, Pere Sacrest fabricant filats cató; vocals; Juan Seguí,
president de la Federada> Patronal; Estcve Masliorens, de la Lliga Defensa
Industrial; Antoni Sacrest, fabricant de
generes de punt; Josep Maria Masrrataca, fabricant de paper; Rafel Hasrancla fabricant de curtas; Ramos Redcha, fabricant d'estatuària religiosa;
Jalan Prunes, de la Unió Cornuda!
aecretara Solch Fabrega.

GABIES

de
eellegmaenttalsil:

Sims models. Bateria de cuina ea
Manual extra. Llorens Germans.
Rambla du lea Flors, 30.
Amb mokiu de Nxit assolit per N'Enric atellat en la ser-a interesaant manifestació d'art fotogratic, esposada a
les galo-rico de l'Orfcó Gracicnc, a prec
dels visitaras adiniradors de la mateixa, aquesta no Serà clausurada fina el
dia 2 del vinent mes de labrar.

Flasc6 sran 4.5o
Flascó petit 2.5 0

Cada terna fa ea guerra, pes
Xampany no 'hl ha com Iteitss.
Demaneu el Coutle r -DerteolteEpernay - Iteims. Represnalag
Feliu Fontanals, Passeig Gri.
cia,'117. Telefon, 2098 G. Dipe.
sitarr, Joser, 2. Nubiola Pallejk

mes. Catalunya, Espanya i Por-tugal, 750 pessetes tres mesos;
15 els sis idem; 30 un any.
Unió Postwl: 25 possetes tres.
mesos; 50 el3 sis; 00 un any.

FR ICC i ON IDT.AL

Ens ko agraira' algun dia

MONTAÑA,
Vi ¡legre 0 -35 amo. litro
Cellers ARNO
raAanrusy

PUBLICITAT

(Mese ea Perfumeria y Feuqueria$

Petroli

Per a donar. majo: e5plendid01a a
festa, seran tamhe repartia prora ah
nens quo carean-in al hall.

PREUS DE SUBSORIPCIO
Bc•reelona: Diles pessetes cada

PileGEN

Servar el tresor de la
seva cabellera si usa

da.

11.4.111.

LA

Avui. diasabre. La Violeta talan Clavé (Faca) Cuma], amb mutiu de
la finauguració del non estatge, liara
un important coacert que el dedica als
seus soda- protectora i al qual aexecutaran obres de Clave, hforera, Millet,
Casad, mota Mozart, etc., sota la direcció &I set/ mestre, En Pere Jara.

egr

La Comissió de Festes de aAtesaa
Obrer del districte cogen (Mercada.,
le:micros 38 i 40, arindpal) anuncia 94
4 demà, dissabte, dia 27, a las dea del
vespre tia Ilait ball de diefresser.
janeant un Jurat competent, s'o!orga,
ran premis a les dasfresses nuacixeda
res de tals.
Tatraid reementada Comissió f5tprj
intensa propaganda pal valwas gran bap
infantil de disfresses, que ancha lira a
dia 11 de febrer, a les quatre de la tat..

ven.reriturce setrc eents e Fiambre
Maxima, 11'2,
Minima.
Oscila/lela terammatrica 9'0. Temperatura ndtja, 9'7.
Pree• ipitsció aguase, dev de les 7 bores
del dia anterior a lea 7 horas del dia de
la data, rro rail/medres.
Reeorrer,ut del real en igual temps, 102
quilúmetres.
013scryncions partienitre, boles.

El S.Ilut Esp ti Club prepara do
bailo ¡Id prapvinent Carnestoltes per
alt dies, 3. to i 12 del próxim mes
de febrer.
Recordant resplendarasitat deis .balls
do. l'any passat i coneixent el bon gust
deis seus organitzadors, no hi cap dubtar de rexit que han d'assolir, els halls
denguany.

Eanquers

gener

vocal delegat a les visites escolara pe,
la Junta de Construccia. Despras de re-,
(re liomenatge al Santíssim Sagramaa
a la cripta, passaren els escolars i
fessorat a visitar les abres.

Dia 25 de gener de 1923.

Cellers

12ITLLETS

Pez:11031w :,:e112

06•31,3 131:
8 9 (5 69 7 o

Moviment maritim

do

GAS ETA LOCAL

EOLER 1 TORDA GERMANO

..Gctorta coarrai
Calelaaa Gas k..1.4/41Mtilet
Libia Al trireu
trp/o.ye industrie
81E. Gro!. :a4eiu1J.

3.• Amerke C•L:tetrteltat.

Secció Marítima

Mercat de Llotja

CIO OFICIAL

DIvondres /26

PUBLICITAT

10S

C.starras, Iletreaats, Bronquitis, creenInues, es euren ri p lelernent antb
a gliaie Gamonal Claman.

Ahir, dijous, visitaren lo obres del
Temple Expiatori de la Sagrada ForníBa 139 alumnes de les escales que sota
el Centre Moral Instructiu de Gracia,
amb tres professors 1 el director espiritual, Moseen Josep Serra, Pare.
Els acompanya el vocal delegat de les
asedes del Cesara senyor Campa.
En el Templa tarea ser rebate Del

Epernay-11-elms
Representant, Feliz' Fontanal,
PaKseig da Gräcia, 177. 1.218100,
2098 G. Dipositaii, Josep 31. Nu.
biala Pallejà.

RE.27.11Jl1ANT ITCYAL.
a(ó d nl Te
cada dia te dansant. de 5 a 2/4 d4
O 1 dinar a latuuerir-ana de 9 a 11,
Cl provincnt dia 22,, a les
den id matí, tindra Ilac a Is gran ;errassa de la Raial Calambófila 13 clas.
siiicaciaLde. canaria flautes que tema
deter conc
al lisa Ccacurs-Expoició
de Canariteltura, q-ce calebra tots
anys la Saej esl Fr_em:vit de la Cria del
eznari a FInvcrrrarle dcl Pare de Bao:
celona.

10iES iLANOVA tiMJ,
La Sodetat de Paantiatria i nta,
logia celebrarâ essoii ordinaria dtmi,
diasabte, dia 27 deis corrents, a les +el
de la setlla (Portaren-lisa, 6), rescatara el doctor B. Rodríguez Arias =..a
comunicada, sobre "Laorganitzneió
la Higiene mentar.

EIS AUTOS TAUS
de la Federari5 de Litigaters portan el LLIERE an:b
el disLiniu de la Federad&
y ermen eLePtie"pritnera categoria, 1 pesseta quildmeOre, i blau el3 da seguna,
0430 quilúmetr. , , per un o
dos seients.
Per a casamenta, ba!dgs
i exeursioas, preus mea
4:cortó/Mes.
Toles. les reclarnacions
són ate.sos en el casal
cía!, ariban, 21, entresol,
de tres a MI:c.:lar:la.
DERIANAN TNITIFEZ DETALLADZS DE FRALIC
A les deu ntati del diurneage
sent i a Festatge ;acial de lOrfró Graciene, el senyor Jasep Garcia Sanaran
&mara una eduferaracia, la qual %cu
-rasobe'CutmciädasE-

,

Zafes".

FUMADORS, (robaren un riel
assortjt en cendreres taumoristi-,
ques a les vairellories de Milis
INglada, de la Rambla de lel
Flurs, 8, i Ronda Ilant Antuni, 6,

Farica 'Wetredria
ZrEci c s fer agesalt,3 i tau ; a
' Vendes al detall
Fies ns COMettineij
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Les ruines de Poblet Ei lector diu
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I ELS TEATR ES
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Ire que adra al Palau del rol
Em feia vergonya no laaaer [7,2tat ina i a l'oblea i; amb un amic, Martí as netejat amb trossets de
sseofitarern un d'aqueSts dies sea maa i dçeula; ha endegat masre:Insana hivernencs per anar- sissos iThi ha plantea el que ha
Estan
pogut: flora d'aquestes que les
s»lem prou que no ens rece- noies de pagas fan dios una olla
trencada; acre el miratale de salria viarge; relea si Poblet
var Poblet de la brutícia i det
;yaguas cajetas ens llamea ja
triare deikainent, no el pot fer i encara
ps ra, ja bIbÓ eSpldriti da rielde
la eli teaseeast es majar.
iniCamp de Tarraanna
Aval Poblet ea de l'Estat copaenea de Barbare que el tren travena . Les vinyea Ilauratles, els nyol; En Ouinierä va escriure
inarges nets, els bosquete ten- valentramalediccia contra els des
alas, els d' ya ya denunciant la caslats que saquejaven les tonebicura de alees expertes, tot danta. bes días Rada, els palaus, les
blioteques; el blasme uo pot
de potidesa i d'astad. soneto:id
adultat que enamora l'espera.; esse•r mes just; no t6 perita) el
j paisalge, sembia immens
ja rd i de terca conreada.

per Sobre, pera, d'equest goig
que ele eamps i lea vinyes cocos-aran, encara hi paedomina una
sera seasaciti: una bana pari

eiapiests arbres i d'aquasts conreas, san

fels en als esqueixos de
Li saca V1Va, o Cobre aa terrena
qUe deixa un tortora arrencat;
:reu CE va veient un d' Ame de
teneidr ssila treball: de la pi dra
eanicalada rallan naseut els margtz, ela ataoplurta 1 les barra_
g en amb els marges s'han aptava les termas, s'han aconJuit lea
?haz, defeitsat les pues;
3 ;e
Iti - vg de la visió s • hi sobrepon. - asalora nt - l a, l'adrnirac iS de
:asare contieaat que el sostenaient del jardí representa.
Ainb aque.d.es inipretssions pas
iicen al cap d'unes llores la
Pertä Diturada, i el *que ventrem

nana: endins, ens arada( una
de les sensacions mes punyents.
Tot el que es polidesa i cura a
l'exterio r. a iniaterior Ca del:carena abatida i brutícia.
Do renca n'hi ha arreu del
trae. pera ile deixamenta cien el
de Poblet, es dificil trobar-ne un

t ara. Potser roen una goa...tata
&manar qt le el que palau
tiei s nostres 'tela i fugar (1 .2 la
catalana durant seglies,
el que C3 encara una mera
tolla d'ara sigui cuidat coin
Paiali o cían aquesias viales
saldes anulases que fan fer un
aair per snare-lea; pecó tat

cultura

atajes cal saber si lii ha nineze
,que Lezui drA a converi ir Pa-

tat en un anrunament que fa
enreair de verganya. i, per si no
fi; ; .ron, de antaca) trina eta ea.
mana uila invencible aenartaiú
de lesna.
Cal ;!ir - ho clarament•
Poti ha soatrea en tea ..p.ala les
raen, pourides, /..engen capea,Fkl , s enattnyant la raiaór u da
Vers imperdonable:1; hi Ira
editüs, no Fas dele eaforiarana
era aas encar.a resist e nts, lila: per fi gueres bordes, alteras dos hornea; ai daaaut
ifrüila
l'esglesia
violen
raes d'un escarrancit runrea
asarla i tomateree; els patia
interors i eta alaustrea san padres d'herbes de mala Ilei que
ha anea temas de florir-bi,
rann:- ti i assecar-slii, un nc y

dareera l'attre; el eirobori
tia etnliä de maons que aal
si un inipeudent treu el

tea a le rinestrea alela antas
de. e t, )ria neta munjos, vea a
Sta an le:aer de paperasses
ae rana Ilanota; la cseaa
:abat Cupons, cousertida an

al n as a fianer, i els bardiasara
beaas de eantaete de oca el•horne,

que feren, herb ho feren ea un
tnoment do bogeria passional;

obraren COLO a folls, perquè folla
estaven; pera de l'Estat no es pm
die el match, i l'Estat iba marlirit sal arab un suplid pialor:
Poblet estä morid, cuna mort
lenta i vergonvosa, minat en el
mes brut abandó pol crano Cid totes l e s miserics.
I Deu ens guaral que una 'ven
catalana reclames el dret de cuidar - lo; aleahoroa es redreçaria
l'honor espanyol per a no permalre-ho.
Jcan ßaater

LES SARDANES
DE L'ESTIL DE C011f-

PO-VONE
Sostenim una tcsi completarnent contraria a la d'aquells que diutm que la
sardana ka una cosa exclusivament cmpardanesa. Lí, sardana és el paisatge., la
gent, la ginesta de Catalunya • fcts música; no cal ieser empordanés ni servir-se del paieatge de l'Empordà per a
fer una sardzeia; cal ésser cocal!,. El
que passa és que scnt l'Emporela la tornaren de Catalunya ora tot es Inés bell,
la sardana unebi hi es mis bella.
Grat ala Diu no Id ha cap Ilei que
prohibeixi fer cardanes a un caleta de
Tarragona ao del Vendrell, direm, per
exempie. ..titrament en Catalä, fill de
Shges, enamoras deis cants populars del
seu pub:e, no hauria pugut escriure "La
proce5só de Sant Laminen", ni En Morera un l ymria pegar llegar una serie
de sardanes ideades i eserites a Barcalona, ni en Fornells, des de Valls,
hauria pegan escriare la "Vallenea".
Mentre ama obra musical servi el
ritus de la sardana i traspul catalanitat, tant si és feta a Figueres com a
L1 arda, sera una sardana.
D'aquí en vindran una sarie destilo
i escotes de sardanes, a cada temperani-nt cm-resaca-Ara un atil, a cada co•
mana una recela; ttean alguno que.
1., ¿cala empordanesa siempre sera la
millar; n'estem convençuts, pecó tataté eits plaura la de Barcelona i la d'un
be amigad meetre d'ella en surtia veritahles sardanas.
Aleó (ara temer a més d'un que
si arrea es, coureua la sardana, si ixen
noves eseclas, nous estile, la música
de la nostra dansa perdri en bellesa,
A agencio de advertirem que hl
ha sardanes tetes dintre els tenme-

nals de fa:mierda, que segwas qui les
ha fct ja han perdut tota la bellaa.
No sera, dones, per culpa. de la comarca el que una sardana sigui dolenta si no per culpa de aun autor.
J. 171. O.
Pregucm a les entitats sardanista
que en els celen programes i impresos
aprofitin onspiint-lo de
paraules de prapaganda nacionalista.
Daiteen que els programes que pel
mes de febrer està prep arant el F o
nra de la Sardana estigain a un niven artistic malt estés elevat que els del
gener. , Advertim al Nou Esclat que ras
hi ha cap pretext perqué un programa pugui ser dolent. No oblidem que
fomentar la sardana és una obra
cultura, per lo tant sempre hem de perseguir el millorament

lubl : e nt -se n :i.ta que foren
ael Prior. Arreu la ciado da
a e a'da: de'.aament, iacüria
Parea eta.
mea-atar tanta Ir:ates:1.
volava cap a anres
ej famas cacle-II
n • aeruple,
'renal per
L uis
estä pitjor qua Polla: en resten lea parets enes1 lc grans blocs
de les loe'
n pe ra da net; al seu
esa e la :Ha un jardi de plan! ea
;:nt. triades, perque
rn
PrZOGRAMA
-ealenns; si ala dotan
an 1 entra, es porque l'aPisad* ni!:
1:+ P :t no cal pas e' vocar el
Agnmació Sardanista, Hospital, 13r,
aneo:furnia ;realice per
Els Montg,rins".
eai mesrar; a casa 'ilustra tenim,
.D;rmenge
en tre leaes n;aaa d'altres, lies roFernent de la Sardana, Diputacie
L'a ae . lea amagues termes de
(Aribau-Mmitaner). Cobla Catalunya.
ca- a• nalavella; el que a Po"Nou E.selet", Mera Reial; "fls
.1 lte dissara, a Caldas san
'ca no aire cuida la Mari:nava Montgrins", P a rnent.Sarclanista de Sant
Marta patea de l'Esglesiu; Cobla BarPtivada, en sil haurien nailon! ele fee.s, les baayerea t'as- cino.
Agrupació 3,!ossén Cinto, passeig
ta:11P S ea. 'icen al viaitant rniSant Joan; Cobla Cathalónia.
talls
netfseima.
•
Diumenge
torda:
Les r Urlea
am ara-anales , no solament gin
"Non Esclat", plaça Retal; "Els
sala sovint °Vivete d'u n ' eulte que fine te festi- Montgrins", a les guatee en punt.
Casal Nacionalista de la Bareelonevital: a q uest mateix Castell enronat e lleidelberg duce o tres ta, Alegria, 25; Cobla Catalunya.
`a aa des l'any é il.luminat amb
Agrupació Sardanista playa de l'Anfe aates i b e
ngailes, que li fan re- gel; Cobla Barcino.
i•I m ornent de la seva anoDiumenge nie:
t'asa sa lgada, davaut de tullera
C. A. D. C. J. "Els Montgrins".
d'aders;
a speet a Poblet, la soluDiumenge al elan a l'estatge de l'A"5 es tip ieament espanyola:
arreu aneu trobant cledes de grupació Excersionista_ "Júpiter", tinfu'la que us tanquen el pes, es drà lloc una aadidó de sardanes a piano.
a dir, tapa-brutbales
gua
itapassar avant; darrera biPriven
creix
GTRUP'. SARDANISTIC
' sin vea lote la i enca ra ni anib això n'In ha prau:
"NOU ESCLAT"
al Ma
estre del los-atad In ha calDitanengc, da 28:
gat Desear una corla travesaera
Pernee hi ha parill de la vida en
A les onze del molí, plaea Reja!.
Pas
Montgria , de Torroella de Monasara in el sastre va talent i
ennicel ant-se
gel. A les catatre de la tarda, plaga
amb
teta calma; Relat Cohla; Els Montgrins, de TorPer Pasa cal
tr e pitjar un
herbel Tac
rodia de Montgri.
arriba
al
genoll..
tal v i g ilant que
hi ha
anys.
• • •
/»r
a,raelent-se av a l) plena Jliber
l oles lea aurikete
a . ha • ra ta '•
13thstitMl
EJ vinent di emenge, dia 2S, a les del,
poc per un' borne d'
elt• que dorninal P
vespre, lii haurà una audició
ila
irna
H13
ardanes al Centre Autonomis t a de De
ineesat PI-Mi gada de
tr qu a p agui; el gran -oteas
anidaras del Cuinciq i de la lad‘tetria.
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Cinquè Congrés de Metges de
Llengua Catalana

APOLOGIA DEL .E1-{A111.1
Sr. Director:
Zacconi, fä dares setmanes que
En la interessantissiraa secció de JA
PUBLICITAT que duu per titol "El ea l'escenari del teatre Romea,
iniciati
eis treballa 10 d'imantada del sea esperit pele
lector diu...", he vist l'opinió d'un subs- arub refinada avaricia, ans va ensenyar nomes que tres petites preparada d'aquest Congres Me- grana afees de civilitat, de pera
criptor, potser una mica massa gratuimaragdes dç la seva caixa de pe- de que d ' ha de celebrar a Llei- receló moral, de cultura aseen.
ta, en la cenit despectivament parla d'adrea preciosas. Polser les me- da a la segona quinzena del afros dent, de creació científica. Els
quella flor ano:sumada gerani. Aquest
rancies mes pobres i mes entela- propvinent. Com en els anteriors metges, obligadament mes conaa
subscriptor diu: "El gerani és tan pledes, pera Zaeconi les agafà amb aplecs, que han tingut lloc a liar- atenta que taita ultra agrupad()
beu, tan aixafat, tea poc turgent, tan
cetrina (dos congresos), a Ta I catalana de la realitat palpitant
els seus dita i amb una gràcia
poc scriós amb la seca flor cridanera
bruixol inimitable a-a fer que tot- rragona i a Girona, la sea las- qui es integrada en nostre ideal
per a un lee com aquell."
hom es fiada en les pobres ma- ca fanamental san els temes de de 'liberada, catan destinats ina
El llot és "el guatee de copes"; ara
jo no cm fico en el cas de si és o no ragdes i si no tenien nair e alte- ponencia que els posen a distara- declinablement a un esforç men
res, i eren cosa vella i tronada, sid, previa la publicada del yo- aire en demostrada, del nostre
cii pertinent del gerani en el
citat 'loc. El que no cm scrabla bi és la manera com ell les feia De- lum que es tramet als congres- desti nacional, i es per abra qua
negar devela de la mirada de simias, contenint les ponències en el camp strentssim i fecund
que aquest subscriptor, sense •més ni
l'espectador, era un bell espine- desenrotllades, amb el fi que les de la ciencia, en data d'elaboranato, i sense ni eons va ni cene tomba,
meterles tractades puguin esser Ci peraistent, obstinada, >forte,
tecle.
es perintai insultar una flor tan genZacconi mpenedit de la seva conegudes i estudiad,es abans da devem'unanimament, sota l'estitil cocas el gerani..que no s'In pot torles sessions. Aquest prceediment mul de la idea-patria, arreAglea
nar, i que pel sol fet de ser flor ja avarida, agrait a ea devoció
adoptat en els congressos cata- lar-nos amb fervors devotíssimil
mereix tota mana de respecte% i con- púlale, torna avui magnànim com
sideracions Sapiga uest subscriptor un princep, i mes generúa que lana es una característica par- en la construccid del fular cona'
gres. Cal pensar que el ECU cageranicaelic que en aquest mía: totes mai, i no ens ensenya taca peti- lamine sevalue els hi darla
tes maragdes, sind que yesca da- rdíaca eficacia. Escollides les po- plendar, que l'entusiasme aporles flora sán belles. Que des del monencies
i
encomenades
als
protat a la seva realització, que el
mutsl de l'escena taita la seva
ment que diem d'una noia que es bella,
fessors que per llur probada au- producte científic que en ell es
dolça o encisera, cota una flor o com capan de pedrea precioses, i omtoritat
en
els
temes
san
naturaldetermina
no san solament una
ple
deis espectadora arab
un pom de flors, no fem exclusió de
'l'orlen', do les mes fines perles ment indicats par a la seva re- manifestaciálluminosa de l'avene
cee
1 que els geranis, renett al tontead del i el policolor reflexe deis mes daeda, la seva lectura en les sea- de la cultura medica genera?, de
anilla, acaso anterior coneixenea l'avidesa nostra per l'ascensió 20
pues brillants.
que pansa el subscriptor, tener: gracia,
Avui,no ve Zacconi amb una deis congressistes, diem en una rennal de la Medicina catalana,
distineió i bellesa, i que posats on
sainarreta de pobre, i una ameri- lectura virginal, fa impossible que els metges pognern ésser un
sigui atan hti i fan efecte, tant si són
cana 1 una bimba amagarissima, una discussie i un comentad dia, a Catalunya, d'igual cate,
vermells cem si san rosa pal.lids.
Des del moment que un lector s'ha a presentar-nos tres deplorables profund per part d'aquests, per noria científica que es de guata
ilnpossibsliiat d'impressió penesevol centre mundial; es, lambe, cregut am'a el dret d'insultar el gera- adulteris barrejats arab una situa
ni, un altre lector es creu amb el deu- de dramatice d'aquellos fetos en traeet respecte les idees emeses per una afirmadas nacional esa
damunt
qiiestions'ardues
i
contpecifica, diferenciada, per la qual
un magatzern de comedias a renre de defensar-lo.
ga-es. Avui Zacconi pintarà les plexes que reciament funda me- donen' als venta socials la nota

Shakespeare, Zacconi

personal d'una ciencia que, mes
seves ganes entre pansides i exu. ditacia.
Aquest gran cecial, esterilit- alta o mas baixa, es una Contriberants arnb aquella negror heroica de la pell d'OteLlo, i es zadur de les ämlies i lliures dis- buen) inconfusible de la nostra
Sr. Director:
guarnirà el nos amb les sedes e cussions,
salvat saliament individualitat, i es aixl com un
en els congresos catalana ae Me- pobie, en anales de reedificada
“.Tli que si Catalunya tos indepen- les cadenes metallignes. Avui es
estructurada potent, arriba,
d_cit el nostre Gas-em n podria abstenir- preparara tot ,ell, per poder dir dicina; per la publicada del youna mena de paraules, que eón lum de ponencies un mes abarra per la seva labor eaforeada, al
se d'un mocropoli tan fastigós com a el
de celebrar-se el Congres, els terme glorias de la sera ILberlat
metes de la pula de l'escenari
sie tabaca de l'Estat espanyol?
Vet ad una bella promesa per a la ad cutral de la cara dels titelles; assanibleistes hi van preparats, interna, de la seaa foro. Intima
les paraules que arii sortiran amb les seves notes marginal:4, emancipadora, que cap rae no
conversa') nacionalista. Jo cree que no
tabas i trematants de la boca per dir le seva paraula viva r pot deturar, a la seva hora, par
bauria de menysprear-se -aguas ressort.
aconseguir la norrnalitat de la
I sen podria medre força partit. Re- daquest hurne, seran l'expressió conscient, i aixi es obtingut el
seva vida essencial i peculiar,
flectirn en les propagandes nacionalis- mes pura del verb poetic tornat proces abundant d'opinions arrib
que
els
nostres
congresos
es
co-orgänicarnent
conatituida,
caen
i
sang
i
habitarnt
entre
nostes, cona a programa nostre, la sopees¡'oren, cas tal rolla únic entre la
Dr. Tarruella
sió, O millor dit la inexieténeia de l'ar- anees.
I després de la pell negra d'O- numerositat copiosa de reunions
rendament dexpendici5 de tabacs; i aitel.lo
villana
la
barba
nevada
mediques
del
neón,
i
que
fan
el
xl matcix, per exemple, el millorament
deis carrila, deis serceis de Correas i de d'lear i barret pié d'audacia seo elogi i efluiencia,
l'avtivitat actual ale la Con:ir:Telagrafs i Telèfons etc., i tots els que de Petruchio.
Tots tenim entre els nostres 816 organitzadora, es esclosa en
a Catalunya pateixen avui les canseel nomenarnent dels ponente i en
Miencies dels abusos i de l'abandó d'a- 11;brea estimats, aquella volums
Prossegtant la tarea Ir:alada
obtenir que la labor Ilur aigui
aueixes dependencies de l'estat opressor, on hi ha la lletra de les tragedies i les comèdies cte Shakes- ene-sa en epoca oportuna per a amb tant d'èxit diasebte passat,
co passarien a la /lustra banda.
Amb la perspectiva de la lliure en- peare. Tots podem en-la nit tren- que el voltun dels treballa sigui
quitan (pian callen els - sorolls,
publicat en el proper maig. El por a l'oraanitzacia de mulla bartrada del tabac i la compra de llevara
celonins adherlte a nació Calacriteri de pluralitat de ponente
bona, als aria ruonabll,s que paguen reeollits •diA de la nostea cambra.
llegir aquelles escenas en no /ti per a cada materia que ha infur- lana, ia COMlE516 d'oreanitzar.15
les altres nacions, serien nadan:listes,
1 propaganda ~vaca tots el sod'acció, uns i tot, //miss que avui ni a La una paraula que no sigui un rnat fina ara l'esperit deis pasnervi dotarla una vena paute- eata Congresos, es continua . en da dornialllats sal disaeacte nuart
preocuin del plet da Catalana. I fins
junt
o
un
llavi
que
desclou
el
el
preaent
en
una
mejor
neceapotser molts deis "hermanos o extransouiriure; peria no podem veure tuacie encara. San innegables ele d'aqueata oiutat a una reunid,
jeros" que ad resideixen voldrien ézset
entre. lis" !aun de l'escenari un avanlatges d'aquest procedir. El quo tindrà lloo avui, divondrzs, a
"extranjeros de sus hermanos".
boina de caen i ossos, que algar sistema de 1 .a majada' d'apalea los deu dol vespre, a l'estatgJ so- •
No és pas pecat fer sentir l'ideal per
aluda panalesni que fact medies es que els tomes de po- etui (Trafal&a7, '14 ).
mina del positivisme.
aquells fets mera'vellosos. Sam nencia fien desenrotllats per un
.1.-•••3
Lluis Costa iroqutsaims els aclara que amb o dos professors, els guata ecos.
.
•
aignilat poden enganxar-se a les turnen a fer d'ella tata revista ger'aites ela pies carragalats de la neral o "misse au oint" del teSr. Director:
.barba d'Oteaba, San poqufssinis ma, generalment ami) intim eriels que s'aventuren amb utat don teri personal. Les ponències múlNo beta tingnt mai necessitat darme
tiples, en canvi, sea tLés partíAUDIENCIA PROVINCIAL
a dipositar un te!cgraarae, UteL ir 'postal la eonsciancia a presentar-se davant del públic, a direetinea pa- cularistes, aun) mejor sabor ino bi un ccriiiicaz?
El Jurel ha arnés un vare-flete
tatales
tan fäcilment preatetnables. - diablos', abraçant ets variats
Crea= que tas que es acusa °liti1 Zaccuni Ca un d'ate/esta . poca. inatisos i punta de vista peculiar; de culpabilitat pea al proeessat
gias a anar-Iii han de prendre una gran
C 9 un dels escollits, que pot par- que san inherente als aasuniptea comparegut a la Secci'd segona,
dusi de paciada i eacara endue-se'n
Francesa Colmenero Mira, neular en nom
i pot donar estudiaba determinant-se en ella
algun podaráe desinfectant, especialsal de tinença d'ata per mi roba-.
els
espectadora
aquella
cremar
una
extensa
gamma
d'opiztions
i
Incas quan van a los oficines tefegraiilora i la Salar (la condomnat
divina
de
les
paraules
d'OCe1.10.
d'iteras
diversos
qua
els
situase
ques de la Ronda de la Universita:.
un any, 8 111.3sOs i un das efe preaquets
des
san
per
a
nosaatres
en
un
pla
vastíssins,
com
en
una
Alió ca francament indecent. Un lloc
maxima dilatada; i es aquesta só correccional.
que sempre esta ple de geht té unes una gran' testa. Yaure el moro
A la Secció tercera va compaveneciä, estimant i Iluitant i mo- pluralitat ae pensaments una
dimensions reduidissimes, gens ventilat,
nina no es un espectacle de ca- ritabie contribucias científica a rara-ce Anton Martínez López, acu
brut, sotretas molt heut; arreas esta ple
Vavaneament de . la Miestia Iraca sal d'un robatori fematrat, conde pols, pode que es converteix en une da miaja hora. Veure el rei avorrit entre boixos i tempestes,
lada, puix que per ella el camp demnant - lo la Sala a latí pessecatifa de ¡erra i "sort" que no bu reuna moda, del altre isecin, i acu- d'esaudi As amplificat i ‘obert a tes de multa:
guen perqué clii ladea bolets en pocs
re a Petruehio balattrejant i do- totes les iniciativos, sense l'abAESENTALAEIEMTS PER AVUI
dies.
surda paetensia d'establir conArmelles caes, tan espanyoles, que nad eximentes i copa de puny
AUDIENCIA TERRaTOIIIAT,
lacra com una mala bestia és clusions tancades o defina:vea
real no s'acaben, són la desesperació de
Sala pm rnera. — Major quena
una
nena
de
dinar
de
festa
maarnb
les.
que
pugnen
naturalment
tothom. 1 no els' anea amb pitases perjoe d'aquelles que son cacen peru . revisionista que as l'esaan- tia. Den M. Baena contra gerqué encara en sortirieu perdent.
mans Montaner i altre.
,
pors a la vida.
ala de tota materia biológica.
Es sin lloc on van molts d'estrangers •
sala anona. — Barcelonefll,
Darnunt de la Friso!' 1 ae na
Quatre temes importants sei haurien, si més no, tenir-ho net, molt
pobresa dula nostres especlaeles, ran estudiats en el Cort ares: "La Major guardia. Societat Anóninet, sense aquel paperam que sempre
d'amunt d'alnest gran ensopt- litiasis biliar" (contribUció me- ma Pinalla contra don Isidre
hi ha per terca i aquells inuntets.de brumeti teatral de Barcelona, pas- dica i quirúrgica), pel qual s'han Terrade.
sida que multes de vegades he aja arCeneepció. Inciden!. Don alasen aquests dies tres !lampees desigual ponents els doctora Esrccenats.
ennuernants • que venen de la querdo, Ferrer-Piera, Sicart, Ca- gt Blanc contra Ajuntament de
.Mults dels que lii can són dependents
me de Deu. Paseen tres ängels llara Tarruena, Ferrer-Solervi- Barcelona.
d'escriptori i banca, que eis cnvien a
monstruoacs carregats d'odis, de cents, Bartrina, Ribas-Ribaa,
-AUDIENCIA PROVINCIAL
Ibera de sortida del treball, i com sigui
renecs d'escarafalls, i da rinllea, Saldaña, Comías-Piel 1 Pit1OS.
:me han de perdre molt de temps, es
SeoriI6
prlinere, —
i del mes armes amor, i de la mes "Hemorragia cerebral", ponents
cenen obligats sovint a no poder anar
rtobalOrt. JOSPp
Valle. JuraL
pura tendresa. Això da un ileon- els doctora Alsina, Cardenal, Cloa les-classes o a perder la meitat de les
leixement que val l pena que 'let, Rodriguez-Aries, Satoreada i Un oral per estafa.
explicacions de llurs professors.
Saceiclei segorla. — Oest. Rebas'hi posi una mica d'aterida, Vives. "Tractament de les trateCree que no (tira desenraonat que
que val la pena que agraim tares pornplicades", ponencia tan, Arden Rodríguez i altre. Jul'Institut d'Higiene tes una activa catarat.
la ma qua ens el porta.
deis doctora Corachan, Estepa,
aaaraa. As_
Secad terrera.
panya contra la manca de netedat que
Toles les anècdotes i les mi- Dreton, Puig-Sureda,
Idi ha a totes les oficines de l'Estat esaassinat. Josep Domingo i allre.
es- Tries - Pujol, Torres - Cerreros,
series
de
cada
dia,
lotes
les
.
panyol i a l'enserns la Cambra Merpeefflques batieses i petiteses temen- "Organització . hospita- Jurad.
cantil i mitres irnilars trobo qae hau- del moment, s'ataren i deseenS000ld quena. — Nord.. Incilaria
a
Catatunya",
pela
docters
riera de fer-ne tuca a tara en el sana que
dent i tres ornes por injüries,
reixen. Una veta inmortal!, quatre Girona-Tritis, Gpday, Pla-Ars'augmentés el personal principalment
amenaces; i delicte contra la sea
cops centenaria ve a posar-se en mengua Puig-Sais, Sieart.
a les hores dc aglonceració, a fi de no contactó amb els nostraa espelut pública.
En donar ovni la C. O. pubhfer perdre llastimosament el temps a
rits, armada amb la pasara i la citat a la aeva labor preparatòD'Interés por a ole Jurate
tota aquells que' atleta per feina,
frescor de la joventut.
Es posa en enneixement dele
ria del fular congres, té l'hoPodria fer-se . quelcasin pi-fu:tic?
Aquesta nit parlar!, lad ven del nesta preteriste, d'incitar els met- sanyors junta i testimbnies que
El comerç i el públic hi ajudarien.
mes exaltador de les passions ges de 'lengua catalana, necio- han d'aduar al perfoile de priJ. Tornas humanes, del mes fort poeta dele nalistes en hl seva gran majo- mer d'abril de 1921 a :31 de mara
sentiments. l'anima de S'Iones- ria, a la llar concurrencia mate- de 022, que les (-Retes que pupeare parlera aquesta nit amb la rial i espiritual a aquesta magna guin acreditar es taran erre-lis-es
'lengua d'un home excepcional, resta de la nostra -ciencia me- els dios del 28 al 31 d21 corred..
fill de la terna tebia de les pas dirla, que es ensems una maniIle•n••
simia 1 C19 sentiments; d'aquella
festada positiva de la potenciaterra on desesperat de litat de l'ideari . catalanista. La
capacitació de la nuestra
As-al Sant Poli e arp, biaba i martir, ''la corta de la Reina Verge, va
anar a cercar les flora í les bran- tal imeessita, en un dia infinit,
i Santa Paula, vtdua.
ques
per
guarnir
el
amu
niu
imQuartinta hores: Aval, a l'eselasia parésser plasmada en obres de conMulta
tribuche efident a la cultura pearoquial de Sant Pare ele les Peales. llores mortal.
Shakespeare,
Zacconta
benvinHa retal mukt amb rno pecectes un
pira ennoblidora de nostra casand'exposieteid: De dos quarts de vuit del
guts sien! Aalcluial
cei de Palausolaar per no haver donat
mate a doa :marta de sis de la tarda.
eia vital i en incorporada) possiIA mina d'ai-ad: Sant Polleara bLsbe
Josea Marta de nacarina ble al consensus ideolagio num- compte que la seva ramaderia
.
i mirtir, color vernielL
dial. En el ressorgir de la ilustra patio la febre atrasa.
Cort de Marta: Aval Nostra Dona de
Catalunye, lisa afirmacions de la
El ;loe
1mo Grieten, a Sant l'ere.
personalitat qua ens caraoteritS'ha retirat el pertnis de jada l'Era:
Adore/cha nocturna: Aval: Tora del
l'hora
a
za
no
poden
inelourer's
E
LL
weue
L'AMOR A LA
CApresa Aeri-Club.
tianttaaim Corpus eltrieth
l'ara en simples arrels de trailiVlalt010
TALANA ES LA PROVA MES VI- aló i do nersistancla racial; la
S'etilos en aufragt de lea anime. de.
Ahir visiearen al governaor la jan
Purgatori: Avala a la sera captes,
VA DE IVACtrtromAemE,
nació catalant . es substancial i
ta de la Pe l -ració Fatr.osal i divetamo
aorta!, 1:4 ((jacia). Torn de Jeans Salobjectiva pels (latera incontevador.
use ida Wat Suudriurtl¿actú. cliautau
e.
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LA SITUADO DE LA RUHR

D'Orlen!

La qüestió de Mos
sul accentua la ti.
vantor aligio-turca
Lausana, 25.-Eis meideats que

mar-'•

Les autoritats militars franceses es fan càrrec
serveis de policia de Magüncia
Govei alemany vol declarar i gueiTa econòmica a França
•

EJ
s11nó.nit
721 al iattssa
yaz/t. •
Te..
cstat de CO50, no es veo
• •
arranjament possiblc, pina els turna
anglescs mandesten igual rcsolui
ció de no cedir en res de Ilurs torneetius punts de vista sobre la nitestio (le
t /dossul. Per totes dues parts shas promunciat les paraules "honor nacional".
Els tares &ciaren • que Turquia esta
, disposada a sufrir encara abans sic dci•xar-se esporigair per la política surcóMagUnria, 25. - Amb molla
loba de lord Curzon.
duda desordres que es registraren
• I. Pel que toca a les motes per les quals ahir clesprés de la reunid dei
Turmtia rebutja rarbitrfitge eventual Consell de guerra, i havent estar
insultats o molestats .pol maw'de la Societat de Narions, sembla refestants nacionalistes alemanys
suntir-se a la convicció en qe estan
la melar part dels turcs de que la So- alguna oficials i soldats trancesos, el general comandant de la
cietat de Nacions és un simple insItrument en enano de la política britàni- playa de Magtincia ha fet fixar
als Hoce .pilldies, una proolama,
ca.
• En quant als anglesos, no eón menys en la qual anuncia que en vista
de la inercia de les autoritats
, irreductibles: Sembla ésser que lord
¡Curzon, en denunciar ahir mateix a la policia locals. la direci'tsi dels
eerveis d'ordre i policia passa a
i Sometas de Hacinas l'amenaça 'que rela jurisdieció de des autoritats
sulta en la seca opinió da l'actitud de
Iturquia. hagi volgut tantear el cami dar - militars d'ocupació, que encara
que han demostrat fins l'hora
fera d'dl.
present la mejor paciencia, es
Es pregunta qué"succeiria si Turquia
troben resollees a reprimir sisase
parisN s en rebutjar .tota intervenció contemplacions tot haca de des.de la Societat de Nacions en la eides- ordre.
ti6 de les fronteres de Mesopotätnia, i
LeS !Topes han rebut ordre de
si aleshores e recorreria a les mesures
tis de les alunes en cas necescornuns coercitivcs previste.s vis arti- fer
s ari.-Hav as .
eles te I 17.
Magüncia, 25.----Davant l'Hotel
La situació es considerä mes Aren: en
d'Holanda, on s'estatgen nombrovista que lord Corroo ha anunciar la
sos sübdits francesos, un nomlleva marxa a fi de mes, és e dir, tres
brús públic alemany organitza
o quatre dies després que hapi estat
una manifestaci(i, obligara a 'l'orpresentas als tares el m'ojera: del traequestra de l'Hotel a sortir al cartat de pau.-Radio.
rer i tocar l'hime nacional.
Dos militare francesos que ana
Ser-ur..LA QUES :VIO DE LES
ven a un tranivia, toten agafats
GALLIP0TU B ES ANGLESES A
pel enlabie i Mimesis a la via.
1
S'han registrat nombroaos in 1 Lausana, 25.--La delegació turca es cuenta als carrero, resultant
les coLlisions alguna ferils. A
laega a donar satisfacció a Anglaterra
en l'assumpte de les sepultures de Ga- l'entorn del quarter general franceF, han estat emplaeats entorne: En vista d'alzó, Anglaterra ha fet bils blindats.-Radio.

Mihtars francesos maltractats .*. Ordres severissimes .. La decepció del
Govern alemany .•. Expulsió de I cap del Govern del Palatinat .*. Arriba
da de ferroviaris trancesos .*. Les despeses de l'ocupació francesa

Ildtbei- als tares que les tronca britäuiAnes no abandonarien atnnrlia península
kts vi-1;r la seguretat que serien resIpectades les tombes dels soldats briteeies.-Havas.
EL CANVI DE PoDLACIONS
UN ACORD TUCO-GREC
París, 25.-Al "Petit Parisien" comu*siguen de Lausana que els terca i grecs
kan arribat a un acord en la apacstió del
canvi de poblacians.
Els tares accepten que la frontera de
la Tracia Oriental passi per la ho j a de
Mesta i renuncien a expulsar els grecs
residents -a Asia Menor.-Ilavas.
ELE TUBOS I

EL.

CALMA COMPLETA

Maglincia, 25.--Dnsprés•de les
manifestacions oetrietiquee s'ha
reslablert completnment la calma. En tot el die no s'han registra! ineidens.-flailio.
LA DECEPCIO DEL GOVERN

TEXT DEL

TRACTAT

Lausana, 25. -Demà serà signat el
oxiveni sobre el canvi. de poblacions i
Tacord sobre els presoners de guerra.Radio.
Lausana, 25.-Demä reprendra les tepes reunions la Consistió de Clausules económiques i finaneieres del tractat,
arnb l'encarregada de fixar el regim
berídic.
4questa reunió tindrä per objecte
roir la resposta dels turcs al text del
,Tractat, al qual es donaran els darrers
4ocs a la reunió que ha de celebrar-se
El dissabté o el diumenge próxims.
El resultat sera comunicat amb earäcter oficial a la delegació turca, el dimecres de la setmana que ve.-Havas.

ELS TURCS NO SIGNARAN EL
TRACTAT DE PAU
Lausana, 25.-En els cercles de la

Conierdncia es dóna com a segur que
cia turcs no vo l dran signar el trantat
de pau.
Els delegats tares mostren gran in-

dignació contra la Societat de Nacions
per haver posat la regió de Mossul sota
el régim anglès.
Ismet- paixà ha declarat que la Socictat de Nacions no és mis que un dócil instrument del qual Anglaterra disposa segons la seva voluntat-Radio.
ACABARA AMB UN FRACAS LA
CONFERENCIA?
•
, Lausana, 25.-Sembla que amb tot i
extraordinàriament conciliador
manifestat pela aliats en el pla definitiu
del Tractat de pau discuta a la Conferencia de Lausana ,aquesta aeabard n'eh
un fraedis, a causa de la teneq intransi['sacia deis turca, que no es limiten més
que a la rsdestid de liosa.' 1 <D.e ntani
absoluta intransigancia en la qüee.-festn
MG do les opitulaciona, aixf pe! que es retercia als deutes i reinar:a-lona otomana..
En .anuest darrer terrena: I encara que
ele nsis Interesaats siguin Pi‘n franeesos,
'micras han eonsentit en lo mis geneToses ronce/sauna.
Lord Cura« ha dirigit una carta a la
Conferncia de Lausana confirrnant la
eevA derlaraM6 pública referent a la inUnció del seu Govern d'enterar a la Bo' eletat de Nado« de les diferencien Pelatents respecte de les trunteress dele doselaia ruma a Asia Menor i demanant nqe
easerlgul la qft esló a l'odre del dla
ha próxi un a. resulta del Ceaselit de la So.

:_datatr-liavad

ALEMANY

Dusseildorf, 25.-La sentencia
del Censen de guerra celeirat a
Magnincia que h adictat deeisi6
en la causa instruida contra els
eis grane industrian; alemanys
que desobeiren les ordres de les.
auteritats d'ocupació, ha causal
un gran desengany al Govern de
Berlín, puix aquest esperava que
anib aquesta senténeia se li donaria ocasi6 propicia per poder
plantejar unas vaga que no ha
cristaLlitzat.
Amb tot, es producir encara
alguia vaga local a diversos
Roes, entre ells .aquesta capital,
on l'estació ha quedat tendida.
-Hayas.

París, 25.-Es reisen telegramas comunicad que les torees franceses han
ocupat sense novetat l'estació d'Essen.
-Hayas.

Berlín, 25.-El senyor Berg
mann ha marxrd avui cap a Londres per tal d'entrar en conversa
amb tI Govern

LA RF.S1STENCIA PASSIVA
25.-Per ordre de l'Oficina de
Compensacions, els fideicomisdris de
les regions ocupades han abandonat el
territori per no acatar les ordres de
l'autoritat d'ocupació.- Has as.

CVMELL DE MINI3T7.13. AriGLE'S L'ClCUPAC:0 DE LA

nume -:-

ES RETIRARAN LES

TROPES ANGLESES DEL RH1N?
Londres, 25.-S'ha rounit ei
Consell de ministres, oeupant-se
nie la qüesti6 de la 'Ruhr i do In
EL GOVERN ALEMANY REMERretirada de les tropes angleses
DE
LA
CIA ALS FUNCICNARIS
dels territoris del 'Min.
RUHR
Sobre aqueo! darrer extrem
Govern
s'ha mostrat dividit. DoBerlín, 25.-L'ex-canciller ha rchut
els representants dels empleats de l'Es- nar Law es partidari de (p.le sitat a la conca de la Ruhr, donant-los- guin retirades les tropes anglehi les grades per l'actitud observada ses, però els ministres proceal costat del Govern i assegurant-los. dents de la Gambra'dele Lora dehi que podan t rae:piar amb que el Go- sitgen que continuin en els territoris ocupats.
cen, tje l'Imperi estará al seil cos•a•
Donar Lave ha declara! que no
Rad tu.
es tractaria (l'un acto hostil a
LES EXPULSIONS
França, sitió d'una mesura que
permetria als francesos obrar
Berlín, 25.--Segons l'Agència Wolff,
hart estat expulsats ele les regions ocu- aria, completa Ilibertat co els tepades deu alts funcionans alemanys per rritoris •ocupal8.-Radio.
desobediencia a les amontats franceses.
-Hayas.

UNA DELEGAC:0 ANGLESA A
LA RUHR

DOS INDUSTRIALS Lturn.r.elNATS A UN ANY DE PRESO
Consell de guerra
Magúncia,
de les tropes d'ocupació ha condemnat
dos industrials a un any de presó i pagament d'una multa.-Havas.

Berlín, 23. -lía arriba! a la
Ruhr una delegació anginas per
tal d'estudiar la situació sobre el
terreny.-Radio.
EL NOU PLA FRANCES DE LES
REPARACIONS A LONDRES
EXPULSIO DEL PRESIDENT
Londres, 25.-El corresponsal
DEL GOVERN DEL PALATINAT del "Times" a Paris comunica
A
MUNICH
UNA MAN1FESTACIO
que el document que conté el nou
Berlín, 25. - El president del pla U: anees de les reparacions
Govern del Palatinat ha estat ex troha ja a Londres per haver-lo
pulsat per les autoritats d'ocu- distribuït M. rarthou de manera
oficiosa. Afrgeix que sir ithon
pació.
Fon rebut amb Lob. solemnitat BratIbury poilra traslladar-se a
! a l'estació de Munich, trastla- Londres un d'aquests tiies per
dant-se despea la multitud que conaultdr amh el Govern.
Enitmerant despeja algunes de
havia anat a rebrel a l'hotal on
residerxen alguns membres de la ICs ishieccions possibles a aquest
pla trances, el corresponsal atadetlegacia francesa.
Allí feren els manifestants al- guía que la qüest,t6 de si pot ésgunes demostracions de descon- ser seriosament discuta correstant. No neorregue cap altre in- pon inés be als diplomäties que
als peras financiers.-Radio.
cident.-Havas.
UNA HEPARACIO
Munich, 2 5 . - Dies passats

foren expulsats de l'hotel qoe
ocupaven els membres franersos
i helgues de la cornissiö interaliada. Ahir, per ordre del Govarn del Reich aquests funcionaria tornaren a ésser adm,escis en
el mateix hetal.-Havas.
LA LEIDA ALEMANYA

Hamburg 25. - La Lliga AleALEMANYA INICIARA AVIAT i manya que el "Vorwaerts" des.
CONlicoriomicA
UNA GUERRA
nuncio com composada per des
TIRA FRANÇA
bandes d'Ehrardt, ha llençat una
Berlín, 25.-La "Gaceta de Voss" diu crida proclamant que el fiable
una
at , m a ny pst ä ein pe r i n i invitant_
aviat
iniciar
que el Govern pensa
guerra económica contra Franca.-Ra- do a adherir-se a la Lliga, - Hadio.
vas.
TRANQUILLITAT A LA RUHR
EL RETORN DE MI. LE TROCParís, 25.-Continua a la Ruhr la
QUER I EL GENERAL VVEYsituació .tranquil.la dels dies anteriors.
GARD
Tots els minaires han représ el treParis, 25. - Demà i de retorn
ball.
de la Ruhr, sört esperats a aquesFina de les vagues locals de ferro- la capital el ministre d'Obres púviaris, assenyalades abans d'ahir a bliques i el general eygard, els
Oberhausen, Meiderich i Sterkeadt, no quals, com es sabut, marxarm a
hi ha hagut cap més abandó de treball. aquell territori per tal de portar
El Govern alemany continua es'forcant- a . cae una investigació. - Hayas.
se en fer presió sobre els ferrovia- 1
ris, que scgueixen opesant la mala co- , POINCAME POSA AL CORRENT
luntat a les erdres deis aliats, peró s'han AL CONSELL DE MINISTRES DE
pres mesures per tal d'assegurar la conL ASITUACIO A LA RUHR
tinnitat dels transporta
1
' parts, 23. - S'Ila reuní! el
Ferroviaris i batellers francesos o Consell de Jninistres sota la prebelenes ocupen el lloc dels vaguistes i sidencia del senvor 'Poinearé.
tot el carbó extret es trames a ',ranga Aquest ha * posat al corrent els
i Bélgica.
seas coLlegeas de la situació en
Al mateix temas es treballa per a ios' regions ocupados de la Ruhr.
sillar la Ruhr; al:di crearà una veritaEl Govern estudia la qüestió
ble frontera guardada a l'Est, al Nord die la propaganda realitzada per
i al Sud de la conca,,i el dinier alemany diaris estrangers que fan córrer
sera en ella tan depreciat que quan vul- noticies alarmistes sobre la sigui torear no se'l voldra.-Radio.
tuació da la Ruhr i sobre mesuVAGA NO, PERO RESISTENCIA res preso pels francesos en aques
ta regió.-Radio.
PASSIVA
DuAeldorf, 25-Durad tot el dia d'a- LES DESPESES DE L'OCUI3ACIO
Els
vui no s'ha modificat la situad&
PUGEN A 45 MILIONS DE
ferroviario no s'han declarat en vaga,
FRANCS
téncia
passiva
s
resi
una
per!, ofereixen
París,
25.
- lit president dol
ann,ri;ats
de
les
ordres
les
a complir
Consell de ministres, M. Polnead'ocupaci6 -Radio.
ré, presentara molt aviat a la
VAGA D'EMPLEATS A L'ESTA- Cambra de diputats un projeqte
010 DE DUSSELDORF
ds llei encaminat a cubrir les
Berlín, 25-A l'Ag è ncia Wolff co- despeses ocasionades per les upe
muniquen d'Essen que s'ran declaiat en raciona d'ocupaci5 do la conca
vaga els empleats de l'estkió i! , Dussel- la Ruhr, durant eta mesos de gedon-f.-Hayas.
ner 1 febrar.
atendre
.
El eréctil. demanatper
•FERROVIARIS FRANCESOS 1
a aquestes despeaos puja a. 45
ARTILLERIA A DUSSELOORF
París, 25.-Se sap que han arribat milions de franca.
M. Poincaré ba rebut avui el
a Dusseldorf des cante cinquanta terpresidefit de la Comisató de Reroviaris franceses i un destacatuent
paracions. M. Barth01:,-MaTitse
•

NORDAMERICA A L'ESPECTATIVA
Wasnington, •25.-En els coneles pellties tos cliu que una intervenció nerdamericana a la
Ruhr desesperaran els franceses,
ele quals atribuirien el tracas de
Ilurs actes, est cas que alzó succeeixi a la intervenció nordamerieana. Per aquesta rht,S Nordareérica permaneixerä a respectativa.-Dadio.

El mes important realmenL
f.;s la finalitat que perseguirn i que confiem aconseguir al
afegí,

final - Hayas.

1'40w110323 0 I 15 ISSIerr3 EN
EL PARTIT BOLXEV1STA
Riga, 25. - Dis dirigentes del
partit bolrevista rus estan mol!
inqui3ts per l'extraordinari nombre de dimissions de membres del
partit. Segons les estadístiques
del comitè central, solament en
el mes de desembre abandonaran el partit 9.451 persones, el
SO per cent d'ells obrera, el 20
per cent pagesos i el 10 per cent
intel.lectuals o militars.
En la seva darrera reunió el
çomité central! loa celebra! una
série de mesures per a Balitar
contra la disgregació del partit.

Els rebels han,
cendiat dues es
cions de Dub
Dublín, 25. -Contin uee el,
lurbis en aquesta ciutat.
bels han cremat le.s estado'
Kilnessau i Castlemaine.
taren un ferroviari mort i a
rerits.-Itavas.
AFUSELLAMENT DE Dall
_ BELS A DUBLIR
Dub:in. 25. - Dos rebel
fosen agafats amb areps a
ihn estat afusellats aquest
a la presó t de Waterford.Magúncia, 25.-En sabe.
resultat deJI Consell de r
rontra els industrial ale
s'orleinitza una manifestacio
naht la qua( van ésser can
eanecins patriediques. La
hagué d'intervenir practicant
ganes deteneions.-Hava3.
pcLord ia 1 LA QUESTIO

MEMEL

Varsòvia 25. - La Co

d'Assurnptes estrangers
Ganibra ha eeprovat per unan
tat una resoitiche respecte
qüestió de Memel. en la q
coiístar que l'aternplat lituä
tra Memel ha lesionat el
de Versalles que 201ifii a
grans potencies aliadas la
de decidir sobre la sert de
mel. Per aire, per lar que
templat lituà centra Itera
constitueixi un precedent
ELS FRANCESOS ES POSSESSIO- raleuldbles conseqiitmeiea
NEN DELS CENTRES DE 00A1U- d'ésser lignidat de manera
NICACIO DE BUCHUM I ESSEN ma i que garantitzl el re
ment de la pan.Duisbu ga. 25.-Fina ara no sitas as1.a COMiSSiÓ fa conato
senyalat sind algunes patit eg vagues lo- l'actitud (le ?albina ne sol
e&5.
'
ciliar-se amb la vislentia
Les antoritnts franceses d'oeupacid
per l'atas de Memel als '
s'han possessionat de les centrals de Cortrua Tete g rafs i Telefons de Bochum i seo més vitals de l'F,stat
nAs. Expesa la cenviecif
Fssfesultavas.
nonest atemptat ne Infla
la decisió arte preasonl
LA REQ:liSA DE REN10I-CADORS
ri!‘nein trambaisradors en la
ORIGINA LA VAGA DE MARItia de Memel i que ele
riERs A DUISBURG
Rhin tat al projeate existent bu
Dnisbur2, 25.-Ele marinera
s'han deeletrat en vaga, ente ns protesta igual ronsideraci6 els drets
petilarie lora!, els de I.:
per In requisa de remienden' nelitzada
els internasen de Peleeis
Per les autoritats docuparia.
t7int met s vital; ret
Per someta causa ha quedat alomentniament paralitzat el treffe per l'es- solneld nl.. In eitunrdi;
r
T/I1 nSatiSrä 11M tet
mente risa-navas.
sie Poterna en el Bàltic.
LA PREMISA ALEMANYN 1 U%
EL NOV GOVESS DE
SENTENCIA DEL DaNSELL DE
GUERG1
Londres 2.5.-A l'Agincia
Berlin. 23. - La l'r-nrea comena la seorncia del Censen de Guerre Maguncia i diu que aclare. judivi uo desganen sobre cap baste Mentira, que la ,oneill1171
Ca Ute !M'eruta I Que ta uuslemeió dele'
jurges eolainetlt ent Coser atribuida a la
por.-11.1avaa

S'HA ARRIIIRAT A UN ACORD ENTRE PATRONS 1 OBRERS
Essen. 25 -S'ha arribat a un acord
entre ele patrono i els obrers, aconseguint aquest un augment dels jernals
i una indemnització atol, motiu de l'o-

cupació.
Els patrons es comprometen de mis a
mis a pagar als °brees minaires els
jornal, acreditase doraos ta
Va3.

learafien de Romo que la
Ileidekrua ha aprovat pa"
non (aoven] de gifemet- llanas.

-

UN ATEMPTAT ANARQ
BUENOS AIRES
Buenas Aires, 25.-1.7u
anotnenat Wickens ha !tercas ra
ha it ha disparat alguno trets de
ver contra el coronel Vardli.d
queda mort a l'acte.

L'assassi havia estat

guerra a França.
Wickens ha fugit, sense ay'
sr 1t hagi pogut seguir la pf
vas.

BOSSOUTROT VOLA
nes I . 1111ITJA SENSE 10
Etaples, 25 (Pas (le Calaa
['aviador Bassoutrot ha
tres horca i trefila un
amb un al ién tense meter
vas,
L'ESFONDRAMENT DEL
LINER TAGEBLATT" s:MORT 1 VISTA-SIS BE
Londres. 25.-Comunieu
Berlin al "Daily Mail' quIda
fondrament de la valla de
niobio del "Berliner
resultaren vint persones a
i vint-i-sis de feride,_,
UNA ELEOCIO AL «O
Paris, 25.-M. Pournet`
estat elegit president de lt
missió ti' Afeas estranges
Senat.-Ilavas.
LA CONVOCACIO DEL P
MET BIRITANIC
Londres, 25.-Ea le per
pon probable que el pan!
britanic sigui convoca! ab
la data que han prima
est
ELS Se v IETS BUSQ9EN

LA *OVA MONEDA DELS
SORTI DA DEL DARRER CONSOS OCUPATS
TINGENT DE TROPES AMERICA
París,
diari "La Liberte' din
D'OCUPACIO
el que segucix:
Arnbers, 25.-El darrer con- , "Semilla confirmar-se que la nova
Ungen nordamerieä de tronos moneda que Franca posad en circulad'oeupaci6 ha. embarcat avui en r:6 a Rheninia ha d'ésser el (ralle; pesó
el trasallantic Saint
el franc alemany.
cho.
Aquesta moneda sed (-mesa pel Banc
ELS LEGIONAPHS NORDAMER1- de Franea, garantida i ser les mines, ets
CANS AL COSTAT DE FRANÇA bena dominials i els productes deis territoris ocupats.
Filadelfia, 25.-En un discurs
Aix6 representärl grane aventatges
pronuncia! pel coronel Owsley,
cap de la Legal americana, de- entre les quals figura la següent:
Els financiers estrangers, en mans
clara que l'ajut dels legionaria
americans es pot considerar en dels quals es troben uns guinde mil miaquestes circumstanies total- liana de inanes franceses, no els podran
posar en el mercas i, per tant, no podran
ment conquistat per Fianea.Després d'haver comprovat la originar perturbacions de cap mena en
!a valor de la nora nioneeta ja que sera
mala fe d'Alemanya i la necessi tat pels aliats de parlar a aques- rúnica aue tindra curs forçós en els
ta potència energicament, el co- territoris ocupats.-Havas.
ronel Owsley afegi:
NO TORNARA A
Si ens 'veietn obligats a adop- LORD CURZON
SENSE LA SEGUREtar un partit, adoptarem aquell LAUSANA
TAT DE LA SIGNATRUA DEL
que adoptärem durant la guerra.
TRACTAT DE PAU
-Hayas.
Lausana, 25. - Ism.at- Paixà
LA RESISTENCIA DELS MINAIha tramés avui un telegrama al'
A EUROPA
RES ALEMANYS FLAQUEJA
Govern d'Angora preguntant-li 2" Londres, 25.-Al "Maiaist6
Londres, 25. , -E1 corresponsal fins a quin Mit pot transigir en telegrfieu que as Soviets en
del "Manxester Guarditre, a Es- la questiO de Messul.
Europa una delcgaciO, al It
sen, telegrafie al seu periòdic
Lord (dur -ion sortirà de Lau- qual hi ha la eenyora Kameaf,
q ue lia pogut tiomprovar que la sana probablement aquesta nit i mana de Txitxeriu, per tal ti:
resistkteia dels minaires 9,1eno tornara fins que no tingui la fons per 'lea organitraciein
snanys sembla flaquejar.-ita- seguretat que ha d'ésser signat Iladora-liaaas.
vas.
el tractat do .pan.-Radio.
DINIECRIES V1NENT
DECLARACIONS D'UN INDUS.----TRA ALS TURCS EL TRI
N2aUFRA01 D'UN TRASATLANTRIAL SOBRE LES MULTES
DE PAU
TIC
Essen, 25.-Partain tus gran
Littsana, 25. - El tr3
Roma,
induetrial sobre la sentencia dicdiari "Il
_pau serä settmés als tares
tada pel Consell de Guerra cele- guro" publica un telegrama de vinent dimeeres. El diseld
Nàpols coinunicant que a les probra! a Magiirmia, ha decfarat
delegats sortiran de Laus
ximitats de l'illa de Malta ha xant solament 'algu na fP
im redactor d'un periòdic de Dusnaufragat el trassalläntic ale- tants.-Hayas.
seldorf que les multes imposainany adquirit recentment per
des ala esmentats industrials
TEMPESTAT DE 14
una compitnyia siciliana que porrepresenten una forte quantitat
ta el nom de "Germania" i que
en diner alemany, perú que això
Charolles. havia estat . confiscat pel Govern seguits ha naval copies
ds una cosa secundäria, puix;
italià. El vapor italià 'Adela",
Inés a més--ategf-estem tots
Charollais.
que acudf rapidament a auxiliarconvençuts quo hem WenpobrirEn algunas municiPis
nos molt durant el* meses veni- lo, ha pogut salvar la quasi lotatils elan vial obliga
talitat dele naultess.-llavas,
:darse
litzar M'inane.

e
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PUBL1CITAT

de 1923

CONFERENCIES
D'ESPANYA

A la casa del

Poble

Conferèteill sobre el nacionalis•
me

català

Aquesta nit ha donat una confeKincia a la Casa del Poble
li . Anioni Fabra ltibas, sobre
terna 'El uneionsaisme i cti pro-

catale.
eemenee definint la doctrina
rainnalista i la del modern in-

hieeete

ternacionalisme.
tea de les conseqancies difatals. inevitables del nai vmilissme, 1:s la d'afirmar-se
centra altre nacionalisme provocont i fotnentant l'odi contra td
ma t o x.
La situació justa acti pertecte
naiibmaiisme (s s: la perpetuació
Ce l e scaces i de les nacionalitats
en la seva existent divisió i la
dluita dio eadascuna d'ell.t per
destacar-se sobre les altres.
Por«) els nacionalistes giren
!sie mpre la vista enrera, cap al
'passat del seu nacionalisme i de
la S .,:a raça, mirant en l'avior

.da suprema font d'inspiració per
al pre sent i Pq pervindre.
La teoría nacionalista és emi•entment. guerrera mentrcs que
linternalista defensa en tot i soIsriitet la pau:
'
Els nacionalistes lluiten per
aconseguir l'hegemonia de les
nacions; PIS internacionalistes
velen establir la igualtat entre
els humee.
Establerts aquests principis
generals que s'apliquen a tots
els nacionalismes, armo' a examinar dl nacionalisme caleta tal
fion el plantegen els efteritans de

fAcee6 Catalana.
ele començar aquest examen salvant el respecte debut
• so les persones, puix soc el primer
en receneixer la bona fe d'homes
:emn len Bofill i Matas, En Macilt i En Revira i
, Els nacionalistes de l'Acció
Catalana propugnen en primer
her ner la iiid e pendAncia com'Meta de CataInnya, sense pric; neupar-se de lee attiances, partes n simples intel.ligencies que
despees pu g uin n hagin d 3 mantenir amb ço que ells dien "terres d'Eepanya".
I ea! preguntar: Es fàcil i fine
poseeble formar ti front únic de
tele ele relatarle contra els que
no ho she? En primer 'lec g.s serie que entre ces mateixns par lifiarle de Ja independeneia de Catalunya. ¡Chi han ;milis, la majoria que es preocupen a e les rehacinas que
que PI nou Eslat que es
fundi mantendria amb els altr423.

El; tebriee i propagandistes
del nacionalisme radical catete
parlen sovint de noves pella
tes e:leen/alifafe que han sorgit
a ennseqüencla de la guerra. El
que no diu cap delle, es que lotes, 6 m ose excepció, l'oren forjades per les grans potències victerimes, al voltant de les (peale,
eneara de,pendint en absolut de11s, es veuen obligades a moute Hetes-aci una primera diIleultat per arribar a una unitat
deeeeó.
Una altea dificultat: Quina aetemt adoptarla el nou Estat catete amb relació a les terres
que es parla la llengua catalana.
ds a
Valencia, Baleare, Andorra i el Rossetló? Perquè, o es
els sacrossants principie del nacionalisme o toles aque
terres han tresser anexionades a la Nació catalana. Perb
lederea no voil canviar el seu acteal leaatut, ni al Rosselló no hn.
ka mitja detiene de catalans que
8)tnni .in a separar-se de Frenen, En quant a Valencia i Balears
el nacionalisme català no tindria
allí gaires adeptes,
'lite part deis nacionalistes actmetria probablement -que la Catelenva independent es compo' S .s. elament de les terres que
ferrnen para de l'actuiel regid catale e a• però els puritans, els
v e raebles els realment cense-eir•ete, han de tondir forçosar- os t a eonquistar-lo de eral o
per ferea.
-'‘'71trista perspectiva d'una serle de eonflietes (el resultat _dele
mes que.prohlemätic),
CO pet constituir evidentment
e liiments de cohesió per a les
l e e ls •naeionalistes.
Pes nreennaliste.s cate lans pre- Irren que-han de ventilar un plet
leo ren te TEstat centralista cepanyel, sind ami) Espanya, I fine
ara ninge pa s'ha adonat qn3
exi-ileixi rae pult entre la gran
eiejeria del pobie catalä—la masea obrera eatalana—i la llamenea majuelo del poble espanyol. • la eiasse obrera espanyela.
I si això ée abre amb quin dret
Acció Catalana" pretere parlar
en corn le Catalunya i auiib quin
dle t li contesten certes gente des
de Madrid, en noto de tots ele ed -

la classe trehalladora espalenta eeth, malnuradarnant, dIviAid a e n diverses tendbncies; peine cap d'enea de la rasa gran

la mes petita, ha revelat mai cae
pricis liacionalistes
El maleta passa amb Ols Illbee
rals burgesos de tots els matisos:
el gran' del seu Iliberalisme está,
sempre en red inversa aedel sale
nacional isme.
Itlentre,En Revira i Virgili afirma que tots els afiliats a "Acció
Catalana" sien republicans i En
Nicolau d'Otwer s'esforça a Catalunya en demostrar que el naeionalismo catalä es lliberal i
avaneat, que no té res que verles
arnb el que defensen a Freno,
En Maueres i Lied Daudet, l'ere
gan crAccid Catalana", LA PUB LICITAT, estä demostrarte a
diari com les doctrines nacionalistes van enterbolint ees idees
lliberals i fine Pes•perit de justicia dele bornes de la nieva secta.
Aixf, per exemple, una inte.1.1i -,
geneta tan clara coa) la de l'exfederal Rovira i Virgili, molt entes en política esfrangera, no ha
poreut veure encara eis perills que
pere _la pau i la civilització representa Poeupaciú de la [lurte
per les (copes franco-belgues.
Un nitre exemple: En un editorial es dol LA PUBLICITAT de
l'exit que tenen a Barcelona les
publicacions pornogräfiques i
Vestal, do desmoralització que
això significa, i despees de donar
totes les tulpee, cene es natural,
al Poder central, aprofiten loe-asió per enaltir significats membres de !a clerecia de Barcelona,
entre ele guate figuren alguns
pertanyents a una de les Ordes
Relig:oses establerta a la capital
de Catalunya per haver inicial
una creuada contra mal tan greu.
Per() on mes es veu la veril able mentalitat deis nacionalistes
radicals és que mentre parlen
conlinuament de Ilibertat, de dignitat i de independencia, rete-rint-se al Poder -entra), amb
prou reines diuen una paraula de
1-a qüestió aecial, tan agrament
plantejada entre els obrers i entrene eatalans( ni demanen en
nom ele la Ilibertal indevidnal.
la dignitat humana de la independeneia de la josteeta mis
renti Barcelona de la taca amb
que la va deshonrar la "ley de
fugas" ni s'aixeca tampoc ir-ademe/A contra amical insult a la
civilització que s'eslä fent des
de fa tente anys a les coloenies
fabrils del Fresser i del Llobregat i a Barcelona rnateix; els-nacionalietes de bona fe no es donen comete que en cridar 'Catalunya per ale eatalanse voten dir
en rea:itat "Catalunya per uns
miente catalana".
Dores be, els catee-1ns InternecionaUstes, catlans Iliberals, han
d'Oposar a aguase erit el de "Cetalunye per a la Humanitatee
lecm de-manear a les conveniències
nacionalistes els imperiosos dietale de !a junticia i del dret,
En Cambee espantat probablernent devant eI excessos dele
nacionalistes d'Areió Catalana,
ha volgut sortir-los-hi al pes,
darrerament.
Hern do -*declarar amb hiere(mesa que els neo-nacionalistes
no han fet altea cosa que deduir
les ülUmes conmeneencies deis
excessos a que des de molt tenips
s'havia Mural la Miga Regionalista, i que ni aquesta entitat ni
els serie líders tenso prou forea
moral per a desaideritzar els
seus aprofitats deixebles.
En oposar - nos ami) totes les
nostres torees a l'actitud perjudicial de la Elige. Regionalista i
d'Acció Catalana d'una manera
:clara i terminant mie fern nosaltres — i afegint-hi encara algunes mes — totes les critiques
regionalistes i nacionnlistes que
forreuelen contra el P oder Central.
Lluitarem, sf, contra totes les
teedencies del nacionalisme, perd comhatrem lambe amb tant
d'entusiasme els cedes, partidaris tots de l'ignominihs centralis
me que esta ofegant el país.
Partidaris de la Inés ampla autonomia, creiem que el que pot
fer i'individu no ha de fer-ho
Municipi, el que pot fer el Municipi no ha d3 fer - ho la provincia, el que ha de fer la provincia no lis de fer-ho la regid, i el
que pot fer-ho la regid no ha de
realitzar-ho dl Poder central.
Creiem que el regim federatiu
es el que mes i millors garanties
pot uterir a Pindividu i a la rollectivilat.

Ola haufea de decidir-ho Catalunya i Catalunya, per ara, no
passa dell federalisme i àdhuc els
que la rebutgen tornaran, forçats, a la fbrmula federal."
Acaba el conferenciant dient
que els nacionalistes, amb la soy a polftica reaccionària, fomentadors d'odie i provocadora de
conflietess, tendeixen a fer de la
Peninstria Ibérica una mena de
Balcans d'Oceident, mentres que
els elements profundament IIIberals, convençuts de la necessitat de formar grane nuceie, en
lloc de dividir, cerquen fer de la
nostra Península un element
coerent que pugui establir rada
dia rclacions ms estretes i cordials amb els palsos ibero-arnericans i forjar un gran instrument pone 1 social al' servei de

lapaui di la
•

Les coses de

1:"A B C"

Actuant de polisson i de conselier
del Govern
'A a C" publica una M'oree:eme 5 elire els treballi que +Jiu realitta
Comitè catalanista estabiert a Variz, al
carrer de la Xina, 35 bis, i el ep.al prepara la celebració del seg. n Ccagra
de la República Catalana per als dies
1, 2 i 3 del próxim febrer.
El /primer Congrés—diu- -se celda-a
els dies ti, 12 i '3 de noverahre. pantat i assistiren 14 delegats que mengueren, entre alces, lacord eltapel.lar
a tots els procediments d'influincia diplomática per a obtenir la independencia de Catalunya
Reprodueix part del questionari per
al próxim Congres, en cl qual es traetarà de /a forma can ha de convenirse l'anexia de Catalunya a Frane a. si
ha d'esser en forma federativa i com
aliança política i económica, igual que
la que Portugal te amb Anglaterra.
Adverteix que circulin per Correas
documents tancats en sobres que porten un segell de gran tamany amb la següent inscripció: "República Catalana",
i diu el Govern que, tenint a París un
ambaixador, un consultor i abres fandonaría, suposa que no desconneixeran
els treballs encaminats a arrencar d'I,spanya Catalunya, per anexionar-la a
Fran;a.
A continuació publica cartes gran,ció a la seca cam panea i entre aq ueetes tma de Barcelona, signada per MitSud l Bassols i Puig, en la qual figura
aquest parägraf u "El poder públic este
obligat a emparar-nos i si continua la
política que fMs ara slie segun, de tolerància i protecció als enemics
panya, no tindran els catalans més remci que sotmetre's o emigrar. pu j e ni
individualment poden suplir l'acció que
el Govern abandona."
Despr,ls de reproduir l'exhortació que
"La Palabra", de Barcelona, dirig,cix
al Govern perquè digui clarament amb
quin criteri va a resoldre el problema
catalh, diu "A 13 C" pel seu compte
el següent:
"Concedeixin-se a Catalunya els
i drets que tingui i que posad
la reglé més privilegiada d'Espa--esi
nya, pene res més, absolutament res
més; permeti's aquí, eom es permet allí,
que quants 'rolen fer ús de l'idioma eatala, ho facin en les relaciona l'amillare
i socials, pene no oficialment, per ésser
l'espanyol el'idioma que uneix Motes les
regions d'Espanya; obligi's a que a les
escotes catalanes s'ensenyi l'espanyol,
com suceeix a Guipúscoa, a Valencia, a
Galicia, a les Baleare i demés degions
que tenen, com Catalunya, un idioma
própi; promulgues una llei perque cap
soldat deixi les files de l'exercit sense hacer aprés l'espanyol, com esta fent
França a Alshcia; preseribi's que els
nascuts a Espanya perden la nacionalitat espanyola si a la major edat no perlen l'idioma oficial.
Aquesta és la missi6 del Costeen, en
lloc de transigir amb alguns quants político ambiciosos i malvats que tracten
d'espanyolitzar a Catalunya, usant proredímeme% penats per la hei i ' que intenten 'a la ;segada issolar Cataltmya
de la ' resta d'Espanya per mili de l'idioma, problema que han inventat arnb
aquest exclusiu fi. I la prova que no
existeix tal probtema da que la Mimensa majoria deis catalans prefereix Ilegir en espanyol a fer-ho cus eatale i d'aquí que quasi tots els pede...Bes que s'editen a Catalunya es publiquen en espanyol i que aquests signin els mis importants."

A la tiranía centralista cal
oposar-hl l'autonornia i la federació, i sense negar l'existencia
de la Nació, ni oposar-nos a que

EL CONSELL DE MINISTRES
S'HAN RESOLT ALGUNS EXPE-

aquesta s'afermi es desenrotlli
per tal que pugui complir millor
la seva missió histórica cal combatee fortament tat intent de
crear una teoria o una escola nacionalista per a glòria I profit
la regid.
En aquest g entil aplaudim arnb
verilalee entusiasme aquesta
afIrmacie que el vell dime republieä e lee Diluvio", de Barcelona,
fit en la seva edieiú del 20 del
corrent mes:
"Ella — LA PUBLICITAT —
preconitza la cessació nosaltres
la Federació. Si preten per a Catalunya la totall sobirania política a l'interior 1 a l'exterior, fä
molt be de rebutjar el federalisrae. Pe» si» ea darrera Inglaa-

DIENTS

Prop de les sie de la tarda han
queda!, reunits els ministres a la
Presidencia per a celebrar l'anunciat Consell.
El senyor Peidregal ;ha estat
intereogat, a l'entrada, sobre el
conflicte dels (catres.
—No sé res — ha contestat—,
puix no m'han tornat a parlar ele
ernpresaris. Supon que l'assumpte s'arranjar à. Per aixte je
cediré quelcom, 410 molt, perb si
queleorn dintre el rigor do la Ilei.
Tambe ha dit que portava un
expedient . eoncedint un creen per
a socórrer els armenis tamolenes.
eleimilere d'443zypel6

ea ha manifesfat que portava
expediente per a la construcció
d'escotes.
En arribar el ministre d'Estat
i voltar-lo els periodistes, ha fet
les següents manifestacions:
--El temporal a la mine es
molt dur, per la qual cosa el senyor Echevarrieta, que porta una
missió especial me ya, no pagué
desembarcar anit paseada, a
havent de pasear la nit
1 — Antonio López".
Ha desembareat aquest mate i
he tingut anal mil i amb l'Alt Comiseari inter í un-a 'larga conferencia telegräfica que ha terminat despees de migeliee
Si el temporal ho permet, la
qua] cosa és dubtosa. cl senyor
Echevarrieta enntinuarä la seva
gestió aquesta tarda.
Slieurà d'esperar, per tant, a
que passi el dia.
La impressió del eenvor Echevarrieta de optimista. però nel
moment no es pot .evetnear-:se
res amb c,aracter definitiu.
Els altres ministres han dit
que portaven expediente.

A LA SOFFrIDA.
Consell ha acabat a tres
quarta de nou.
L'Alba. en !meter, ha dit que
anexa a un sopar que As celebraba aquesta nit a l'ambaixada
lema n ya.
Els periodistes li han pregun-

tat:
—Són certs els rumor; referente la ea radiograma neribet
aquesta tarda a, Sant Sebaefià.
en el qual es diu que han estat
alliberats trenta preson•nrs_
El ministre ha contestat:
—Es Irteittri P. Hem d'atendre'ns a les manifestacions que
he fel a l'entrada. La <farrera tmpressie que té el Govern es que
ITchevarrieta, a causa de seguir
el.temporal, haurà de refug'ar-eo
a I — Anlonio López", que esta ancoral al Dort de Melilla.
NI.71' a OFICIOSA

Del Consell Ola donat aquesta
nota:
'Fe despatxaren els segtents
expediente:
Gràcia 1 Just iria.—Un
dulL

Guerra.—Concedint la medalla
de sofriments per la petria 1
exenció de subhasta i concites per
adquirir aigües medicineis i terrenys per a deleinea i catnp
Winsl meció de la Base Naval de
Cartagena i arrendament de locale per al Centre electro-lecnic.
Finances. — Concedint un credit extraordinari al rninisteri
d'Eslat
Instrucció peblica:—Construeche de l'Escota d'Arte i'beitis
d'Almeria, Escora de Veterinaria
de Córdoba, Observatori Metereológic de la Corunya, IneditutEscota a Madrid i obres de reforma en la Reial .1eadernia de Be•
iles Arts i de Sant Fernando.
Ir oment. — Exenció de forinalitat de subhasta en les obres d'un
dipòsit del port de Valencia.

A IIIPLIACIO DEL CONSELL
Per als periedistes de Madrid
ha °sial. avui una forte preocu-

pació l'alliherament deis presoners.
Als centres oficials, malgrat la
reserva que es venia guardant,
s'obserbava l'optimisme amb que
havia d'acullir-se l'esdeveniment.
La qüestió del Marroc

Un Consell de Guerra
contra un coronel •
A lis oree del metí ‚i ba telebrat al
Graisell Suprema de Guerra i Marina la
vista de la causa instruida contra el copronel Gin:sanes Arroyo, en sumAria derivada de l'expedient Picasso.
El tribunal el formaren: preeident, el
general Aguilera encale: . els general.
Fontan, Suizas, Picaneo, Pa/Te210 i Alcocer.
Com a ponent de la causa hi assistelx
el general Villnlba.
Fiscal, el tinent coronel de muelle.
rla N'Adolf Primat.
.
Relator, auditor senyor Cabeza.
DeIensor, el tinent coronel del reglStet,
aenyor
Duyus.
del
ment
Es siena lectura a l'aptuatatnen t , en el
cual es fa histeria de les cauce que
motivaren el processament del coronel
Gimenez Arroyo, que amativa el regiment
d'Afilen en produir-se el desastre de Melilla.
S'asserialen cona a : motius
del proressamenterel desate:idee ele serveis ene se Ii basten confine al seetor de
Batel I abandonar la potelein.
El Consell de Guerra celebrat a Melilla Imposl al sumariat la pena de Pis anss
de m'ese, pera com que istentt el yateset jurfdie de l'Alta Comiseerle, la causa passà al Comen Sdprem de du,era 1
Marina.
El fiscal ha l'hiele l'acueste-le, en la
qual deinana per al procereat ele anea de
pres6, per negligencia en el servel que
"laye " ntilik 1 san aive per abunda
ad

"

PREMSA ASSOCIADA
CORRESPONSALS:
El defenser, en un sable informe, &d-ve
-eaprl'bui6dnsat.
le cansa ha quedat conclosa per a
N'Esencia.

EXPULDIO

DE MULEI

MUSTAFA
El moro Matee Mustiare, del erial test
seta parlat aqueas die. a Madrid ha
estat expulsas, per haver preernent contra d'ell algunas deneucies ele amos notela.
Aeompanyat de dos policiee, ha faene
traslladat a Málaga, en embercerä cap
al Marrar,
•
EL COMUNIC,IT
El rebut ale rsta nit al Ministeri de la
Gorrea din ene al territnri de Melilla 1
a M zona occidental no hi Ira novemt.

EL RAISUNI I ABD-EL-KRIZA
L'"Areien" din que Ita rebut de Ceuta
informacions autoritzades d'una perenne
de molta seri e tat segons les quals entre
Raienni Abt-El-Krim hl ha un pacte
atratnenrat per poredir 'record en tete
els assumptes del Merme, reunint ii vollene deis seus dcar centres d'influeneia el
majar siembre possible ile musulmana de
prretigi i d'arel 5pe r n quan en el een
dirt ele hi eoneingin deelerar una meló
ennjtinta i harmliniea contra Espanya
e rnear per Mes cantone, recombrent atalb
enräcter definitius tot el que d'repaneol
penin trotare el aeu CAIT1L
Per mixer han 'Senat ordres per prohibir
nenes isolats i confiar en l'areen con.
j'atte.
OPTIMISNIE MINISTERIAL
Parlatit as-nt un ministre amb el q periodintee ha dit que el rescat deis peces,nitre Uncirá una eignificacie majer a la
que generalment se li enncedeix, p o r tal
rem ea inclubtable que si el cap rebel no
tinemes la l'atender de donar per nenbada
la carnpanya i deposar Ire armen, no
slesfaria dela preeonere per res ni per
ninen1

LES GESTIONS PER AL RESCAT
Les Informarions OfirlO•el confirmen
ei e antecedente coneemte de le, TI" gneisrion« per el reeeat dels preennere, atenint eme l'Echeearrieta ea pnetä des dula
primera memente a len orelres del Coreen. Incondieinnetenent, per a l'objecte
ene se'l reclame& posant a diemeiciet
de remaren-a que en eya a renlitear ele
grane mittjane eennAmice de que dispoenen.
Pl. d'advertir qm. serene Infornmeione,
perenne sunica del steiler eque-it mal
t'arete amh Alel-FA- Krim
romeneeren lee gestione Anota els milloro eimpleis.
AM-Cri-Krim deis so. no ti-fletarla anal,
rae rePreeentnne d'ileeenyet que vestís
Sentir militar ni amb muinei que tinguda
relucid amb l'exers i t. Dele Tus £11319
tsrin mal) hornea chale eneinyere, metger . indnetrials o romerriante.
Doe hornee mella, el ministre d'Estile 1
elechevarrieta, emprenrueren la neen revele. eeeunclat per l'Alt Onmieenri interl,
al qrio e deerä eikigi, pel Mete a la negociacife
•
Aquesta arribä per sities o tren veeitdee
a mine de ferie terme. Una d'elles fra.
ef1F.ä perquè el pare Revilla, !tense entere
que ee reelitzés tal gestiee oferf mee diner. Fon allivors musa ea decrete l'apri , tamPu dd filtre d'as-tuesta geatie.
Cosa a mitjancer aporre d'AM-El-terina
ett deerenä e Deis-Reo-S.2W, el qua) Parle
di e erece vegades amb el ene mere i eral>
ele stes eernieeiortate aleunee sItare Fou
el pertador de prometes room ele (majeelonate les duien per la seva part.
Meneare nn obstent arribar concretamear a rin send 1 s'arriba a erigir a MelF.I . Krim per seguir tee nerrocladons una
carta seca en la -qua] es senyalreein lee
preciosa per al reseat.
Arribe, fine per fi aquesta meta
diumenee a l'Alta Comisaria i el ecu
text fou trames pes teleeraf al alineare
d'F etat el rellenei al mate.
D'acorel Itehererrieta i 'Aiim soret
de reguide el priffier cap a Mälagn, diepeenut al mateix teme, que el gen yatch
"neme y Jacinta" • 1 tended mt Mela.- ga, cosa que no es pegui fer, per as tenir neta els fondo.
El ministre d'Aletee ordene al cocerflatos- civil de Màlaga que preneuee
dele valzells allS saco-cate per poear-lo
dispoideies de l'Echeearrieta, I cona no fou
poeeible di eren] amb la Transatlentiea,
envià diversos radiogramee, ordenant que
el Terco mes proper acudes al ¡ore.
Fue aquest l'"Antonlo Lepes" que es
eme a diaposicid de FEehevarrietn, amb
el q ual anà a Alhacemas i fan nit al trate
satlentie que entri a Melilla d'arribada
forofo".
Dneembereä al matt i a lee 'tun eelebrä
una conferencia rediotelegrefica asub el
ministre d'Eetat, que dur final les dure
de la tarda.
Ahlr confereneiä amb divereee combesions morra i posä al corrent al Ministre
de ea tractat.
M'asee metí continueven les negocieamb bones itnnressions.
Les Impressions dominante eren que
ovni quodarieu ultimats reta els detalle
r a l'entrega dele pregonen., fet qne
titule Iluso agucen vespre, a primera hora,
o dernä al mate a PJC n Irwi6 que somete
algun eadeveniment !Tienen-O independent
del valer (fe 11a1 pileta eontractants.
Cal advertir que un vol) resentats els
perennes., no tornerl1n a la Pentneula tots
elle, porque es distinta la eitnaci6 IrCI117.
1-hle que retan aubjectes a responsalie
ante pelo f ta del nene de juliol a lee
posicionx de la Comerle:0mM de Melilla
quedaran aln, a diepo.leita ‚Je lea auto.
riente militare enrresponente.
Ele que pusruin quielne hurra aniran
al port que vutguln 1 un quaut ala paleen» portean !sisee trnelladate R
directament ela qua Lo duelen:me

DE CATALUNYA

MATAR()
El direabte al respre 1 ahir tanta da
rieren lloe a las societats Iris 1 Embole
Ateneo els primers tulle carnee:Itere, resultant uns quisiste finita. A la primera
asaren ele programes a cärrec do la Banda rnunicipnl 1- dele Quirretes, de Canct
de Mar, a la Pegase.
La Societat Iris, com tote ele anee
prepara pel dijous Gras en Lrillent ball
de diefrereee, cleh condes de disfereses ea
el que intorenren valeroso premie.
— .11 rema I'lluro s'efectue ten
match de Cemp i nnet entre els primera
emtips del Spert Popular, de Vilassar de
Bale, 1 l'Euro. Foil el telomf per els nos.
te -e. per 5 trola a O. El part ía ,si be fou
intereemne no entesineene.
El erlmer lenes del Premianene va vence al sun reune 1 en pertit de Cameloent, el primer equin del C. D. Matarte
per 3 ;.,',1/ a 1.
e-- Al cine MM-en (Poner a una det
mete del vinent diumenge tinorr n lloc lee
r
e1;
ine
rt e rh,
elne
lJunta Directiva do Pilara
— Al Cassal Catalaniste 1 devane de
gran enneureenein i a 'entre de la se's
tivaireerócim6 P:enEn
aum
mieeC
"on'
Yin Jeö
sarl
es ti;ccr. tut altas
resuelle de Jorenent, s'hi represente el
cielebrne denme d'Ea Manuel Foleh i Tonre. "De hon tremp" i per pega «Toalla
Frisase ". Mole be ele 5ereci romea Cedena t Baltä i lea senyoretee Ledeemn, TInardell i genyora Alelan. Acabada la funda hi bague sedanes.
— Va eleetuar-se una funice6 nèese.
fui del jece Filauner, sed del Cfrcol Trad:elenallata. a cifren de la OneriPanela eme
diiigeix el n'Unirle aficionet eorryor Patriel Gllego. Foren posarles en escena
"L'arel:ida l'informes comereials", 'El
pueal del Godo" °La capeeta dele er
p,e
tenis", sent suele relames els senyore
Gallego, Espl. Roqueta i Llover i les 'ormores damiseeles Padrees i Martínez.
haeue a ¡ab gr. an acte de concert, en
el rpial feren lee delides de la coneere
renda lee mamases nenes eerreereee
cene, que executaren al piano triades pesgre, els joven Rovira i Gallego (A.) rentaren fraemenre d'operetes, acompnnyete
el piano pe1 more peofesseor senyor Josep
de Filarner. Mollas fon la concurrencia.
— Ita leixat la direceie del periedie
hierimannl "Pen esment Mariä" En Joaquien Bartrn 1.aborde.
— Al camp de ¡oc de ¡'Euro S. C.
eamonela pe r aPpropee diumenge eso extremelinnri pertit entre el Reserva del
Iblree'lalla '. c. 1 I'llnro S. C. 11i ha
malta espere/ces per presenelarlo.
— Per al diumenee a la tarda anuncia en enmiela ete reträeter intim
dende Mueirel Merians. ädtme de les RA,
elan. ehoral 1 emernmentel de la matchtu- III prendren nart les formases darniBelice Forre i Marren.
— lessererement han hurreesat a la
Celes d'Eetalvis la guantes de tief.3.743•09
Pr
toi7atift
peestemte"
"It'
.934die/3235°
2 aci;en
114.
de 102 interessata.
— Un r-er, rompest per 19 estudiante
de l'Escola d'Ieneineere que pareanyen
Centre Excormionieta de Catalunya rafe
rieren en acinesia, viesiennt diverees i importante (Abreve. I reeeorzader
pat. A lotes parte taren mole atreos.—
Borres.

GIRONA
A gerd Importani
L'Ajunteme• nt eironl, per iniciativa do.
lees minorite nacionalista i republicana,
ha verdee atollitese al concurse obertper la 11anconunititat P er a la reseelreee
cid de Biblioteques Prendare, oferint ele
terrenys necemeario. Acunase aeord ha fetat molt ben rebrit per la rimat, ro tut
molta falta ;la institucid`com regalentoda.
La mettien corporarie ha aeordai
¡pelee la intstäncia e ne lee maree i re.
pleitee dele soldete del batalle cap ?tireDani del reginient d'infantesa» d'Aeie per.
taneents al Ileen t al 19'21 ten ader.at
al ministre de la Guerra sol lie:tant
llkenclement r!,nle dita solduts.
— Dintre el termini de 30 dies Fasdrä lioe a les ('eses Ceasiererials !toles In isubhaeta dele terrenye de la tiatadella desalme a l'eixampla de la dita ella, ente el tipus
85,575 nessietee.
— El 13 de febrer relebeare sl
Baló de eeeisioaa de l'Ajuman-icen ¿'aquesta ciutat Petereets per a In renorecía
de la Junta Local de Reformes So Lee
— El propvinent ellseabte. dia 27. debinará al tener Principal traquees de.
tat una companyia de clec formad u pis
artistes del teatre Novetate, de Lluecalumia
— A l'Aildienria
viet la Pav
prureelent de le Liebst contra V. F. C.
i D. M., acuteate de parrieidi. Detienes
de la peseta pericia], el tiseel ha retiren
easosaciet i la Sala ha clit tat ante do
lliure eobreatielment, essent tot regule poe
asas ea llibertat els prereasata. El defetaaor. senyor Quintana de Leen, ha estat mole felicitat.

TORROELLA DE MONTGRI
Una nova Indeistrla :: De turbo,

Els fustas Cuas de feinst, Enrie Mas.
tinoi, Elide Masaguer I Temes Sarasa
han establert al enrrer de la Codina un
gran taller de fueteria, anda n Is mes naodoras aparen& de maquinària eniquest
rara.
— La pereistenitia de In tramontana
1 la secada comenea d'alarmar els maneta
pa giisos.
Molts pourt sIsan asoenst.
A eenonnere que el postre primer Multe
tingue diumenge secretee a Serbiet amh el
loen), fou donr.da una rrega al portee
del postre En Breguen, de la qual ha do
ter llit. No per alee deizaren de eme:ayer,
per 3 a 1.
Soluble que etetat d'En Bilipterli Ell
lazpira tuteas luiaera
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Palau de la Generalitat1 ESPOR T
Manifestacions deš President
El Consell Permanent
El Consell Permanent de la
Mancomunitat va remer-se el dimeeres a la tarda i alter al mate
Bota la presidencia del senyor
Puig i Cadafaleh. Aquest, en acabar el Consell, a primera hora
d'ahir a la tarda, va l'ubre els repòrters, donant-los compte dele
diferente assumptes tractats, aixf oorn de la retirada de la minoria d'Acció Catalana", 000rreguda a la sessió de dimecres a la

El senyor Puig i Cadafaleh va
Manifestar que el Consell bavia
donat per aprervat el Pressupost
orlinari que ha d'ésser preseatat a la próxima Assemblea, el
qual pressupost ha estat rernAs
al President de la Comissie di -li- senda por al sets estudi.
Ha estat ores el mateix acord
en allrdediferents assumptes que
han d'esser portees a l'AssemMea. Entre ella va esmentar els
riegaents:
Crea - id d'una Mutualitat de
isecretaris i fundonaris munidpala.
Ampliart6 del credit etoreat
per a la campanya contra la Regoste.
Creació d'un negociat d'orientació municipal.,
Va acordar-se lambe la naboció d'un pla de ooperació
l'Exposició del atable que ha de
'celebrar-se la primavera d'aquest any a Barcelona.
Va dona* compte d'haver-se
rebut un ofici de. greeries del Centre Català de Mendoza. per un
donatiu de Ilibres que va fer la
laancorriunitat per a la biblioteca
'd'aquella eniitaa. Ama pesmentat,„
'ofici de. gràcies s'acompanyen
ttrss retrals de diaris amh paeärrafs molt /aud,ateris per a Ja
efanztemunitat i en eis quals els
'oatatans d'Amèrica es mostren
orgullosos del driernrcil Ramera,
eue s'ha operat a Catalunya d'ena (Me ella san lamy de la pWrie
les guate 'Millares han vera
remarcar a traves de les paties dele Mares catalans trame-n
sos per la alancemunilaa
La retirada d'"acció Catalana"
El scnyor Puig Cadafaieh va
Uir despres que en la sessió dei
dimecres a la tarda, el senyor
Bofill i Mates havia llegit una
nota presentara la diruissió cid
sau càrrec de Conseller. Pos
moments despres vaig rebre, h
visita deis diputats addietes a
"Acció Catalana", manifestant
al Consell Que d'ara endavant
deixaria de participar en el Censen i en lea assemblees de la
Mancomunitat, i que deixarien
també de formar part de lee cmeniasioes. Tot eeseuiti van acoe
eniadar-se-de nosaltres fent protestes d'adhesió a la Maneottiupetat iasanifestant el seu sentiment per haver d'abandonar
aquella casa en el moment que
millors relacions tenien anda iota
gis diferents grups mentes.
En el Consell van manifestar
teta els altres caps de grup, cona
firmant la meva opina:a que la
aititud presa pels diputats
, d'“Acció Catalana" drspres de la
carta del seuyor Raimond d'Abadal i creares documents que va
Regir el eenyor Bofill, pueavea
jara de cas aquella resaluda inoportuna devane d'un problema
provocat per un artiele de premas i que devia sser discutit, per,
; lene en la premsa. A mi — diu el
senyor Puig i Cadafalch —
en'haurea costat molt el prendre
una determinació seinblant, basant-me en un ces d'aquesta naturalesa. Jo vaig esfortear - me a
donar al senyer Bofill bita mena
d'explimeions i entiesar - 1i una
serie de raons per d demostrar-li
tel =tel./ dissentiment amb la seva
manera d'apreciar aquest asean:tete.
El Cuneen Permanent, ha acordat que et senyor Valles i Pujale
ocupi la vacant del senyor Bofill en la colaissid de Qüestions
Socials, la qua l vacant quedara
coberta oefinitivament en la próxima assemblea d'Inerta. Un periodista va preguntar si
' per a elegir aquest cunseller

ir/saurio, de celebrar Assemblea
extraordinària, a la qual pregunta va conteetar el -senyor Puig i
Casdafalch que l'elecat6 d'un sol
' oonseller ella de ter en assemidea ordinärta.
Preg-untat el granar Puig al
havia exposat, en el Consell, el
seu crileri sobre l'artiele de "La
Veu" que va motivar aquesta retirada, el President va contestar
que eh bavia te l les inateixes
manifestacions que l'eje. ateaLa Premsa, va dir, As un relee» d'opinions diverses i avui-no
té l'aire dogmätie que tenle anys
enrera. /Lile em fa refermar en
Ja meya opinió que la retiräda
d re Aceió Catalana" i l'actitud ese
han adoptat ele seus dipulats no
je rae d'ésser despres deis documente 1 Iletres que va reintentar
el senyor Bofill. Ele atilde:e pm
Mies publicats en un peribiie re.
flecteixen olament l'opinió d'un
peder del parte, pesó no
mi l'opiata oficial 01 parta..
Alee fa que al laye.; del eue suc cela abatas, el periòdic modera

no sia un promotor de crisis eolitigues.
Jo creo que ele diputats d'"Accite Catalana" haurien de presentar-se a l'Assembilea i en ella públicament betunen d'exposar la
seva actitud tal cont ho han fei
a l'Ajuntemena
A preguntes nostres va dir que
els diputats que s'havien rettrat
eren els senyors Bassols, Vidal
de Llebatera, Geli, Pleard, Aba del, Bofill, Massó 1 Llorens i Roger.
Va dir també e< President que
no era :meta, almenys fina ahir
a inigdia, la nona publicada per
un diari local dient que 'els senyors atiae i Lloret bavien tambe dinittit ele sena càrrec.
menee jo—continuä—no he rebut la sena dimissie.
Aquestes ven tesser les paranlee pronunciades, aproximadament, pel senyor Puig i nadafaileit, que va acomiadar-se dele
i.eriodistes dient que scgurament
dintre de poo tornaria a parlar

d'aquest assumpte.

Crónica Social

conflicto de/ Feet r opolite L'estat da segurotat da las obres
Del

Al Gorern civil sha facilitat la seginat nota:
"El dia 23 del mes que SOrn, el director -gerent del Gran Maree:lita
adreçà un ofici a aqueas Govern, hect
assabcuaar els penas d'enfondrament
que lii ha si no s'acaben de seguida algimes parts de ira voltea en ceitatrucció,
eis treballs de les quals estan pareilitarits
a causa de la vaca.
El matute dia s'ordeni a l'eraginyer
cap de La Leguas diviaiú de ferrucarrils que fes un reconeixernent, el qual
ha manifestat:
Primer. Que és de la majo( conveniencia arranjar sense pudre eemps els
diversos anclis de rejeles que no catan
atabais, i la construció de la volta ea
reixampla que timara ho lamen mi rey es:Micra defiaitiu. Cal aun; en compte que mentre no estigui ben acabada
una colla, l'obra es pot esfondrar a
•
quaisevol inereent.
Segen.— També creima indispensable:

a) que entre elS pous 3 i han de
construir els estreps d'un troc de quatre
metres de volta que ara está estiutoiat
en un lloc 02/ lii ha multa b)
a la Liiiureaciú de la Reforma cal acaLar rubra ti ums quatre metres &a pare( Lateral d'una volts de lo metres
de llana que ceta sense revestir; c)
acabar l'obra d'una paret Lateral d'eas
tres tnetres, en el pou número a ea In
ha iniiltraciona, i un altre de semblant
on fou preces iefurear els funameuts
las rases.
Tercer.—Que les galeries de moment
no preseineu cap veril', um menys que
surgís uu contrate:lapa, que ea pot prevenir.
Les obres assenyaladcs en repartas
segons són necessàries i urgents, puix po
deis venir un esfondrament q ue afectada les rases vetnes.
LI governador vis il ha tramés aquest
comunicat a l'alcalde i ha dit a l'Empresa i al; Comité de vaga que facin els
possibles per a evitar aquesta catástrofe."

Del conflicto de Caballa
En les darreres sessions que celebraren la Federació de Situlieate limes
i Unid General de Trebi.11adors dele
Sindicats Lliures, .aqueaies organitzacions obreres acordaren ajudar als 11t
bailadora de Calella, que es mima fine,
Rata pa locaut.

Per rinden de Lluís Verdeguee
han estas moltes les entitats que han
anunciat a la Comissió que gestiona
a favor de l'indult del taveruer Lluis
Verdaguer, que assistiran els seus meeidents al inmortant acte humanitari,
que den celebrar-se avui. divendres, 23,
a la Capitania.
Novameat la Comiss16 gestora dc
l'esinentat indult presa al.; presidenta
de ?es entitats grerniala del comerç, ladústria, arts i oficis, siguin puntuals,
puix la reunió en la Unió Gremial, carecer de Fernando, 30, principal, començarà a les onze en punt del metí, per
a tractar del 'nomenament d sI Comité
Pro-indult Verdeguee i tot seguit tcts
els rebnits es traslladat-an a Capitanie
per P • verificar l'anunciad.: entrevista
amb el capita general per a scl.licitar
el seu ajut a favor de la justa conressii") de l'indult a favor del taverner Verdaguer ,reconegut completament innocent le l'horrerós crim ime se l'acusa.

•

Sindical Unita del Ram de
l'Alimentació

S'ens prega la publicació de la següent
nota:
"El Sindical linic del Ram de l'Alimentació posa en coneinment a tots

els companys de fora que pertanyen al
dit ram que no vinguin a Barce ona a
cercar-lit treball, puix s'está passant un
periode de crisi i la Comissió de la do y sa del Trchall té una grossa llista de
noma que han soLlicitat places.

Preeäuclons
L'autoritat ha ordenat que la poliria
vigiles a tthora que no passi cap incident a la fähl-ica del serlyor Quirze
Casanovas, de Can 'l'unid.

Mes del conflicto del Metropolltä

Av& a la tarda es reunirlo els cape
de colla 4Ille treballen al Metropolità,
arnb cl fi de prendre orientacions.
Ahir (aren detinguts uns obrera
del Sieeicat Cric de la •Divtribuct6 que
donasen ardrea ala capa" de coda.

FUTBOL
L'anomenat partlt Espanya-França
Na te que e nosultrea ottis hi eigt ei
en el partir liad %M'ileon uta le jugar a Doneatla els mutes seleccionada pel
Comité 'rateé,' I pel de 'Madrid. Pena con:
eiee eplesta dies oetribla torees basar ro- i-ieupar-se'n 1 m4s tittb l'angona d'alpina
entusiastes, de si bi aninen o deixarien
d'anar-hi atetenninats ¡neta/ore catalane
eecellita, no tierra pilo d'emite utau tarenele.
Tete em perre que no podien reposar a
causa de la seea ineertitud pe( que Caria
tal i qual jugador, poden restar tranquila. A la bada-Taz:U/ Catalana, que II
manea la ireas elkmental encegia per /esposar-se als jugadors d'ama quan del pees
tigi Je CataJunya es tracta, li sobren enea.e le i MrUra0a st (.23 qüestió d'obreir i acatar les orare. del Comita le Madrid.
Per tunt, En Zamora, bat i esaRent recluta de nova trinca, exiirä e Deneetia
i N'Alcántara trobará un maree de terDpS
suficient entre l'examen d'una 1 altea as.
signatura per autir-tti samba. En Piera
Samitier ja fa elles que hi ean... L'hono r que-dan, dones. salvat ral que afeeel a la Federació Catalana!
In coi/modela lefinitiva de regule
que repreisentarä els d'Espanya no se sap
fixament, e eanen del desacord que Si ha
entre uno altres: Pa rt icularmeut cl /loe
de nale, arete se aisputat mate Peña i
Corsioo cola e/ lavant-eentie Lo Se entre
l'enlardan I Liban.
En definitiva Se de erenre que ele
ilesos finar So ii aletattle le l riasillot es,
panyol) teran: Zamera, ValLena, Careara, e'ersiue, afearla, 3amitier, l'inr i , R.
González, &funjan:la, Aleautara i Ace.
de.
•
Per altra part, diarl parisene
'L'Amo' ens da: que els tricotara meran:

elhayriguee, Gamblin Motte, Bonneirdel, Llegues, Joyant, Dele, Baut,
Ereuzet i Deniegues.
A cia,peid del mg; ele ¿orear, tete ek
eltres bao esas ben eoneguls a l'Aseocisca,' francesa; teuint en eompte el paper bastant a-muna/ad que a pelen fer elo
Clubs ale la venta caria, pot dir-se que ha
reuait el Reu tuillin Mate i que tioden propon:01, p r no bell oartit. Sembla que
Chayrigural es trota, navainerit en Plenes
facultats i eeeent aixf eerl ja mes diffeila
la tases 4,13 davanters centrarla.
Cuan:ligamos, pere, que ateromt-se a 12
lçejea i a ta e3tua paaitiva d'una i
juutat a lea condiciono en qtté es
tare el partit, eij ueet nernbia ha d'escer de aRcultat favorable ale ju g adora ae;
leerlo/late pel Comité de Madrid.

BOXA
La v etilada d'avui
Aqueo( eespre tiietra liatt i l'Ins Peal.
tina eran vetllada iuternaeional, sota el
eegfieut programa;
Ea quatre rouuda de dos minuta: Pule,
el batallador pes musaii, matra En blerail, en sis ruumle.
llamon Usrem, el cientffie, bantare dol
Boxine, euntra Manuel Iteyfort, eoratjea
boleador del Catalunya Atletie Club.
En sis; reuede de tuco minuta, 3te,ep
Masferrer, tort pee Ileuger, imane* Jordi
Galaau j, del wateix pes.
.1 %pat. En Courall Saucho, campito del
torneig de pea lleueer, contra Salvador
Ältest, i, fiaaltneut, en den rounds, l'Al(Que Caiiizares, contra e ) tianes Paul
Gay d'irles, Limpie de Bouche du ¡tilo:te I de Provenea, malt oenegut del izoetre
m'Italia; pele seus Lrillanta combate a 1/ara...dama.

LAtilJN-TERItilei
Els próxima Campionats
del raen
La jestifieade intranquillitat que venia sentiut el Comité Executiu davant el
reten] eoneiderable de la Eederacie Sres
cesa per donar a couéixer eficialment la
constitte'ie del seu «¡ate alta result satistamariatnent mt la mula elite rehude
a la qual es Maten a eonaixer els uoree
dele jugadora que ostentaran la representacia d'armen pafs.
Segons l'hielre oficial jugaran el Carn - '
pleura indivalual i parellee d'Imanes 'len
ri Cuthet i Jean Cnniteas de Entuma;
berza. ; l'individual do damas, les senyores Tokling i Vaussard. En jet-elles rentes Id senyora'Golding I Cotilleas.
l'er a denla es anunciada l'arribada
del canipió actual, M. Coeliet, la no inoeripeia del qual a les provea de purellea
es nielt significativa.
Van co augment ele premie que ,'efereizen Sr a les diferents preves del que
aeri formidable eedevenieneut tennista.

AUTOMOBILISIVIE
De l'Atedrom de Saetee
Als aparador, de la casa Vallet i Bofill, al Passeig de Gracia, a;stä esposada
actuaba:cut la mr.queta de l'Autddrom i
mantee futografies de lea obres, de les
quals es despean la (ebrana e) ia itat desplegada per.,tal d'acouseguir la prometa
realització de tan magnifica ubra.
Sdu en gran nombre els esportsmen que
han desfilat davant la casa Vallet per admirar la maqueta i les fotografies, (enano conteutaris molt favorables: a la realittitulé d'aquests treballs, sorprenent-se de
rencilla atub qué s'executeti i que, cosa
rara al aostre pela, es portin tan räpidament a Orina podantae assegt,Ir que
vetaran enllestits en el temps fixat o potser almea
L'acabament d'aquesta obra es esperat
amb impaciencia per molts aficionaba del
meteiaine en general i pela fabricante de
crotles i de molote; I, ei tenim en compte
que mula dia Si han preves I apestes i
curses particulars en carreta-res (lela vu l .
tanta de Ilercelona, pedem assegurar que
la piale de Sage, es vasta continuament
coneerregmla.

ESPORTS D'IlIVERfd
La caravana a Luchen per
a la "Coupe de reance"
Podan, navegaran eUa la enra y en& orca:aireada sota ele auspicie de la :lerda
d'Ilepeartsi de Muntanya del Centre Faeunsionieta de Guatas:ira tinairá un veel;

S

Sable éxit, d'unid el nombre creeeut
lea inerriprious cebades q l'estatge aoA& de dita eatititt. tai neta ratrandusaruent
/ilicada s ?adra banda dele Pireneus fa
ruaomar que r eixei de lee pistes de Suportnigueres mea taid ;i lld id 1 aPro O lat a
Cota. aranifeetations aeternacionals
eue tia tan d'efectuar-ee.
fer caravana sartiri le Barcelona ti
dia 21 ale gener en l'enc ale cle Pranga, •
les 6•55 (le la tarda; aus •intjaran 'Je
tercera ciaste 1 ele %Urea de primera.
En arriLar e la froutein si arenará bit/leí d'anaila I toreada ite Cerbare e Luellos. El preu eit tic 1254,0 "limeis mi p rimera I de 117 .3.) en tercera. De Barcelona
a la froutera luan ats de 14 Asaetea
en tercera i de 23 tu primera.
• xpeilleionaria s'eatatjaran /a meterle a Illutel Flortleaux, al aren d e 23.5
franca -liarla (el iromprés). L'eleecia arbotel la 'liare i l omuna la luseriprchli
immediaula, ene l a -amen:Tenida será formidable lerant •Is dice dels concursos,
iéls nicle del Centre Excursionista de
Crataluaya beneficiaran d'una re hniza del
SO per 100 a la cremallera de 3uperbagneres, a la qual podran premien un abonaaleat per e guatee dies, de 20 franca
La mejor part dels expedleionarie zartiran am22 inSumeutäria e earrer o chitar, que es recomana sima de color f,,sr,
pe rpoder assiatir a les te.SZes nocturnes.
En una maleta et Po r tara la indumenta•
na pre p la del, eaperts de neo.
Cada expadieionari liii (Parlar provea
del corresponent passaport, no respottent
?in expedicionaria dele euteehanes que pa.
tule trabar
pes de la fronterus.
l'edein donar per se-gur que ele que
fuein el viatge de primera eh els trena
,rancesais disposaren d'un vega especial
directe des de la frontera a Isuction, no
havent de fer cap traasborlameat
Cal .esperar dones, que lee n useripcloas
serna mes arambraaes encara 1 que arnb
444:neta caravana demostrarme ida no».
boa; aeins la vitalitat excursionista de la
ilustra

territ.

EXCURSIONISME
Proararna do lea sortides
par a diumenge
Ei Grup Excureienista *l'as Liare'
(ara el praxim diumenge, 2S del eorrent,
une excursie, vote el seceint itinerari:
l'ibidnho, Sant Mali i Seas Ceigat.
Bota i tioe de reunió: A tres amarte
de set, enfrout de l'Hotel Bristol, Pisea de Catalunsa. Gula, Ea Mainel [asta.
•

• •

Crup Excursionlota Pareelonell, a Ti:galoneara. Serias/e cla l'esfinge acial a
due quatts de gil.
e • •
Crup Slincrsi a de la Bereeloneta:
Vilactrau, Coa del Due de
Riel, Sean Marea, Macana de Rutina,
Sean Julia de Muutseny 1 Pulautordera.'
La U. E. Sauna (en-listes) a Sebadell,
atub el li de vieitar les obra& de/ Velediana que es a./11eU:leilL a aquella sii.101L

Sotrida.. a les
social.

Gel ea

post del bical

Nova Junta ,
El proppaistat dinmenee litigue liso al
Salut Esport Club la junta gencial tuvetaimada, per tal de procedir a la renosació de la neva Direativa, la qual Junta
qued a in tegrada Pele següents elements:
l'resideut, Ea Joeep Guitart; vire-pro.
dient, En Juan l'uig Marea; tresorer,
En Carlea L. Puig; cemptader, En dese,
Roca; secretari, En Diente Sánchez; veinte; N'Emili Peilhez, En Joaquim Mía.
ués, En Ramou Oli ver i Ea Laurea*A.rquer.
La neva huata es proposa donar el mujer impuls a le tasques de les Secciona
en qué està organitzada aquella Associa
cié de Propietaria.

Fets Diversos
Objeotes rebate que han
estat retrobats
Ahir la brigada niel:1 de ponen troL3 a l'agencia de trateports 1-4 Palleresa el: objectes que el die 8 del pre;
uni foral robats dels magatzeins de
l'Associació Marchamo Comercial. Els
dits objectes estaven valorats per 40.000
pessetes.

Treballa d'un cadàver
Al niel' de Balears fou trobat el ceasee del mariner Juan Rabel, que temps
eurem caigué a la mbr des de la coberta

del saporet pesquer "Mercedes".

Atropellat per un auto
Ahir, al passeig de Crida, Antoni
Valdé, de dinou anys, fou atropellat per
un automObil, el qual Ii causä una ferida a l'espatlla esquerra i Ii produí
una exitació tan forte, qae iou prens posar-li una camisa de forca'per a
conduir-lo al Dispensad municipal de
Gracia.

Incendl
A tes quatre de la matinada d alar
es calà foc a un taller de botes i barras del carrer de la Muntaeya, 18.
L'incendi dura 'larga estona calculant-se que les pèrdues san considera-

bles,
• El serrei de Bombers, a les ordres
del senyor Mundió, •va anar-Iii eapidament. Es va personar al Ilec de l'aceident el regidor senyor Escc11.

Els Pomells de joventut
Diumenge dta 28, els Pomells
Corona de Roses, do !t'otitis de
Rei, i Sent Jordi, de Barcelona
efectuaran una visita de germanor als pomellistea del nai pelee
de Sant Just Des yema executant
en ellur obsequi 1 sola la dirceele de l'Eshart Folklore de Catalunya, una escollirla landa de
ballets populars catalana.

Crònica

de Cultura

n'ostra Parla
Dissabte, dia 27, a dos quarts

S'ocupa en primer lleal de la te.
mace) I evo/1mM del t'enguate,
'partat en els nene des del nena,
de vuit de primera eonvocatdritt
(Real; sit després nonileamei
i les vuit da segona, Nostra Parla celebrarä raseemblea aeneral , stadistiquese respecte a la he.
itiencia lela trastorna de 'la la
de socis que l'Estatut preve, per
tal d'aprovar l'eatat de emplea :aula a diversos pelaos, tttgiut
i elegir els càrrecs de Junta ea- observacions pròpies force dio.
`Veinte.; fa tot iseguit un ;betune
cents.
Fent Petela R alanreia estudi elínie 'sobre la tartamudi.
L'entilat Nuatra Parla, amb 3a, les seves , fauees I patogenia;
la col.laboreeie del Centre Auto- p arla després de tes anomalies
nomieta tu Dependents de elan- de la prenunciame. Tot seguit fa
resa, ha urgaisitzat una Citada de eportunes sonsideracions sobre
la Llengua Catalana, que Ladré l OS conseqüencies individuals,
pedageg.quee i socials de tale
'loe diumenge rinda.
A !a secretaria del Centre s'han trastorne.
El senyor Sunyer fou mole
relart nombrases adhesions.
Es bailaran sardanes i es farä aplaudit en acabar.
Després el doctor Guerra i Ese
Pacte d'homenatge a la Rangua,
al vital parearan de NoStra Parla, tapé llegt el seu discurs d'epa«,
le Barcelona, En 11. Negre-Ba- drinatge.
El senyor President imposä la
liele En Marte Estuve, i En J. Camedalla-distintiu al nou acedey era Sormane
llora espera que l a . testa esde- n:tic, Ii fdu remesa del lace de
numerase i aixeeä la sessle.
vindre intuIt s6lemn2.
Aseos:decae Pea:Actora do
Coneorencia de monsieue
vEnaenyanea Catalana
Bertrand a l'Institut Frene
Sin prosentats i aceeplats els
ces
socis segiients: eIs coLlectius
La darrera lliçó del curs de li,
amb carärter honorara Ajunta- baratura moderna francesa
ment de 13alaguer i Lloret de donä a l'Institut francés ahir,que
di,
alar; el coLlectius; Pomall de
a les set del vespre, el seu
Joventut Defensor de la torra; jous,
director, el professor Bertrand,
Ateneo d'Allimnes interna de Me- verse
sobra el poeta Fraucis Ja.
dicina de a Casa de la Cantal; mes, representant de la poesia
Centre Excursionista Pätria, de simbolista, el qua( ha triornfat no
Barcelona; Centre da Dependents
del Comerç i de 'la Indastria, de sola a Frenes, sind tumbé en les
Sabadell; Centre Gat-alb da Sant 1lLeratures atigloset, alemanya ¡
Fel:u de Paitarols; Centre Na- catalana, a la que han estet (na.
cionalista de Capsanes; Agrupa- duit per Na Maria Antonia Sal.
da Nacionaliste de la Segarra, vä (CoLlecció de ',fries Mun -dials
de "La Revista"), Les
de Cervera i Casal Pinedenc,
Pineda i Agrupada leer:11nel de Georgiques Cristianes", que no
Joventut Nacionalista da Manne- da precisatnent una producció
sa; 315 de Barcelona (entre ei/a cabdal de l'esmentat autor.
Itemarcä com a caräcter gene -i
(2 denles); 10 de Sant Andreas;
4 d'Horta; 2 de Sant Martí; 8 de ral de la lírica de.James un seta
Badalona; 2 de Banyoies; 17 da liment optimista de la vida, amb
Bellpuig (entre ells 4 dames); una concepciú profondament
1 de Bellver; 2 de Blanes; 2 de cristiana de la mateixa, expresCaldeles; 17 de Capsanes; 5 de sets amb una eimplicitat u vol.
Canet de idee; 2 da Capellades; tes excessiva.
Com aspectes secundaria, pene
13 de Cardedeu; 5 de Cervera; 3
de Falsee; 3 de Girona; 14 d'llos- tumbé imporient4 de la seva
pitalet de Dlobregate 1 d'Hostal- obra, parle, Lambe monsieur Berriche4 de Die -ta; t de Melg,rat; traed de les novelles, ele lares
13 de Manresa; 6 de Matare; 1 de rae/nades, com el titulat
de Mercada,' (Menorca); 2 de Pamour, de la russe et de la
Neves del atare; 1 de Pineda; chassif", i ela de faules amb que
7 de Reus; 5 de Sabadell; 7 de Isa volgut James venjar
Sant Celoni; 1 de Sant Cuget del feta, segons en, als animals pea
Valles; 1 de Sant Feliu de Out- Lafontaine, fent-los parlar daxols; 1 de Sant Feliu dj Liebre, inunt la tomba del poeta.
La viudt conferencia de mota+
gat; 1 de Sant Quirse de Besora;
1 de Santa Coloma de Frues; 1 sieur Bertrand versaré sobre
Frederic
Mistral, el gran poeta de
de Santa Fe de Montseny; 2 de
Serme; 15 de la Sen O la Prevarica.
de Tàrrega; -1 de Terraesa; 2 da
Vida; 1 de Vilafranca del Penedúo; 9 de Vilanova i Cfeltra; 1
eee.A DE SORTIR
ItCr
de Saragossa; 3 de Concepció
(Xile); 26 de Camagüey (Cuba);
CANÇONS
7 de Buttees Aires, i 8 de Mendoza (Argentina). Total, 492
PER TOMAS CARCES
nous socia,
liavent-hi a Bellpuig, Capella4/Preus 3 pessetes
des, liespitatet del Llobregat,
Malgeat t Terina nombre sufiDe venda a LA PUBL1CIcient de socis per constituir
TAT, a la Llibreria NecioDdlegació, s'aeordä pregar als
ual Catalana (Corta, 613) i
Socia mes afilies que pstionin la
a les llibreries mea imporseva ,conetilueice
tante
UniversItat de Barcelona
El Rector ha remes a l'inspeetor en . zap del distriete una deitaineiä• sobre el rune.ionamera
sense l'Atoriteacie deguda d'una
escala d'adulles a Olost de Llusanes.
— El doctor Carulla fou visital en sola despatx afofa' pel
president i secretari de l'Acedeinia d'Higiene de Catalunya, el
HONCR D'EN PUIG I FEBRae
doctor Martirice, degä de la FaTER
cultat de Medicina, i el President
En la sala d'u ta:5 de l'Ateneu i orob
de l'Institut Agrfeola Catalä de
mimbreas i electa concertancia, ami:siSant leidre, s.enyor Fortuny.
Institut de Fisiologia ta tarde alta celebras rantmciat
rmtge al insigne ¡ranzitic cataba
La direceia de l'Institul de Pie joan
Puig i Ferrasen.
siologia, .fundació de la MancoL'Hernandez Gata j iu un discurs enmunitat de Catalunya, desitjant
facilitar als bielegs catalans la linant l'obra d'En Puig, la qual alaba
informació bibliogràfic, indis- per la seca modalitai escénica, !leed"
Ilesa i assumptes interns de passió lopensable per a tot treball denla-- namentels
en l'esperit.
tic, ha adquirit recentment
Recorda el neu exit en el teatre L'Otoverses coLleccions completes de vre, de París,
manifestant que cae au
iailogia alemanyes i americanes.
Aquestes coLleccions, ultra les gorosa com l'autor de "La dann aie--torcesilaéunptvique ja posseia l'Institut, queda- gre“, al qual (melifica
descriptor esee
ran instal.ladesben aviat en una cialment dramatic.
nona sala de lectura, situada al
Elogia les sueca produccions fecalpis alt de la Facultat do Medi-

VINT

Darrera hora
DE MADRID

cena. Cotos és sabut, la Biblioteca
de l'Institut es pública, estant

oberta tuts els dies- feiners, de
nou a una i (llevat dels dissabtes), 'de quatre a vuit.
Tumbé ha estat millorat l'utiBeige de la secció d'Electrofisiologia de l'Institut do Fisialogia,
tuerces a la Comissió de Cultura de PAjunlament, amb una
cambra fotogràfica Edeltaann
per a registres eleetrogräfies i de
iota altra mena, i un galvanòmetre doble de Cambridge, anib dispositiu microfanie per al registre dels surolls del coy.
feccepcie del doctor Sunye
Mudan a la R. Academia do
El proppassat diumenge
bloc la reeepela del neta 'acede11110 numerart doctor Llute Sulayé Medras, dota la presta:meta
do l'Excin senyor n'arquee de
Ca mt 1 la i assistant-Iii aran notobre deteadeinies melges, ret i resentants da Corporacioas i norabrós
El doctor Sunye ilegf un
treball sobre "Ele Austuens de
la ven i sie la peinilla obten," en
relacid

atub

la ltigietse s,eaolar

cant que fossin dos escriptors amcricans, ell i En Valent í de Pedro, cid
seus 'traductors a. l'espanyol.
Després En De Pedro fee una ce
posició dels destaca d En Puig i Ferrater, llegint les ales imporsants estarles deis mateixos.
Els oradora fiaren aplaudits.

DE BARCELONA
2
L'A551:37Eleca1
C1.1: CLUBS
DC FUTCOL
Amb assistene;a de eme nora.
bre de delegats se celebra enit
l'assemblea de Clubs siheiji C a
la Federació Catalana de Ointit
de Futbol, a fi de decidir sola
la qüestió plantejada entre el
President del Comité Provincial
1 el reste , dele II/embree l ue 'Se
tegren el susdit C.ernite.
L'aieemblea, una veatella
coltadets tes manifestacione
I altres, es pronuncià codera le
actitud. del Presiden!, apneset•
por 59 vote eontra 25, la desata5
eia del C. D. Europa eorn a Pre'
sident del Comite Provino:al.
la F. Geíe.

madres zel

d gene- do 1923

Vermouth "AQU1L
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▪

LA PUBLICITAT

11n1111

ROSSA"

Les naus da l'Esco rxa d o r
La Com i esió municipal d'EsAnnadors i Mercats ha acordat
proposar al Consistori que s'ad-

Caaanovao i una alfra en
l'arar- , :ament del carrer del Des
ecY:;-^rquä s'eveumpt la grava
al e rtrrer de Itsmon
realoquirs le rigtvles
aixt corn ta enhe al
C171"1* de Prats; perquä s'espitee!s ;ubres d r les barriades
d.r.a Fr.rgas i d e !a lifulasea 1
r
s'aar ail conv e u re ntment el eareollocant-se
rr r da !es
rige133 corresponents.

Assenyalada la data del 24, 25
i 25 del corren! per a le concenjrarió deis soldats • pertanyent'
al reniaiplae de l'any 1122 i agre.aats pel present, s'adverleix als
intividus Josep D'ares Laville,
Joan Carrell Garrell, Felip Genarro Cubero, Domènec lioret,o
Mareo, Artur eitges Jora. i Eran
cese Siarrahuna Negués, que s:1
serveivin presentar-se a• la Cal• a de s'Unta. número 52, d'aquesta ceutat,_ en eta eamenlats
les, en la intelaigencia que de
no verificar-ho s els cor.siderara

sern.1

Una:Jacte
i secretare de t'A.11-ligrrr, de Cataluttya
al:'. el eenyor aiealTan
dr -.-r ;nvitar-lo a la sessió
e, ere que se eeebrarä
aval, d -eettlres.
7 .-eident

tenga V.

Teatro Cata lä Reina

o:Zr72t't.',;11"i°7'

C.Clort Peo p tor.rnintopp-S? )

S EMPRE
Una CAJA

A,

VALDA
Verdadero talismán

• A la /Id, Ra Lcar

:.ER‘

iaax75
rte.:.

ain.

adj.

no Los compra en CAJAS con el nc.mbra

Tasse A pintats
La rasa mis Imporiaat

-4411'4931

Eiiuiifs rafarna

Laletana Plaea de
1,,,P Beeleldat en
rAni,et Basca: resten per a
plesns rcleci p os. Expos1c10 notett: tres mistelücs a e opermanent de qualros al oll, menees locels per a encimas
avaras! oleograr:es, etc. Fe- ra -rfassanios. AdnnutstractO
brtree:d de orares 4-11notilu- Oc ena Laietana, el.
GranvIa

c

4

Cura riipi.0

SARNiCiDA
ADE LI
R

N.W.04AMS-Al2.4i8

•Farinacla•

coir.pren iense

casa
F. Iii0thFili.CON
(lotees, 4, nnal Pnetalerrless
aquesta

Ingl. fran o alem.

Xofer

de le ares, sense pretenMons. desitja col.locacte dinOre o nora de ts capital,
nulloraMes reten-fieles. 5.3'
dionnuntablo Elnalde,
crece LA PC131.1,'ITAT. nutal de mili are patent e te- mero 2335.
xlinetre, el venc a preU sumoment reduje. Rotula de
Saut Pere, dl,
l cs
12 a t / de e a 7.

1.1mous`di

.je

elni i

-

Lipiu La Pablicit

JOSEP ETZVAI Cia.
tai de l'Ange!, 1 ¡3, pral. 2 Teläion 3311-A

deu nit. Es despatxa a ~piada,
ria pea a les tres sessions.

▪

IV
—
as

a

I'N, a a

vOL:

la

a

ni

id
II

ntil

ti

a
a
Avui, divendres, nel, grau 11
a
progra. — Dissabte, tut- p

da, popular. — Diumenge, ain
i nit, colossals tun-

cions

a

a
a
u

Manufactura de Generes
de Punt
S. en

C

Canal de Mar

(Barcelona)

E
a
U

Ll

Es despataa compladuria

rin,

Teatre Tivoli
Cianea de patinatge sobre gel

z

4;6

bochas moriscas da terciopelo encarna-.`
Go bordado de oro.
beag raciadamente, lo repetimos,
la
vida p arecia Meour
abandonado esta ma,
xa,i.11üsa envoltura carnal.
Re ynuld, después del ronco grito que

anib professors i profeastres
S'obren dos abonaments setmanals de dilluns a dissabte, un

ha bla lanzado, permaneció inmóvil, co.

Si hubiese e/Gio herido súbitamente
Un' un rayo.
Por fin, volviéndose hacia el extran-.
l n), coa un furor dificil de expresar,,
exclamó:

e

---1Ellal
— respondió e desconocido sin
' arece r coninoverse por el acento ame-,
eazador del joven;—ella misma, Rey-.
1,101 (1. Ya ves que adiviné lo que, sin em e
ar quedas tan profundamente ocul-f-

Is —1E1 W—repitió Reynold sin Parecer
abel' oído las palabras del extranjero.

,Pero está muerta en verdad?
3-o crees tú?—respondió sonrien,

el

sin gular personaje.

Reynold, sincontestar, puso sucesiva-4
In ' In e su mano en los brazos, los pies

el seno de la joven:
el cuerpo está aún tib:o—prosi-.
con voz cada vez mas renca—; no

—

.a

rruna fractura, no se ve

nin.
Zi,..3te llia
47.,r rida: pero el corazón ha dejad«
7 si pulla la> Os ya seeekhk.

'

cometido eso cremen, Van Helmunt, des,
:venturado de tu l
— ¿La aneas, pues, macho?—preguna

tó aquel a quien el joven acababa da
interpelar con ese nombre de origen evi,
dentemente holandés.
--¡Si la amol—exclamó Reynold, cu-m
jos ojos brillaron con un resplandor

sobrehumano—, sf, la amo, y si la has
"matado...
La puerta del aposento abrió s- e de stla
hito, interrumpiendo •al joven y maese
Eudo, con la frente encendida y ia mi,
rada fija, se precipitó en la pieza.
Reynold, al ver el anciano, retrocedió

en paso y los sacudimientos nerviosos
que agitaban su cuerpo demostraban el
esfuerzo que hacia para dominar la ea,
lera y la emoción que se hablan rama
derado de su alma,
' 7

3

faseiaasammuse MMMMM
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'Las apariencias de la muerte sois evia
dentesl 1CM! In la has muerto, si leas

a eco Quarte de cleu:

1. El &una e.n dos serv, Amor de
ernsdre. 0. Ls turnsda d'En liando.
II
f. EIS celcbrais attlatos
Pep Werquds 1 Perla 11Intdleno. a ,
rl EIS reuedribials clueni del Eire E:
▪ Pabsse, tormana ~acata. a. Da- ti
▪ bei a Barcelona de la entine:1e es- •
trena arGeäätilla Pepeta Caib«.

as

P....fflebarreanamarreadouranra...fflmeaumfaanuoureamormlfflaibaneN44.
__£.«.
...WW.MIMagralaramommanur.

CAPITAN LA cunsn y

Espectacles Empresa Fraga S. A,
Campanyla argentina faUIÑO-ALIPPI
Avisa diver.dres, tarda, a lela
cine. Glan Moda. 1, Cuidado con
tos ladrones. 2, Gran axil, La telaraña. 3, Fiesta criolla. Nit, a
les deu, especial. 1, La telaraña.
2, Estrena, Los dientes del perro i
Festa criolla.
4
pcaeararasaleastootasirealaari*
Tentre Cbmie

Avul, ._11ven*dres, grandlds rent•
a val en ludsor 1 beneilel de En Carca lea Robi 1 sisuric Tuba, autor,
u ele les celebrades obres La tornas:
U
e da d'En Bande 1 Pi.Pt, reepectivaEl
▪ ment. Tantee, a un duart de cine,
nuit.ota especial. 1. 1.1 grac:Os tu• 7,uet, Loa ateten:ea. 9. Salt de broreprevenlaciú de La tornada
a
Mande. 3. Veritable soeces de •
u •o Sto
la 'Almiar revista PI- PO. 4. Sessh.1
▪ tle varte;sts a carree de les gestees
a
t.
I 5 ertIstes Itmoneta Revira I Ball de
Un-Insten. Prats. especlals. Butaca el
tr11331111371i1E2ii1:12312121Shez.i ▪ and) ebtraala. t'U 9d8Seld gene

.
1.1 Cliarlolic 1
Kreckow -

awstaineem«

A

Tealre , Neo

il

tarda

grandUSS vii..lev.1 en L'ea actos I una • peLlicula.
CCItt31.11.9 1 CONDECORATS

•

CExpeclacle IRIS - PALMER 1:1

5

I eatre Espznyol

PEP filrtTPZEI
WatiFdliCia CASAL!'
Aval, divendres, ev releer, Taldi, a les cinc. /d4rnific vermut .0pular. Entrada 1 butaca una prsecto. L'obra del ella, A l'ombra do
r.oetpic. vil, a les den. El ven
Soll Norte 1 transe tamptaisions de
Baila Pare. — Dem>, dVsabt:, tarda. a dos duarte de clic. Naves 1
vallas te,ptae.1ans ds Sent Pere. —
enervas eec arpiPst ¿catre del

le39321‘2411it9CUSAVIAliCEE15L1

EVIZONillinfilliZZZI9liall:1271
R
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il
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Fàbrica a Sarrià

•
A

•

in
a
a
a

aza

ez252.5:UaWSkliiainfieZnAlll,

ar tiran

ltebonato.

:

Plaqueta da 40 x 40 con.
@da. Ptas. 5'03 ni.

Material3 armats ab amiant exclusivament
Por

•

quest Gran Teatre. Estrena a Espanya de l'òpera en dos actes, un
i epileg, roitsk. a del mestre Max Schillings, faena Lisa.
Debut deis celebrats artistes hatgran, Dinkala i RocIe. Dir:g n ra
l'orquestra l'autor, senyor
Decorat nou de Vilomara.—Diumenge, tarda, comiat
de la diva Elvira Hidalgo. Cuarta del caabre tenor Carlo Hacket. Ultima de El barbar do easala, prenent-hi part els celebrate artiates Sarao Zdelnik i

ei

<lec

TEATRE DEL LlCEU

Demä, funció a bonefici dels
empleats permanents, portera,
acomodadora i taquillera d'a-

PER A TEULADES

731-, ni.]

costum.—Demà, dissabte, ito hi haterä fundó, per
donar lloc al segon Ball de Mascares. El diunienge, funciona a
dos quarta de guatee i sis tarda i
Pneus de

GRAN

g

prohibiciä del peló

Adaptació espanyola. Notable rea
partiment. Chors i nodrida ora
questra. Dirigirà la prejeeció el
mestre alemany
1-1ANS A1LBOUT

Zaccont,
GIOCONDA

r1ás

Prof. ext., eis clas. einen.
Esel. ref. P/. CAL 16-2.p 1..

rixa

la

1 Diuraenge, única representarjó de tarda por Eeructr.

LAS VERDADERAS
.21e2

dels autora de Miss

feld,

•.

Branquia:: y sus Pulmons.
CBMPLETAIJ el tratamiento de un Catarro.
tina Laringilis o una Branquia; inveterada.
Pracurese /as enseguida, pera rehuse sin miramientos
las pastillas que le ofrezcan a la menuda y a precio
de unos centirnos ; las tales son siempre imitaciones.
No podrá V. ez.4.2: seguro de porizer

b.

G laclulaad a re

actea, música

Venus, mestre Ailbout SprInge-

II Cardinab Lambartinl

sus

es4

pectacular. Estrena a Espanya de
l'opereta cinematográfica en eme

ENMET.S. ZACCGNI

y TONIFICAFJ

La

i.

Nit, a les deu. Esdeveniment

Dissabte, nit, a un quart de
deu. Segona representació
pel gran actor

Paal IIAC.Ea: FZENTE a las consecaczalas
de un er.friárniento.

í't,t,it

"Milar

--

.6r.e
.

Aeconocida universalmente superior a los ir i'
produMos mas recomendadas para ti
combatir la anemia:fiabilidad, raciaitirs- 114,
mo, tuberculosis y para abre.iar 4
convalecencias.
193"&fiErnlireal. =" k Sarta as latas Iti FireaXn t Cr9.1ree ti (sienta

la d'in-aneas

iim4.4
.

ASTILAS

PULICiTAT

CPar.trsira:
i
L2
CARNE
Naaa Laa fl a, gaa •`,..1
4
DEI. Da. VALDÉS GARCIA cc kl0147EVIOE0
ES EL eats FreEESSO eninenV3
Et máts EFICAZ EZCENS1ITUYEZTE

tarda, a les cinc: •
Ultima rapresentaeld dc l'operea•

OTELLO

ezi
aaimasaaa

3 r%

Avui, divendres, 26 de gener 1923

Shakespeare,

DE

6n1.-Apl U;19

al..acraa.KaTasa-1-1-aaaa7---aaa
7-a

Tete de Novetats

Telefon, 3,500 A.
Avui, divendres, nit, a un
quart de deu
Gran esdevedimenti
Debut del genial actor
' ERMETE ZACCONI
La trage.dia en 4 actea, de

Cala tapa y nunca cle otra ramera

LA

de tres a cinc de la tarda
i de deu a dotza de la nit.

duda,

gancnalyEnergico

de
ectene!.
de Le Galante lanntytts.

desertora.

Ue2in

d'll a 1 del matf i un altre
a 3 de la nit. Informes a compta-.

.19%
.

,

Crida

1

—TEATRES--

lila mano

a

e
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ESPECTACLES

judique el concurs de les obres de
aornent
construcció de dues naus a l'Esrmvant la Cornissió de Foment rerxador general a favor de NA estat preeeneades les se-- gua te 'Ventura, el qual resulta
jO f
l
esser autor de la proposició Inés
gents mociona;
avantaljosa de totes les presenDel .enyor TuseIl perquè s'asentes,
ja que es compromet a
rayana les rasants del carret !
reatitzar les obres de referänela,
de la Mulassa i PS 001.101111iil voxeres i regoles; perquè s'assenya- I subjectant-se re* plec de condiciono durant el termini de nou
les linees i rasants del rarT er da Montserrat Casanovas; raaaaa i per la quantitat de pess eles 1.313,3M, que representa
peu a ea requereixi al corresponent propielare interessant la una rebaixa en relació arnh el
cess:ó dels terrenys neree.iarii pre s supost aprovat da 116,93241
pessetes.
a la ron-1,1 44a urbanztzació
del earrer de Pujolet; perquä
La mateixa Connissió ha enear_
t ,ae 3 enyali la rasant del Passeig rectat al Director general dels serde la rcnt d'En Fargas i es colveis läeniCa, que formuli un
icenin I voreres irigoles. nee- e v. ne de pressupost per a la in s .
quaperquè
s'instal.lin
falleció d'un Escorxador .d'aveeessäres;
tre inques de regadiu pel servei ram a cadascun alela mereats
da
Sant J o sep, Sant Antoni, Sancarrera
seguenta:
als
ta Catarina, Concepció i Sant Anera a! Passe e de la Fuel d'En
Faran s . en l'enereunment de l'A dreu, on existeix un espai sufieient per a Festahleinent de l'iaser:: '•ia d'En Frederic llnhe!a;
.r:ra en lerrenament del dicat servei,,
err !' le Pedrell; una altea ea

aerar-nament del correr Je Ment

ES EL MILLOR

CANTAN LA CRESNAYE 480,
—Sabes por qué no has alcanzado -

la ( ue

deseas, Van
f
Id bruscamente.

Helneunt?—pregun-i

--¿Por,,que?

—Porque la potencia material te ha
servido, pero la fa te ha faltado. El espíritu elemental al cual Gobiernas, es
menos poderoso que el de esa mujer.

Van l'alarma, miró profundamente

al

anciano.
— Crees, pues, realmente en la ras,*
—.Si—respondió maese

atara.

Eudo con vo g -

—,Entonces acabas do prepararte 30 a

gún sus dogmas?
—Sf.

--aY vas a operar ahora?
--tSin duda!
' Reynold había escuchado esta eatraa
fla conversación sin peala:mar. Con los
ojos fijos en el cuerpo de la aoven, hua
bierase dicho que nada podía arrancara
le de esta muda contemplación.
—No, está muerta—dijo vivamente;
—recobra la vida; acaba de hacer un
movimiento.
—El sueño letárgico cesa—dite Vari
Ilelmont.
— Pío la he mandado despertar1-7
afladió alaesq Ludo, clon voz imperma

aa,
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podrás tan sólo producir fenómenos

ea4

puees para divertar a les necios y a 104

• —1.0 sé—reeundit", simplemente el
aludido.

5:11—j eitonces , ;por qué servirte d ril
, —Para probar tan descubrimiento,
—Que operando como lo haao, Si oba
tengo la propiedad da alraer ciertoe
cuerpos, oblendra la de rechazar der.
tos otros.
: ,--Y é sacas en conclusión?
• --Que existen d'id Baldee y me he
viste precisado a reconocer que estos
dos Bardos, combiaades entre si por so
atracción mutua (1 neutralizados el uno
por el otro, camatituyea estado nattia
tal de los cuerpos.
El extranjero dirigifi una mirada pea
matente a Reynold.
--- ¡Qué has bullo darante tres añal
Gue no te be viato?—díje,.
--He construido una maquina mili
paderosa---aespondi6 iteanol—, con la
tr,t.da de la cual maté primeramente
pajares, desames coftej es, despeas pe-e
rasa y Osera estoy cierto de poder Tm.,
tar hombres. Además, tse _hecho lev.414i
tar

e

movEr cadAvere&

Olvendres 28 do genes de 1923

LA PUBLICITAT
TEATRE NOVETATS

Diana-Argentinn-Excelsior

vuit etcgants balls d3 diarreaeses, Aurigs.mma - Cañad6.—Dissable, 27 de gener,
BALL ROSA
El dia 8 de febrer, a dos quarts
de quatre de la tarda: Oran Cae.
tanaan Infantil de Watts
Localitats: Casa Aurigemma,
Fernando, 53, 1 a la taauilla del
tarà

ZIska, 1 episodi; La ver.
ge de les rosca, La raldilla curta,
El gat masque, Grapnt de patona.

No perdeu avui la gran estrena

Trinmi i Marina
cinErms N01.1
di y eadres, angole1.1 D'homo a home, Va militar per a seso, Lladre &ánimos, Ele; parles
de l'amor, 3 jornada.
Ami,

Priranr.VMSEURESECIEllal:"

ii
V

LES DB7Y1 - 3 DEI.

El
e

te

i<

LJ R

S A A L. etn
e

CE LA CIRECIATOGRArlA
AntSTOCRATIC CALO
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anblim taberna de LamarUne, ediial par la casa Gau-

nionl,

Campan y la da cornbtra
1.1
n CULL - TUMELA - ASeUEEtN0 - CCIITES
"
ti
(Telefon 41.)1 A)

rasat2EACCIJIUMEZIC iza:atasen
e
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Gran l'entre Co pilla! i e,PI
ti

Gran Cinema 33temia ri

u

Aval, flivendrcs. tarda i ait.
Grato:1[6s programa. creas ttstis.

SAly oprzscnt d'1nlerracr, EI jet
necea: co p atona, I-a
fold'lla c:arta. La fai.:a da les silva Fi
1 primera Jornada de la pel.licula
11! de grandida argument, en tres parte ti

Enixa

taleateiGure,zrazumeasea.1"
u.2enne-_-...r.aezrriarIcrere
ti

Palace Cide

133363ialanaieNNE U Ir:UNZA

ELDORADO
Co9seu de vari.eZats

a

LtOPOLD FI:encola

1.2

CITI.111.2. g ran rxil
Raulon
Criarles, bare.sles. — Antonia:a
Ta roe, Lal:arana. kaemi Lula Tilo,
14 Halls 1 dantes de les 111es Ilawaii.
2arza Frégoli, ami) el ;;ea repi•e:u:1
1 15 granatosa parada de Fado:, c.:1
1C gesire quittiras.

t..!
9,11

.

.

n "'s

L'Itt:AE SZYSE NON1

PS

El

unnemeremen.enazeitaz-_-:

e

1 •Iralif3111 1111131311. 11
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• SALA kOLIAN
35. PasesIg de Gracia, 35
Arel, divendrea. 2 6 trence, a do,
quarta de Os, 505 au'lleló. unnent-hi part la tioluble rnezzo
pran
CONZEPGIO RODRIGUEZ
nrompanyatla per
recoaaic LONGAS
ela Iffatrommica Acallan
PROGRAMA
Primera part
Marltana-Overtura, Vallare; Meb menz musteal, Se:lobee:: Overtura
Ir a banda militar, Mendelasohn.
En Gran OrElle Median
Segont part
I?.
"E/Enon". Karma, nomas; Sonr, son et Dalda", romaGça, sala:ki Caras: '"Carmen", Ramera, Dizet.
c C. RoDIEGUF.Z F. toninas.
Terrera paro
re "Escenas dl'nfan:9", Mompou; 4
13 perra espanyMes, >1., de Falla, en
P piano-PIANOLA.
Quarta part
"MIMO". Orla, Timmto • Rolo Os
1L
IV P er to. D1ntre mon Co!, Petiso,
tomasi, ituaonotes", rond4, MePS

a

ki

6 CILINDRES

.•

.

e

e

annarraira•r. I.naoas
lnaltarions ro p a :lo comuna
Dirccen) artiatird

No n'hi ha cap qua doni majal satisfacciü

Longrs

DalUeN2BNUUMBlita4NU99D

Tals e!is de la seva reputació li —doblen el preu

'errater.;;;;:r rranannernann

Palau de la -Musica Catalana 3

PER QUE?

,

5:

Mili, div
endrea, a les den de
u la nit.. Gran eessid cinema- re
lografica organitzada p e ! a
• l i. Xou^s'
re t • entre
••• • onisla de Ca- ;11
talunya
51

PerTA STUDEBAKER es construit per les fàbriques Inés
impOrtan i‘s del rail en cotxes de O cilindres i la seva gran

» I"SJ i •l

rirdirjj
PS er CO
i••dla de la sèrie j
u
ga •
ENZINY I Frari2A
19
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CAPITA LA CIIESNAYE 474
—Posees, pues, el don de la ciencia,
Reynold?
, .—Empie.eo a creerlo—dijo el joven
levantamio orgullosamente la cabeza.
,--Luego—designando con un gesto
• la carga que el e.itranjero habla depoe
aliado sobre la cama:
--(eué traes ahí ?—preguntó.
—Lo que nec-sito cata nuelle.
—Qué es eso?... ¿Un cuerpo muera
to?
Al prommeine estas palabras, la fiso.
tomia del extrafío personaje tomó una
expres ión irúntca y buoiona y dirigid
Reynold una mirada tan acerada'corno
tina flecha indiana. Reynold se acercó
a la cama y tiró del velo que enVolyla
e: bulto depositado allí por el desarmo,
•
ello.
. Va grito de horror, de estupor y de
' calera se escapó de- su pecho y sus trea
mulas manos dejaron cm , r 1!n3 punia
del velo que habian cogido.
i I'n enema() inanimado, tarndvil,
vado ds vida, 'al menos en araricncia,
acababa- de aparecer a los ojos extr a
n:adamenle abiertos del joven.
Este cuerpo era -el* de una joven de
.d'irm y seis a diez y ocho años, admira.
blemerife
tarn-,ca ca toda la mft; agiat
;.
' dable acepc:dn da la p31abra.
.
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XVII
REYNOLD
Sin parecer curarse de la presencia'
del extranjero ni tampoco de la del en-.
nia:scarado, el viejo sabio, con el ojo di.
latado, marchó directamente hacia la
cama en donde yacia aún sin movimien
to el cuerPo de la joven. /nelinGse hacia
ella con visible ansiedad; luego volyieu.
dose al extranjero:
— 3t bien—dijo.
bien ?—respondió el visitador.
r--lli ensayado.
, —La operación no ha salido bien sino
medito.
—De modo que has obtenido y el
guerpo ha 'obedecido, pues?
—,tY obedece aún durante el sueñot
—Sf, poro con dificultad.
—;.Y el lf-ia?
—Si el alma se ha desprendido de
Cuerpo, ha escapado u mi dominio,
Maese Ludo en OGI1CR.S5•
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' La cabeza, cubierta de una oleada de
-dorados cabéllos que en torno suyo
caían esparcidos, presentaba ese tipo
de delicadeza propio dt las mujeres del
Norte,
-Una frente lisa y de deslumbrante
blancura, ojos de azul celeste, narra fina y pequeila, una boca adorablemeMe
cot-torneada, dientes que podían rival:zar con un collar de perlas sin mancha,
formaban el conjunto de una fisonorma
en la que, por desgracia, faltaba abso..
latamente la expresión de la vida.
Las mejillas estaban pálidas, los l a
-biosdeclr,jabitospe
ro la mirada estaba fija y no demos'
}raba ningún síntoma de la vida.
Los músculos, faltos de tirantez, da°
ban al rostro esa apariencia de quietud
y reposo peculiar a la muerte.
El cuerpo, cubierto con una especie
de túnica de lana blanca, escotada y sin
inara.as, ofrecta a la vista la pure/a de
sus lineas armoniosas y ja suavidad de
8118 contornos admirablemente modela+
dos.
•••
Los brazos y las manos eran de una
rara elegancia; y los pies, que saltan a
medias por entre los pliegues de la tals
inica, eran tan pequeños, que aun es«
4ban hibre clen.iro da laß tstr.-ectuta bid

