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Centrriu s i centrípets

eón una mica tiara, i tanmateil expressen una
dualitat jenamental per al nacionalisme català. El pintoresc
irtnee que signat per Sancho Quijano ha publicat "El Sol", de
ens dúna motiu per plantejar aquesta distinció interes¡antissirn a , puix que l'articulista presenta el nostre nacionalisme
cera un moviment centrifug, disgregacionista, anàleg a molts alees que mostra la história peninsular.
El fet de presentar com a centrífug el moviment català és
ma preve absolutament' clara que l'artitulista de "El Sol" no ha
compres el caràcter essencial del nacionalisme. Es pot considerar
can a centriftig el regionalisme, perquè tendeix a allunyar o a
desnigar les regions de llur centre nacional. Perd el nacionalisme
ti una tendencia oposada. Va dirigit a fer gravitar la vida d'un
pc* sobre la seva própia anima. La finalitat cabdal del necioüione català consisteix a aconseguir que el centre de la vida
centrípet, de
catala na sigui Catalunya. Es, dones, un moviment
conceatr ació espiritual.
Ve't aci com ens trobem davant la qüestió més profunda. davant la qüestió-mare de tot nacionalisme, o sigui davant la
qüestió de centrar la vida nacional. La submissió d'un poble a un
• gere poble, tant si és forçosa com obligada, tant si és conscient
. 03 m irwonscient, descentra la vida nacional, és a dir, li imposa
nn centre exterior al propi circol, o, dit en altres termes geornetacs, inscriu el círcol nacional dins un círcol que no és el propi.
Per als catalans, la unitat política espanyola ha constituit
península un centre que no es el nostre, des del cual s'ha
5ercit, per medís diversos, una fortíssima atracció. Quan Catahaya, altra vegada conscient de la seva personalitat, treballa
per allunyar-se del centre artificial espanyol, no segueix una tendencia centrífuga. Tots els éssers, així els individuals com els
collectius, tenen llur centre dins cls mateixos. L'allunyament del
retare alié és la conseqüència natural de l'acostament al centre
propi. El nacionalisme català, en posar novament dins Catalunya
d centre deis catalans, segueix una tendencia verament centrípeta, que no té res que veure amb el cantonalisme o amb l'esperit d'independència de les tribus berebere.
Tot nacionalisme, ben al revés d'ésser una força de diagrerajá, és una forca de cohesió, d'integració. La Catalunya que
ha perdut la consciencia de la seva personalitat nacional era
mia Catalunya deixatada, esfilagareada, feta a migues i a bocins.
Al contrari. la Catalunya renaixent, la Catalunya nacional, sent
solalaritat profunda de totes les comarques i de totes les re¡ele de la patria, sent la solidaritat amplíssima de totes les teron es parla la nostra llengua, viu senyal de la nació.
Les teories poNtiques, históriques i sociológiques del senyor
1se signa Sancho Quijano són endarrerides. L'articulista de "El
\Se' no té en compte els aveneos fets en els darrers den anys.
berrera en els temps d'Oliveira Martins. D'aleshores enea, els
'eldr)s han après molt respecte a la prete.sa unitat étnico. de
'haeinsula ibérica i a les seves relaciona amb ele famosos bereEis dö3 Mota

! En el fons, la tesi de Sarrho Quijano és la mateixa que ha
:elanat el senyor Ortega i Gasset en el seu llibre "España inveri ttbrada". Aquesta tesi consisteix a presentar el Catalanisme com
incas de disgregacionisme ilieric. No s'adona que es tracta
,U.s de nacionalisme europeu. La brea que batega sota el necioatoros ratala és la mateixa que batega sota tots eis nacionalisraes d'Europa, sota tots els nacionalismes de fora de la península
'fihr e, que han vist ja el triomf de Ilur ideal. I cal creure que no
eón as influencies berebers les que han determinat la formaci5
i la v:et."..ria deis vint-i-cinc moviments nacionalistes de la vella
Europa.
Eis nacionalistes catalans no som centrífuga. Havem trobat
irastra centre veritable. La nostra feina essencial és la de cori bar descentrada per la submissió espiritual i política
al Pc.ler eepanyol.
111E2e;r77^.,--.^.7.
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eue durant la gran
nan..nat Jarliza
'Ja, que fou fet p r e, evadí ì es refugia a la
a la alandxasia, r5a vi-e de fulles d'arbre i
•
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vall solitaria, trola'. una
1 asp cte semalava
. ajen condemnada a na 't,
portava m-iltes de
-cutieelles es a. n deixar
eaugiada a la alandeavaa,
parlä en ¡apenas,
eue l'en-enea ne criad:da gens
ai mica. Finalaten a acabaren per enteraras, ca jaiieant un nou Ilenguatge,
l 'arto; rar gestos i monea:aliaba.
Uri
la latalitat vulgué que fossin
per uns scichis roigs, enea'a tase una Hurta a'erriasada entre ella
lar ketaa, que volia defensas uns a
'• • • a, vale, la pabra dona que' Eatea. . • ;a'.-a. Despras de Iluitar riesesatra dament fins engegar l'altimaret
1.° seaa ara-, ca valieren Eiurar dels
Perseeniders
.
La aaa, per alai:amena es Iliga amb
set s alvador. Despeas de llargs 1-1g €a rinatifes arribaren a una cabana, ea
aakaaa, el-fieles a un intarpret que cot a:tia al rus i d japenas, va 'saberl'alhistaria la seva compariya.
La % :I Paies3 Iide
ea-alica que ce deja M'aTag alaura i • eue pertanyia a una
tira familia de Toquin. Fi
reartaadant de resarcía duela cai!2910a1 a la plena rueso-japcincea.
q :ae havia segult el eea
durant te-ta h earimenya, ea bree
araanaea pelo r'easo
na Va IR>
'4; lar: mai
mai mea a La atra pätria.
•

Masa Togrbama invita afeleouja a seguir-la a Toquio, on ella posseia ion immena patrimoni, entre el qual bi haría
deu fabriques da arderles. Mrkouja va
seguir-la i es convertí en el sen majordom, amant i her rar testementari de tota
la fortuna de la japonesa, la qual equiv alia uns cMt milions da ycul.
Per6 Mrkouja, enyorava la SCV2 Eónia ilunyana, on beata dsixat, en mea
una esposa jove i dos l'aleta Finalment
es decidí a revelar el mil passat a la
rica japonesa, la qual, generosa„ ti confia el seu testamian i l'encoratjà a anarsen a Europa a cercar la seca esposa i fills per tornar tato plegats a Toquia al costat d'ella.
airkouja manca' cap a Belgrad amb
el testarnent, del que en va fer saciare
cópia Per6 víctima d'un cop d'audacia,
parda el precias doannent que la justicia iugo-cslava, aetuelment prova de
retrobar.
NO VAL A RADAR
En aquesta operada de la Ruhr, que
ha provocat tantea preempacions, :antes ires 1 tantes esperances, no és bis possible de trabar alguna nota pintaresCa.

Quan els francesas arribaren a Essen,
volgaeren fcr el que fa persona civilitrada abd que posa el peu a im país estranger. Volgueren escriure postals a la
familia i al' amics. Una postal de la
Ruin! Una postal que testimoniegas el
fet cotlectiu de l'ocupada francesa i el
fet individual de Ilur presencial
No els calgué anar gaire Iluny ha
T1310.5 xicots alernanys aliaren amablemcnt a oferir-los tinas postals que satisferen - del tot Ilurs exigancies. En ur.a
d'elles, per exemple, apareixia l'estàtua

de Bistuark que Id ha als carrero d'Essen. A sobre, aquesta licuenda: " Veus
acf l'estätua del centellee de Ferro, tristement cMcbre. Record de la Ruhr oCitpeda." 1 a an canta, radresa de rhocurable casa editora.
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NOTES D'ITALIA

CARNET DE LES

E.EDUTORIAL

LLETRES
Els poemes de Cabanyes

TALLERS D'IMPREMTA
CARBER DE BARBARA, ti 1 13.— TELEF. Stil

Es

"quatre cantons" intellecillals EL COP DE

(1=3.31 rtcastree r ocio ce or - corresponsal)
III ha noms de gasetilla lo- vol ésser un reflexe d'ApollinalL'admirable eclici6 crítica del pedescal, altres de gasetilla nacional re. Un erftic d'art magnificament
sor Allison Peers dóna actualitat
poemes de Blanda de Cabanyes. Ele i altres de gasetilla mundial. Ca- dotat de cultura i de parauleria,
• Preludios de mi lira", apareguats en, da país té el seu petit dipòsit de com As Adria Thilger, és una cur133, han estat oblidats durant molt ala norm s d'aquesta darrera classe, riosa barreja de bergsonisme i
de tots els eterns valors escurro.
temps. Nomea alguns hornea selectes 13-,re per fornir els oradora de les fesAdriä Thieger representa el vasabut veure sota l'aparad ¡redor deis tes d'aproximació, cia periorlislor mes alt de la germanitzaeidi
versos treballats i castellana, el temis - tes i les revistes ill.lustrades.
italiana. Thilger, naturalment,
rammst !frie d'En Cabanye.s. Ni els satis Itälia pot disposar a l'estranger
es un borne assabentat del movieonternporann van comprended, SI It d'una certa quantitat d'italianoperb alba de confessar que, menteastellä modern i parla soiäcil que la glória l'aurioli mai. En Mavint d'Unarnuno. El moviment
nuel de Moatoliu ha cregut que la cate- dissortadament, el que interessa d'aquest país són encara lea social, per una altra part, era
latdtat essenclal i la italianitat externa
una acurada trasplantació dial
prodel poeta van esser la causa de la seva Tunea, la misbria i l'estetica
merviment teclee°, perquè el mag as
poca fortuna a Espanya. Fora imprudear fessor-al. Es, naturalmente tempcercar la causa de la seas auria rnediocri
tador d'arribar aquí i eomenear filie precedent que podia hacer
tingut—l'obra de Mazzini— ha
tat, en l'as d'una "Ilengtra, l'estudi de Ir?' - de repetir els Hoes comuna i les
deelaracions d'amor que Itälia servit quasi exclusivament per
qual és tan costas can el de qualsevel
idioma estranger"? En Manuel de Caha erroduit a Lotes les bpoques. mantenir el record del vell parbanyes tortura el sexi gen líele, que no Tamice) és una cosa relativament tit repubheä. El mes italià del
troba les paranles catalanes que li calen.
fäcil posar-se a parlar deis que moviment social, ha estat mes
Penseu qua curia estat Cabanyes si haju•guen a la morra per lea canto- que la israelita xalina del triraes tingut una Dengue própia. Avui
nades o fer reguerete& napoli- cerni Turatti - Treves - Modiglia•ni,
iarcelisme eamperfvol del
bem d'arratear la cresta del mot intana o la postal il.luminada de el pair
haba i del ver, artificiós i retórie per
Capri o de Venbcia. Però tot airb vell Prampolini 1 el gest romäne
tic
i
ploraner
del vell etalatesta.
descobrir el poeta dels 'Preludios de an
és tan vell 1 tan fals que val
Per comprendre, principalment
lira", Val a dir que el trobern.
mes deixar de banda pintures
cateelrals i suposar que d'Itälia en literatura, els valoro no tan
Cabanyes, ressuscitat ara per la rma
el mes interessant són els ita- reflexes, cal, en rprimer lloc. nu critica de Mr. Allison Perro, atratud
penar el terrible central entre els
líans.
tempre CM!) un solitari. La seva poesia
Aeteleem de llegir un ¡libre olässies italians i lea obres de la
té una distinció meravellosa. Qua liuny,
Aubert, titulat "Villes et sensibilitat moderna. Despees cal
a despit de l'idioma alia, el provincial
gens d'Italie" (París, Payot, advertir que acf, com a tots ele
Manuel de Cabanyes, lector d'aforad i
1923). El Biture, escrit amb la paises Ilatins, t'ar t no te mai un
de Byron, és tot un aristócrata.
tutea i l'aire que eón ßernpre fonament social no es una conEls critica, en parlar dels "Preludios
seqüència, sine que es sempre un
de suposar en un ¡libre trances,
de mi lira", han tret el record d'Alfieri i de Foscolo. Tenen raó. Peró el ml- ved donar una descripció del ti- cemeneament, una cosa "rara",
pus italiä mitja. Criatura de rafe un prodarete de ¡individualismo
flor elogi que pot fer-se dels patanes de
aselellat, am els sentits a flor mas o menys genial.
Cabanyes no és que recordin
tina que facha pressentir, a estones, Leopardi, el sen contemporani.

ShIp - Boy
a- Esmeriles' les pagines !iterares
Que 'El De', de Terrosa te dedicoat
a les diverses contrades catalanes. Yhi
veis la bona acá de l'Octavi Saltar.
— En el número esaraord;nari que
« Le Feo", d'Ale-en-Pro-vence, ha dedeo.

• Barcel.lett, hi ka, or!girtals 4ts senyett.
J. P la, C. de Darth,nec, J. Carner i J.
Estetrich, concernint la nostra literatura.
11M113:251332:1=4.

Full de dietari
L'eterna apologla
Acabo de Herir les deratraeiona que fan
el malloreint Gabriel Alomar i el releaciä Daniel Martilleo Ferrando a les planes del noshe confrare El Día Orefieo.
Tots dos, arda lógica excelient, proclamen
la unitat de la :lengua catalana. Urna no
podio esperar una altea cota de dual pera-Ales aba. enteres I equilibradas. Davant
les meoquineeet d'alguna maiierquine i
valemiana raissea as Lo de retirare llur
exemple.
Asirla freonacia. diaris d'aeof i de foro
fan una mena de gest d'impa,:Zneie
cant la infatigable voluntat emb que centena ein goigs del nostre Idioma nastiu.
—En f,:> u un gra maae—oeuen a dirnos—. 3a estä Le de tenir un Ileugaalge
propi, perol, comptat i debatut, la costra
fortuna ds bastent cornil, u, is cap merecella ania. Parten en bon Lora el vostre
eatelä. pecó aso esas en parten mée. Me.>
tcm flus el cap crarnunt!
impariencia o duniament que he
tractot d'expresear en el precent paraedif pot eseer perfeetament sincera; no
ho nego. Per° els catalans, insistint en
rapologia de ridioa]a, selva' tangible de
la riostra nació, no fea sinó exercir
dret que cap altre ens priva d'exereir. Paises coro França o ruin Espanya,
que po.sseeirren un idioma reepeetat 1 proputera per tem Hei de meranismes peda:les
1 privats, són almenys tan insistcnts, tonmilis 1 abundases com noaaltres, que talan
un idioma vexat, après, entrebaucat r,vls
mateixos meennismes.
Domes de tarannä universalista com
Anatole France o Ileiny de Dournont, a
penes llur idioma Int ostra vagament en
litigi han llançat un xi gele violeot, mal
avinent amb les aetituda d'irania i de super-comrrrnsi6 que semblacen eeser-los
Labituale. Bornes cono En aliquel
que Lan sostinget que lit inespacitat deia catalana per mallar d'idtoma
com qui cancha de cestit era un senyel de
feblesa, nixt que let vol g ut Parlar de la
teca llengua, del seu espanyol, ha eserit
aquella cereras famosas:
"La sangre de ml espirito en mi lengua
y mi pntria es allí donde resuene."
Imitem, si cal, aquest exemple. la Ilen.
gua d'altri, co . 1 un N. ,r '''. la novtra , eom
la nang,
iSla mestiços, cota je, eón ela Miles, tal
tagala, gran podrien esguardav radopciO
d'idioma gota un pur problema d'alblre.
Pena, perg y a alzó fea caldria que ele
mestiens no aentiasin la fono del Pu soli. o, dit romänlicamcnt, la ven de la
terra.
Tet set que ,cap al final del mea ariete davui, Ire eurseitat un tema que val(Ira la j,r w0ll da reprendre uso sane dia.

arlejSaldevila

A LAUSANA

Preneu per exemple el cierren
(libre sortit de D'Annunzio,
aquest !libre editat en alee de
tanta de propaganda, de tant de
soroll, de tan ¡larga remor. El
voleen que es titula "Per l'Itatres passions dorninants, i amor. lia degli Itattiani" i ha estat ediPode l'orgull, poden fer exaltats. tat per la "Eotega" de Poesia,
Henry Aubert suposa que l'amor de Milä, s'obre amb un capita/
oneeeslona la vida d'aquest pele en el (piel el poeta ha assenyaenta una anécdota. Un día, lat l'horitzó ideal, dins' del quae
nr.-..eat a: efi.ä, t'Auhert rteeenna ha volgut racollir la rre 'teria. Es
titula el ea,pitol: "llasof est Itaa un ve! de tanta siel cafè:
--Que hi ta da nou per la ele- lia Diis Sacra" i com. -en dues
parts, el nom de les tinafla trae
Let.?
'
duirn: "Imatge de la i älia apaI l'italià respon:
—"Ci sono tanta belle done!" reguda al costal del sepulcre
Naturalment. el trances recull d'un seu gran fill" i "Imatge de
la contesta, que tant podria ósea? !a Itàlia apareguda sobre la riba
irónica, com cínica, dern de bona dreta del seu rin sagrat'.
El +lector dirä, segurament,
fe, amb Ics millors pinces que
pral disposar un observador tran- llegides aquestes paraules: D'en
ces. I la repeteix i en fa la clan prevé aquest simbolisme? On es
aquesta Italia allargassada al
d'un ¡libre. Sembla que era ahir
em, aqueete sentits a flor da
el viatge de Gauthier.
;mell?
I no era aquesta tarnbe
Un observador d'aquesta clase
la pregunta que en Mere daSe no pot pas ereure, natural.
mena en l'existència a Delta vant l'oceànic verbalisme mes o
d'era vida inteelep tual, d'una menys simfbnie del "Nocturno",
"elite". "Aquesta "elite du res- ei llihre anterior de Gabrielle
WAnnunzie? Aquella lleugeresa
te—diu l'Auhert — no és mas
que una Infama minoria "en un dces clässics, que no arriba a la
palo en que l'escela es par e3ti- llengua, aquel' relliscar del cornwla..." Un escriptor del 'Cor- lor sobre els ulls i del so a les
riere della Sera", comentant orelles i aquell olor de cel i de
aqu e sta frase extraordinäria, ve coses, on es? Aquest simbelissuposar irhnicament que és me crepuscular, ple d'ornaments
conseqüencia d'aquestes tares i de preciositats, de corno de l'anues l'itallia c-s fa simpätie. Airb bundäncia, de caragols d'or, de
es: que d'Itälla el que Interesas tortugues brillants i de etels de
a l'estranger. eón els -detecte,. 11hr-die historiats, deixa lloc, en
Seria potser perillós generalit- realitat, a un bri de vide.? I enzar aquest comentari fins a l'in- cara pntser raldria preguntar:
finit. En general, pera, pel que cap a quin cante Es girada la
mirada del poeta? A Occident, a
frs referenda al viatger frances,
el comentar: es just. Desertes del Orieni?
Quan el Papa era Rei els viatTractat de Versalles, el francés
ha eerdut, vialjant, teta humi,_ , gers deien que una de les grans
aires es, l'administrad.) paipai
era una desmesurada Ilargäria
litat
ler' anea pot estar, certament,
de
les 1:Pis, un enorme i suroeetisfeta de la preponderänela
intel.lectual que a tot el raen eant veribalisme en ,els regli aBall tea pres, però no creo que menta, la inseportnble mania del
circumloqui il'eufemisme en toaieb sigui prou per negar ceneeletament l'oponed() italiana. ta claese d'orines. Aquest estil.
No solament la llengua francesa eoriet pels jesuïtes italians a
i Parle sen el cara( quasi únic un extrem que fa riure—eneaper acostar-se a qtraesevol cul- In aval aquest esta es dl dele
tura—es dirä--sinó que cada din jesteites tradieiodalietes — era
ona reminiscencia de la domivra allargant ¿França les seves
sucursals. La mateixa enorme nació espanyola. Això 5cm/tia
repercusió ' que a Barcelona te provat o, almenys, circula cons
qualsevol manifestad() del pea- a moneda corrent. (Avui, agites!
astil (liras, sonso sang, sense
santoral fi anees, es nota a l'ore
a etilä o a Roma. Arree l'adver- tuestes i eenee escalfar, es ei
tencia. gerd, que si Barcelona earaeteristie dele documenta del
rep do París el de mes qualitat i Partit Poperar Iteliä.)
el mes (Meza (els 'metes illtims a Pol/er ,Feria cosa exagerada
i el vodevil descordat, dirfem), el el dir que D'Anntinzie i els espeíblie italiä rep el terme thig- cripiers que com ell san mes
gris de França. Tot això és eert ecostats a les nrmositate batellectualt dele medis 'mes - cenes
i controlable. Però tot això
l'Italia, ten un record, una mería prou per negar en rodó que
ravellosa reminisebecia d'aquesaet1 hi ha abenna cosa o per maltes coses paseados que fan peoflar-se del que hi ha, al.legant
brillanter d'uns neme que seme ser X e el inorrieilt. mes tirare
i triSt de " la Ifitbrie d'halla. pe.,
bien una encienda.
Hi lea, en primer Hoce a fa- rb si entre sixa hi ha una dislla, Os-valen reflexes: el Piratee läncia, enm es podrin amidar ea
dalo, per exemple, es una ame que hi 1111 entre- aciatel manieplificaciör una inunanitzaeid, dia risnre i la Vena del,' eentits a
riem, de Bernard Hhave. i deis bu-- flan d i pell, entre arreeet sitial-a-lmoristes eentirnentals--protuede ila:Me i el rretisme (::an i ordeanellesos. 1Th noe-el.liela de prle nat de la (pedid() poi lica i culmer ordre nene el 'Fogazzar e, ea tural pismontesa?
Tot atila diavrem de dir toril
una curiosa interseeei .) de no-'
vel.lista rus i.de narrador eran- o DrUlf• 11 e IIIR nota01posterier
Toni,
El Marinetti, que es un ea- sobre el lielas ende
Mea Pla
.
criatos tia prasa
de pell... Els italiana no comprenen l'existencia sin6 oom una
alegria perpetua_ La joventut
no A; preocupada; es, alternalesament, frevola o tunhipioee,
exuberant o sensata; nomas les

. FRANÇA

Hempre havem considerat la

turcoftlia.franzasa com una equivocació diplomática 1 com un
greu mancament de psicología.

De la mateixa manera que llora
pot dir als anglesos que llar actitud .present davant Alemanya
significa l'oblit de la nio rebuda en la gran guerra, aom pot
dir que l'actitud de França davant Turquía significa noble de
la aleó rebuda clels aires an posar-se al custat deis Imparta co ntrate. Mata, no obstada, eneiem
que en els darrera actea tureafils

del Govern francee. hi ää upa dosi moit mejor erbosPleat, a la
Gran Bretanya que d'amistat a

Turquía.
Quan s'anava a rompre atecialment la Confes,Ootta de Lausana — la fórmarkea l'ajornament no es sine un eufernesme

de la ruptura efectiva — el senyer ' Poincerech41%t
lonat un cop
1

sorollós. Ha .

a lep parta

interessades, q;ä..-- . a palhalailment els an os i els aires,

que Franca no considera cona a

dafinitiu el projecte de frutal de
pau. Com que els Iremalistes no
estan disposats a acceptar el eta
tractat, el contingut del val es
deu, en eh seus punts cabdals, a
Anglaterra, lacto de Poincaré es

un acte en pro de Turquia. Sem-'
bla que aquest mita ha causat
sorp resa 1 fortíssima sensació, a
Londres sobretot.
L'aspecte mea importaat del
cop de Poineare es que desfà la
soilidaritat dels aliat,s davant
Turquia. En el matinal d'altarse a rompre la *Inferencia, amb

peri II d'una próxima ruptura

es retira del
d'hostilitats, Fra
grup de les es situarles
contra Turquia, al com ara estä plantejada 1. qüestió, a els
erigieses s'avin a fer noves
concessions ala reae o Frarem
s'abstindrä d'intervenir en eas
fets que es prodareixin a canseqi.ianoia de ila atiptura.
Es evidant el paral.lelisme entre el conflicte franco-alemany
i el conflicte anglo-turc. Angla,
terra deixa far a França davant
d'Alemanya, però Se'n separa 1

es renta les mans. Ea mateixa
actitud adopta Franca en el plat
entre Anglaterra i Turquía. Els
francesas se les han d'heure tots
sol.; amb els alemanys. Dones,
els anglesos que se les hefeuin
Iota sols amb els tures. Tal es
la lógiea francesa. Lògicament
aquesta actitud as perfeta. Politicament, es tan equivocada
com la que Anglaterra manta davant el ptlet entre França i Alemanya. Carnprenem perS. els rae,
tius que temen els francesas per
donar a Lausana la contesta ad e
a Pabstenei6 do la Gran-quad
Bretanya en MI problema de las
repara canse,
f;ovira 1 VIrgin

osmesessraleafflimEriamelerne

La situació a Europa
Tal com tahavla anunciat, queda bancada la comarca do la
Khur.

Sis batallons de duancas eslasa dieron:as a readln on cagul
neoessari. En tancar-se las fronteriza, taren dcturats tots els
tazas quo anaven a Alemanya,
sense cap re:el:nauta por pral
dele ferrevlerita Ahle, al mata ola
seria-as de duma", a-arv-n Ir, organitzata.
Fatä en ales de resala:moló l'ora
ganazació completa do la zona
segons ei g 131.7118 france-asigcas
rnajançant una doble eraanItaació, arnb un erg:misma eeraml a

París.

alemanya ha resaost a la neta
francesa eranunloant-ii la deals16. sobre lea reparacions, des-.
entenent-se de tot.
Al Fialn continua ta ncrrnalitat
ferroviaela l ny:amera no han
sortit els trena d'Orlent.
cantinuen, pera, els astas de
sabotatg c recamanata ol (»vean
alemany, alguna chas qUAIR revele
len yermara Inatints pao hu,
enana
Tot alx6 resta rtrnpattea e 00no entre els obrera de la Rubia
Celrit serim'a quo la satínola s'aciarstx. Lis gastla de moil.
Ourd ha pc,rit.113 Pateas da ~orar PultImatum anglos 1 el real,
de malhumor de Turgaia. Una
entrevista entre lord (adiaron
dGna nuv4a caparan.
¡esnob
cues_cparraniament..

Dtvendres, 2 de gener
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FINANCES I COMERÇ
1138fic Urquijo Català

SESSIO DE BORSA
del 1 de

PELAI, 42 - 'BARCELONA
MAGATZEMS: Antiga Plaça de

Comentan. - En tot 1 que la Persa
ehtr es- va mostrar mé nutra que cal)
Oto, en particular el millo Ile carrils,
va notar un canal de front, pula al be
fino charla dutrir rarem anar senyalant
notarial en aqueixos valors, es creu
que davant de les actuals ctrcumstanCleS
el Que Mol ha pogut liquidar el mes de
genor en profit, estigul quia fIns a Vence venir cap el costal que vulgui decantar la brújula de l'especulació en el present mes de febrer.
En el rotllo d'acctons bancarles I tndustrials les acciono del Banc Colonial
varen perore flag enter I els metrops ca-

Braus (Barceloaeta)

g

Agönciel a Girona i Mataró
Admetem les carpetes provisionals de le,

Otliplus 5 luí 190 Doosidó

32 Hir[2122i

per al canvi sense desre = es pels titols definiti s
appiffleger-~
, ..10093/211~M

BANC

febrer de 1923

taren ferino.
Les divises estrencrree San millorat
Pues canvis, el frenes francesos 1 belgues,
tal Con) Ja remarCavem en la crónica
crahlr, 1 respecte a la tendencia de les
tnentades divises, pedem dir complertar 1001 Igual une Mena de/s ferrocarrIls;
estar a l'especia/1am quieta tins veurl el

moment rporld d'entrari.
BORO MAT1
Tanta
Bala
Obertura Sil
68'6o 6805
Nord fi0 oo
b 00
6925
6905
69'35
Ma cantl , 69 30
53.90
55`90
Andoluses 5.5N5 53'95
11475
114'65 11475 11465
Menee
ljetrormlitaim
631
F. C. Meirop. 11725

DE BARCELONA

1
.

Aquest Panc a la seva Central i a la
Sucursal número 1, continua realitzant les
operacions de Compra i Venda de Valors,
Renovacions, Conversions, Agregació de Fulles de cupons i Revisió deellis
tes d'amortitzacions.
Admeten dipòsit tota m ena de valors

g.

BORSA TARDA
Sala
Obertura Alt
Ponle
6847
fino SS 75
tEeilo
Alimente (8 90
Cxylo
Ciiecre 34'8o
Colonia/5 31'3,7 61'5o 61'25
Metropoiltä.131'75 132 5o 13175
F. C. hietrop.11725 11825 11735
1145o
algties
114-50 11465

.

g

.

l'anee

69'7o
6elo

3480
61'25
13225
i18'25

BANC CE CATALUNYA
CHAVES Pjlti g ERT S, ea c.
mena

BP.2.CELONA

.NoNELL GERMANS

•••••• peste..

CANVI :

Remara del Centre, número 6

CENTRAL: Rambla dele Estudie, 4
AGENCIES: Número 1. Creu Coberta.
Sara
Andreu,
5,
546.
teuwera
Número 3, Salmerdn, 111.

:
CUPONS

Rambla dnl Centre, 16

Telercas 1230-1231 A

VALORS, CUPONS, eme, CANVI I
SANCA

••n••••••••n•••1••n•
-

Spartet de Correas, ES/

Le. màquina predilecta

ehilke

60 caräcters (6 mes
que en les demes
marques). Construe
06 sólida. Pulsació
suau. Per a conèixer

Direcció Telegrätica
CATALONIABANILI

Cotització oficial de la
Borsa de Barcelona

Uds eis merdaiges

de la CONTINENTAL, drrnaneu-la a

prova a
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Dis 1 de filirer 1023
orc-rEs DE L'E3TAT
p ene Irl,rlor 4 0/0
Ert.r ar 4 e, e
Amble. 4%
•
.1 rr>IP,
F
(iba, fr. vi.
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lente eutuucipa/ B. 190 $7825
1104
0901
1906 Ser. A.
80'00
1906 Ser. 11
0006 Ser. O
1907 Ser. D
78'65
1910 Ser.
7825
19111 Ser. 9
1919 Ser, 6
1912 Ser.
19111 Ser. ti
1910 Ser. b
7850
1917 Ser. 0
7850
1908 Ser. 11
1919 Ser.
78'25
11920 Ser. 2
1021
9300
Denle Sioursla S. • 0808 4 1/3
89'50
•
• 1907
9575
• 1913
▪
8125
• 1908
Sone Reforma
Dint.. Barna, EnaptIt. 0.000.000 p. 7950
6.090,0e8
•
•
•
7325
18.000,000
"
IllaneamunIta1 Catalana E.• 1916
72'23
•
1853
Celen Creen* Comunal
Olallga Pon Barna. 4 1;9•
1361.16WONS
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42'00
•
t.* Sir.
4114
•
Ser.
59'69
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•
6000
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85,05
Entena Medina
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1500
•
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75'75
• tatas.
11750
A. 8. A.
8730
e,
•
eia
6585
•
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• P • • th.
7700
P • •S •
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•
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6035
P P •
7685
P II • • V
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57'00
•
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.
•
•
9/0.
94'25
Fercearrlle rio Cata/uaya
Com an i• gene/ at termas. Catalana 97'75
Comi.aurta Rirreeloneta EleetrIe11404
Algtles de Bareeluna
0/0
Caialara Gas I Lechal. Ser. S.
74'35
a 2.
•
•
•
74'00
Eceigla Eleetca de Catal. 6 0/9 87'00
• • •
95/9 95'73
Federe Prieltirfora Torees e/define 8525
Ccumanyta retenti Tabaco EH:plata
ACCIONA COBRTAT
Catalana Gis VAL:nenas
Canal d'UrgeU
Eapanytt Indusertal
Ei4e. Oral. lelercne.
• Feolu ular Idern
B.* dolerle d'EtectricItat,
DIVISES ESTRAISGERCS
Freut!, 77 80.
"
blern f 1.1 SOR. 12010.
Idern betnues. 3310.
1.1 ures, 2995.
I tres, 30 10.
retaco, 8'11.
Marro, 002 1/2.
Corenen 001--.
EORB1 NOT
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1 01 !P
1895
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6910 683o
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VALOT-iS CJIJE No ESTAR INCLOSCS Al.
9UTLLET1 OFICIAL AL PREYENT I ES
COTITZEN A CORSA
Boros mello. E:vuelca% 8
per 100
•7'00
Barcelona mear/ion mal Ligt
7 per 100, 1021
10050 op.
Barcelona Te3ction ano Lied
7 per
Preferente
10790 op.

ee.
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RETENCIO DE VALORS
En aguaste Junta Sindical del Collent
d'Agents de Canal 1 Boros I de la Borsa
onelal do Comerç U fa saber la de Madrid que el Jutjat de Primera instancia
de Celanova ha aeordat la reténme. deis
111 010 del Brote perpetu al 4 per Jet) interior, erniss113 de 1919, serle B, número
281914 1 Serle C. nalm. 291611.
El que en compliment 1 als sfectei
1P8 atta-mimes del Eddlc de COmer0
s'enunnela per general coneixement.

SABO

EL

.
ue clesengretx
per tant, el que
més neteja, és el

SONSA DE MADRID
Interior complot, 7100,
Idern 5 per 100, 9750.
Exterior, 8735.

sabó

Bane d'Espanya, 53400.
litem E punyol de Credit, 13800.
hlem Biu de 43 Plata, 29000 ,
Tabaes, 2000.
Idem ordinarios, 3700.
Neirds, swoo.
Ataranta, 34500.
Francs, 37'55.
Lllures, 2931.
PARIA 7 e a•
Canes s. Londres, 7855.
leim 11;IgIce, 8710.
litem E:panya, 26305 ,
¡Ocio liolanitt, 00375.
Mena ItAlla, 7900.
ldern Novia Toril, 16845.
lacra Suecia, 450.
litem Soissa, 9 1650.
Idem Norue ga, 314.
litem Dinamarca. 328 ,
Il m BerIlm 000.
Ideen Viena, 002300.
DESPRES TANCA
LlIttres. 7900.
Be5-i eles, 285.
1.1res, 8040.
Dólars, 1604.
Frailes FIES305, 318.
Idar-s, 004.
Corones, 2300.
LONDRES - TANGA
f. /imites argentines. 55 3/8.
Exterior, 75.
Franca, 7875.
nora York. 40637.
Espcnya, 2080.
Stilssa. 4 97.
Ilolasda. 1198.
llalla, 9815.
sur-e:a, 1741.
l'orinad. 208.
Sr-malea, 4337.
Montevideo, 4560.
•
aft t o.
Berlin, 197500.
Copenha ne, 5110.
• okohoint, 5108.
rebaten 9155.
Noruega, 541155.
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Per

això es , el més

recomanatle per
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ProlA i. restarà
-rInvensuL
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PASTILLA 1.50
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BIBLIOTECA LITERARIA
Les millors obres dels autors catalans i les obres més fama.
ges de les literatures estrangeres traduides pels nostres rnes
lustres contemporanis.

Obres a publicar floral l'any 1913

" PRUDENCI BERTRANA

El

meu amic

Recull de novel les inèdites del fort prosista que l'any passat
obeenia el premi "Concepció Rabel" als Jocs Florals de Barce,
lona, per la seva obra ELS HEROIS, publicada també per
TORLAL CATALANA.
SHAKESPEARE

Romeu i Julieta

Traducció en vers per Mecí Morera i Galicia
L'obra de la passió amorosa, de l'immortal dramaturg, incoa.
porada definitivament al català.
Mine. de LAFAYIrrrE

•

«

»ti

La princesa de

Cleves

Traducció de Rafel Marquina
La famosa novel.la femenina del "gran segle" francès ex ?ja
l'estil ciar i elegant amb que l'ha nostrada l'excel.lent cronista
traductor,
LOUIS BERTRAND

La

infantessa

.(Segon volura)
Traducen) de Joaqnim Pellicena
El gran interès amb què robé el públic aquesta apassiotaat
novel.la de la Catalunya francesa, ens obliga a no ajornar mes
la publicació de la segona part.
JONATHAN SWIFT

Viatges de Gulliver

Traducció directa de l'anglas per J. Farrea i Mayoral
Els meravellosos viatges que encisaren tantee generadora
infantívoles i foren sempre ensenyarnent per a les persones grane,
han estat traduits ara al cata% sense mutilacions ni reduce:me
Que els enxiquien.
JOSEP CARNER

Poesies

1901 - 1910
Els vemos del príncep dele, nostres poetes, els que li donaren
fama i renovaren arel) un liumin63 impuls la nostra lírica, seas
avui introbables. Llur edie6, curosament revisada per l'autor,
era una necessitat imperiosa per als gustadors de bu poesia cata-

lana.

ALEXANDRE PLANA
de Santa
del Mar
Quatra novel.les d'un barcelonisme essencial, realitzades ,amb
sorprenent penetració psico/6gica, que coLlocaran el poeta ultit
Alexandre Plana entre els nostres primera' prnaistes.
RUDYARD KIPLING

Maria

A l'ombra

El

Ilibre de la Jungla

Traducció dliecta de l'angl ès per Marian !arient
Pocs Ilibres han tingut tant d'èxit en cata% com el primer
volum d'aquesta obra, coronada ansb el premi Nobel, en la qual
es conten les pnnyents aventures de Metvgli. El finíssim poeta
que en traduí la primera part, completa ara la seva obra amb la
meravellosa continuació,
(II voluta)

JACIIiT VERDAGUER

Les

millors poesies

Selecció de Caries Riba
Sovint la crítica es queixa que les noves generacions no llegeixen els poetes que donaren el major impuls a la nostra renalxenç.a. Es que estan en part exhaurides les edicions completes de
llurs obres, i manquen, per altea banda, veritables amples antalogies. Per la tria que ha fet amb tot amor l'erudit seleccionador
podrà el lector d'avui penetrar en l'esperit del divi Verdeguea.
ALFONS DAUDET

Lletres del meu molí

Traducció de Caries Saidevila i Lluís Eertran
Per a portar al català aquesta pura producen, de la doleess
irónica proveoçal s'han aplegat dos forts autors nostres: l'un,
mestre de- la prosa insinuant; l'altre, fort en l'expressió poetice.
N'ha sortit, naturalment, una versió exemplar que l'EDITORIAL
CATALANA premiä en el sea concurs de teeduceions.

ALEXANDRE MANZONI

Els promesos

Traducció de Maria Antonia Salvä
(Dos volums)
L'espiritual poetessa mallorquina ens ha donat una traducci6
de Manzoni, digna de is que féu de Mistral, que sera valorada cont
una obra original prapia. Alai s'enriquirà la nostra llengua arab
l'obra cabdal de la moderna prosa italiana.
EN PREPARACSO
Alfons Daudet. Poquita cosa, traducció de Llorenç Riber.-11 0Ignson Craso°, traducciú da Jusep Carner.-Waller Scott, hachee.
traducen) de R. Negro i Balet.-Ryder Ilaggerd, Ella, traduce:ti da
Caries Riba i Milläs-Itaurell.- G. Keller, NoveLbes, traducctiú de Cal,.
les Riba.-Sehiller, Culllem Ten, traducció d'E. - 1.1oreng
Rilter, Vida de. Ramon Ltull. - Ramon tMuntwier, L'expedicei de Catalana a Orient.--Joanot Maduren, Tirant lo Vitiat..-Emill Vilato
nora, Novel.les baraeloffines.
2 altres ubres criginals de Prudencl Dertraoa, Víctor CatalZ
Caries SoldevIla, E. madama Ferrando, Beis Ftaventós, J29180
Pla, etc., etc.
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Jove que coneja l'Alernanya i
la França, posseint l'alemany i el
frane?ts, artornpanyaria a al g ú a
la PIRA DE 11108TRES DE LE113ZOO no mes arnb les despeses de1
viatge pagades. Enlies amb el
rael de meaaturgia. Escriurer a
LA PUBLICITAT, nin. 1'5W
ae caen de

GELATINA Saltina.

ment poderdss per a persones delicada& AL MertInnole, ßkasiIk.

.11ers, SO,

Barcelona, 24 altea,
Subscripció als 12 veletas
a publicar durant l'any 1923: Fora. . . 28 •
Estranger. 29
Ompliu i retalleu aquest butlleti i envieu-lo a l'EDITORIAL
CATALANA, S. R., carrer d'Escudellers, 10 bis, entresol,
El Sr. ...

-

••• •--

•••

resideoi

zobscris per f any 1923 als dotze rotures de 1a Bib liote ca Litcrdria, enriela

4

ta: efecto ! 'import de la rubscripció O carnfreortsetent-se a satisfre °post i10.1'31
a la presos:Guió del reina corresponent
••• sa oote

au oaoAg- 1923.
›ignatwli 41

Ablerj»t*

DIvendris, 2

do

tiril
aateer de 1923

'LES SARDANES
•

r LA PUBLICITAT
EIS TEATRES
—.41.1111n••

ROSIM— Beneflol d'Ermete 2acconl. "11 padre
prodigo', cormedia en clno
actea d'Alexandre Damas.

D11LEG E.VTRE SARDA-

NISTES
* Qué t'ha scrnblat aquesta sardana:
—Malt detenta.
—Harne, putaer per a tu, pecó pur a
tni, col
—Dolenta p'r a mi i per a totham.
—No siguis tant catcgóric; ja saps
que sobre el gua; no hi ha res cscrit.
—Ana nra, és que no disemina una
qiiestiú de gest; ju no dic que agueeta
sardana no. m'agradi; us die que es dalenta ; en qüestió de sardanas, el bo i el
dolent esta a 1 . abast de tolem.

—No sé per quina rafe
—Parqua In ha unes lleis naturals i
lógiqtan que eus diuen que tma sardana
ha desser una obra därt a la vegaaa
que catalana.
—I bastarl ,rie tu diguis aue aguara
sardana Do es una 'obra dart i no da
catalana porqué ja misa tingui de creare?

—Na, parque l'ho sinó ne."ntté
rho demos taré. Una obra musical no
' srra artística si la técnica éj fallida; i
tu has vist que en aquesta sardana la
técnica era ben lluny de la d'En Morera o d'En Garrata, direm, per excrnpie,
tata ella consisteix en una serie de canto
ergranats settse cap rciacia latea,, que
adas els fcia lo tiple, adés la tenora i
els denles ins.ruments idea un mar
acompanyamant gairebé scmpre el matela, fina arribar a ser impertinent
aquel' continuat sub-sub deis iiscorna.
—Ja sana que jo no itt entenc en Corta
de solfea i potser en abcó hi portis
para no creus tu que no tot ha d'éaser
mnaica inestra, nc creas tu que el pable
da poca cultura se iba de complaure
donant-li sardanes que estiguin al sea
abast?
—Si la m'asió deis que fomenten
sardana tos entretenir el ponle de pasa
cultura, potser nodrinin admetre eo que
odias, paró la miasió nostra es fer sardanistes, fent-los estimar i coneixer
podem admetra.
sardanas ben iete“
de cap manera un "gémero chica" dintre
les saidaues.
—Poaler tems raó, para aleshores
•
ka pUrtei a aauest
—Si per culpa d'en hi ha d'haver sardmica dolentes, més val que no sigui sardanista; el vostre sentit demktata és
equivocat; la veritable democracia no es
la que dóna gust al nuble, sinó la que el
fa apta per a tenir bon gust, i en ei nosera eaa no mes obrarem ajad, fent-11
noni.ixer les sardanas deis baria autors.
dones, que la sardana ha
d'ésser una obra d'art.• —Dones ja veus com per la prime"a
eundtaiG aquesta sardana no era bona;
mirra ara la segona condició; ern pots
• negar gire les sa y as melodies eren flamenques? On Id has trabas cap motiu popular o que s'aaaimilés a una canaet naoarada ?
—Paró hi he tr)hat 'tue aren unS marina que el poble els cantava fácilment.
—.laxó no dé ineaica popular; la música pp-alar no es la que aprèn de cantar
el pobla, sinó la que la el poble.
veuras; ja sapo que no hi
entenc en totes aquestes COSCS.
—Dones si no ta cap cara popular, i
en canvi en té de flamencs o. Inés ben
dit, despangols, on és la catalanitat,
condició indispensable?
—Pecó no cm pots negar que aquesta
sardana ha agradas molt al noble, i fixern-nos amb la realitat, visquem al dia;
laxó és el que avui agrada mes.
—Pecó abans que la realitat he de mirar la hagica. i si seguía el tau precepte lambe batirla d'adra:1re com a bona
rae5tud deis catalans de la un segle
que adrnetien l'espanyol con: a idioma
prapi; per Inés real qvc íos, no pot
necaptar-se; igual. dones, amb el sarda ritme, per bl gua al poble Ii agradin les
sardanes flantar.ques; la lógica ne en3 la
pot detaar adinera.
—Paró qua yola que hi fad si a cid
viagrakii?

—Preveig que la teva obstinació et
duró perjuclicis; perú (luan menys, com a
nacionalista, na admetis mai una sardana me porti Una engrana de música
antinacional,
J. rei. G.
- Encara molla de tinta, tram llegit

Dumas, seguint les paliadas de Sedbe, pecó superant-lo de malt, es pot dit
que ion el creador de la comedia tuotierna. Fina a Duma, el teatre es mantania de la tragedia romántica, o de leo
tiaixalles de Goldani i Marivaux.
s'havien dut encara a l'escena a% que
sch diu comedia de costums arnb lea
ccanplicacions ecc,némiques i suntitnentais da la vida. Manas, en aquest seabit, va fer dimre del teatre una de les
revalueicns més grana; de robra de D u.
mas ve després tata la gamma del teatre
poicológic, des dc ins Coses de debó a les
coses de ilautó; des de l'Ibsen al Bata,Ile.
Dala dramas d'Alexandre Dumas n•rra
quedat un com a tipos d'aguas:a mena
de tea:re que ell va ininoser; aquest
drama is La dama 4e les CaM:Ziei:
Alana mira amb cert menyspreu i amb
urea ini:ja rialleta aquell pior i aquel! Calor trenzar de Marguerithe Gautier.
Peral valga'm Déu! Aquell plor tarara
fa plorar, i ¡ara plorar mentre el na5n
sera alón.
La coraédia que va escollir En Zacconi pel aeu beaelici no és pas una cosa
tan completa com la Dama de les Comalias; comedia d'artilici i d'enginy, comèdia graciosa i distreta, francesa fin; al
watt de l'os. D'aquella época de cabeli
llarg i Eibertinatge sentimental. El pare
prddig és un senyor, un veritable ario.
tacrata del gran segle, que no es resigna a ésser val' ni a comptar el valor
de la moneda. El sati fill, home pràc•ic
i mes modera, mis reposat que l'anima
niosqueteresca dei seu pare, !Mita per
assentar el cap, per situar-lo en el
Ilse que li pertoca la sa y a posició económica i aocial. I aquesta Huila del caracter di pare i del rill da el nus de la
caruédia. Es la tcpada d'una vida cavalleresca, que s'acaba i una vida positivista que comença.
Al vol d'aquest nus dracriatic, Dumas
ha guarda una 'tacada de tots coloro. Des
de el colar lila i blanc de la puresa i la
correcció, fino al verd i el %armen del
dem: monde. Noldea tronats, vividors,
poca-soltes entreiingudi.s, esposes iniidala, velles curreetiaairnes i jovenetcs
castas; tot dintre el gran món, dintre
ropukneia i la maadra. La comedia es
divertida, no cansa gens, aguantas l'Interes de l'eapactadar i Marea( sarpreata
en cada un deis cinc actas.
Una equivocació per mi, molt gran, és
el presentar aquesta obra, amb vestits
actuals. Valdria la pena de vestir els
personatges i les habitacions arnb aquel!
Lo rand i distinga del segon impera
Aleshores la comedia treuria tota la patina que té i tota la gracia d joiell antic. Coses que es diuen amb una americana de tall angies, i que resulten hatoscants, dites amb casaca i patillas i cor herí romintic resultarien malt mea picanta.
Record.> que la campanada d'En Martínez Sierra va representar La dama de
Cam.lies ansia aquella vastas dels
GlIadr03 de Winterhalter; la presentació era acuradissima i de molt bon gust,
i el drama impressionava molt mis, que
na amb una vestim-nta de les que es
porten ara.
En Zancada eatIgné ahir francament
admirable; va dibuixar un marqués romande amb l'elegància que hauria Ira gat el millar actor francés. La senyora
Aguda Christina encera delicadissimatacnt el paper terbol i antipätic que representava. La Marguerita Bagni i En
Ricci en els papers de nora i de NI del
niarquas &mostrar= tot el seu talen i
la sera gracia.

S.
Zacconi al Me/oil
Deaitjant correspandre a un seno
nombre d'arnants de l'art, als (vals no
ha estat possigle assistir a les funcions
que ha donat a Barcelona l'eminent actor Erntete Zacconi, l'empresa del teatre
Tívoli, de conformitat amb el gran tràgic, ha acordat que doni set funciona
els dies del 5 al ir d'aquest mes, posant
en escena les sa y as més grans creacions.

la revista La Sardana; el seu editorial
va bist cli dirigit a fer un sincer elogi.
de LA PUBLICITAT i traquesta sec-

ció de "Les Sardanas". Amb una gran
galania comenta la nostra tasca i acaba
dient:' "Agerasia secció de "Les Sardanas" encarrila molts de catalans cap al
aardanisrue.; r.osaltres procurern decantar tots els sardanistes cap al nacionatrame." Agraim de cor la galania i la
Iluab t e iatenció.
PROGRAMA
Diumenge matí:
Fazaant de la Sardana i Nou Estlat.
Carril) vell del F. C. Barcelona. Cobla
Barcino.
J . aventut Sardanista de Les Corta.
Celda La Selvatana.
Agrupació Sardardata. Placa Cataba¡170t Cabía llora, de Mataró.
Foment Sardanista Andreuenc, Carrer

Cable Cathalónia.
Diumenge tarda:
Foment de la Sardana. Placa
Ce/ala Cataltanya. A profit del monamear a En Pep Ventura.
Nou Esclat. Piala de l'AngeL Cobla
Barcelona.
Centre Moral del Pable Nose passeig
del Trania, j Cabla Barcino.
Dismenge
Centre A. D. C. L Cabia La Seivata.
na.
A artavic i a Sardanista i Bar Patria.
Cobla Barcino.
¡laja) ma

Feas/a de la Sardana, diumenge al
mata Placa de Casa la Ciutat. La Princ ipal Barcelordna.
Sabadell:

Fornent de la Sardana, dleaTenae a la
tarda. Centre Calo Lb. La Selvatana.
Santa Colima d: Camella:
• Centre Catélie, dala:lance a la tardaCobla Cathalónia.

El lector diu

•••

•

ELS SERVEIS DE L'ESTAT
Sr. Director:
Dies enreaa el senyor Tornés parlava en aquesta secció de la brutícia i
deficiéneies del servei de Telégrafo,
particularmant a la central telegràfica
de la Ronda de la Universitat. Pensi,
dones, el qua pass:ira en les estafetas.
Una viaita a la de la Ronda de Sant
Pare será dl aré; edificara que 'es pugut
imaginar.

P. elom'ani 1 Amat
LA UNITAT GEOGRAFICA

Sr. Director:
El lector din, a propósit d aquesta
qiiesti6 de la unitat geogràfica, Salara retreta en aquestes columnes, que
na pot servir d'argument en pro de la
sobirania espanyola sobre Catalunya,
parque la nostra terra, rebassant aguasta unitat enllä deis limits natural; que
pel, Nord eis Pireneus, furia cauta
a l'Espanya anexionista en pecat flagrant contra aquesta unitat, en persistir
a engrapar la nostra terca. S'objectarà
que per a obviar aquest peca els reis
d'Eapanya regalaren el Rosselló al rei
ale França, ect que parla molt alt en favor de la generositat i cavallerositat
castellanas, per& co vcritat, aquest és
present que jo, senzill rapresentant d'assegurances, desaprovo, 1, com jo, la majoria, per no dir la totalitat dels catalana, per manera que Catalunya seguirh,
en ocasió de la unitat geogräfica del se-

nyor Camba, essent el motel de dicardia en el festcig regionalista-centralista.
Un

esorradoa erassegultaneez
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LAINN-TENNIS
L-a primera

jornada dels Can:.
pionats mundials
En mig d'una expectaei6 com
pericana a l'esdeveniment esporIiu de qua ds teatro aquests dies
la nostra ciutat, van tenir Ilota
ahir els primera parlits dele canapionats nutrid/ale de tennis, els
quals van ésser seguits amb
marcat interés pel nombre d'afieionats que hi va concórrer.
Aguas:a primera sessió, cora
era d'esperar, donat el gran nombre denseras, no va oferir cap
sorpresa, guanyant-se normalment tots els que ja es preveien.
No obstant, cal remarcar la defensa oposada per l'Alonso a
j'anglas Grawley; la d'En Satrelstegui a M. Alonso; En Tarruel/a
al romanas •Mishu i D'ano al danas Tegner.
Veges a continuacid Lots els
resultats registrate ahir:
Compte Goraar guanya a .1.
Mir per 6-f, 6-1, 6-2.
K. Storch a F. Rodan per W. O.
S. Martin a A. Faulconbridge,
per 6-1, 6-2, 6-3.
\V. C. Crawley a J. M. Alonso,
per 6-1, 6-0, 6-2.
O. Lindetrom a J. Jaurrieta,
per 6-1, 6-2, 6-3.
D. M. Oreig a S. Menda, per
6-4, 6-1, 6-3.
L. Rovsing a A. Riera, per 6-1,
6-1, 6-0 ,
H. Larsen a S. Gonzälez, per
6-1, 6-1, 6-0.
H. Gochet a J. Andreu, per 6-2,
6-1, 6-3.
M. Alonso a C. Satreastegui,
6-2, 6-1, 7-5 ,
R. Lacoste a J. Dicenta, per
G-0, 6-0, 6-0.
N. Mishu a J. M. Tarruella, per
6-2, 6-0, 6 -6.
J. Couiteas a E. Frendenthal,
per 1-6, 6-3, 6-4, 8-6.
E. Tegner a J. E. Olano, per
6-4, 6-1, 7-5.
El programa per a avul
Ele nadita assenyalats pel segon dia corresponen coral see
guaja:
Pista central
A les 9'45.--E. Sindreu (E.) v.
A. Petersen (D.)
A les 10'45.--J. B. Gilbert (I.)
v., J. M. Llenares (E.)
A les 11'45.—L. Rovsing (D.)
v. D. M. Greig (T.)
A les 12'45.—aIrs. Beamish
(I.) v. Mme. V. Rychter (P.)
A la 1'45.—(11. Alonso (E.) v.
R. Lacoste (F.)
A les 2'43.—E. Flaquer (E.) v.
J. Samazauilli (F.)
A les 3'45.—Miss Mo. Karte-W.
C. Crawley (1.) v. eenyoreta Luria-J. M. Llenares (E.)
Pista número 1
A lea 945.—A. Juanico (E.)
v. II. Diez del Corral (E.).
A les 1045.-11. Cochet (F.) v.
Larsen (D.)
A les 11 . 45.-1. R. Le Baenarais (F.) v. \V" Szwede (P.)
A les 12'45—G. A..Sautter (S.)
v. F. Colomer (E.)
A la 1'45.-0. Lindetrom (D.)
v. A. Noblom (E.)
A les 2'45a—tetina. Golding (F.)
y . Mine. Le Besnerais (F.)
A les 3'45.—Mme. Sautter (S.)
v. Mine. Vauesard (F.)
Com pot veure's, entren ja en
joc les dames que preuen part en
aquest torneig mundial, davant
de les guata caldrä que les nostres posin a contribució tot Ilur
saber i màxima voluntat per tal
d'assolir un resultat no direm favorable, que avui per avui no pot
demanar-se, pelea si digne de la
seva categoria.
Tots els partits d'avui tenen,
pot dir-se, el seu interés, i un cop
jugats podrem tal yugada situarnos en el camí dels pronbetics,
t.osa aquesta, per cert, no gaire
fäcil.
Els partits cornencen amb tota
puntualitat.
• ••
La grandiosa nau del Palau de
la Indüstria presentava un magrala aspecte amb garlandes de
ramatge resseguint tota la galona. Altes antenas amb gallareta
deis colore de totes lea nacions
afectes a l'Associactió Uniyersal
de L. T., i al funs un gran tapia
amb l'escut de la ciutat voltat
plantes i flora i aitree gallareta
amb la Creu de Sant Jordi i la
bandera catalana. A la façana
exterior, en la seva part superior

hi ha la bandera de la ciutat,
ala costats les do le» Assuciacions organitzadores de la léala.
El saló-restaurant, com la
gran sala, es ornamentat pel
gran artista que as diu Gual,
ha fe una cosa digna del seu

nom, convertint-lo en un bell estatge ple de flora i ramatge, ta"P
el fan un magnific jardf d'hivern.
Les tribunes, al matf, es Vetaren bastant coneorregudea, malgrat esser dia feiner, havent-Iii
les mes conegudes figures del
nostre món esportiu i els Consella Directins de les Associaeions i prineipals Clubs de tennis
i altres esports, veient-s'hi també nombrases senyores ben eleganta. Perú a la tarda la concurrencia era nornbrosfseima i
elegant cona correspon a una fasta d'aquesta alta categoria.
Els partits comer/varen sota
l'ordre del Jutge giaernacional
Alt. Barrote.,

S'ha publicat l'avant-programa d'un centenar de pàgines i
format elegant, resultant una
bella obra d'art i del més alt antaras el text, fet en català, aspa1 francés en cada pagina.
Apart de bon nombre de fotografies dels Campions, del Palau i
bella indrets de la riostra cele,
notes deis Comités i sots-Cornitas, etc., inclou en el text notes
de vulgarització del joc, reglamentada, historial dele (lampiones, biografies i ultras atare
d'alt interas.
Diärianrent es publica en eatala el programa del joc.
La fusta ha (sainar:wat, dones,
sota els millors auspicis.
FUTBOL
L'U. T. E. de Budapest
contra l'Europa

Els jugadora hongaresos han
dit que havien topat amb grans
inconveniente per a Pur visita a
la nostra ciutat, puix trobant-so
en pie Campionat, llar Federació
els obliga a retornar ben prompte a Budapest. Això fa que l'estada d'aquests jugadora auf sera
mas breu del que es projectava
en principi.
En el partit d'aquesta tarda els
jugadora europeístes, els quals
no han cessat en llur entrenament, voten demostrar el molt
que valen, posant albura de reIlota el bon flores de la Catalunya
esportiva davant d'aquests estrangers.
-Jale
A Badalona
Aquesta taeua es jugarä un
grata match de futtiol al camp
del F. C. Badalona, contended
amb el primer equip de l'Espanyol, compost dele jugadora Vilarrodona, Canea, Montesinos,
Traba!, Elías, Sanea:aja, Mas,-lot, Tonijuan. Peitlró, Ventura i
Alvarez, contra alaprimer del F.
C. Badalona, alineant-se, acaree,
en la següent forma: Bru, Massanea Bau, Riera, Mauricio, Gatea, Bata II, Rodrigo V, Cancela,
Llinàs i Benaiges.
Per al diurnenge, dia 4, el primer de l'Avenç de l'Esport contra
el primer del F. C. Badalona,
compast dele mateixos jugadurs
del dia 2. Aquests mataba, cont da
do suposar, hart interessat els
sportsruen badalonins, assegurant-se, per endavant un èxit
complet.
El día 18 el Sabadell t resalentat Club badaluní es disputaran
una copa.
EXCURSIONISME

El Grup Exeureiunista Cala!nava té organitzada per al proper diumenge, dia 4, una aleariAlti al Figuerd, Montrnany, Sant
Miguel del Fai, Sant Feliu de Codines Caldee de Montbui, assent el lloc de reunió a l'estació
del Nord, i hura a les ais del mate
.1101.1,

.1n11•1.1.

FUTBOL
gEii!
Dles 2 1 4 de febrera a les

tres do la tarda

Ul TI EI
DE BUDAPEST

capdavanter del Campionat.
d'Hongria

Cm Di Europa
CAldP EUROPA

Per entradas i localitats,
carrer de Salmeron, 25 i
27, pral., tots els dies, de
10 a Ii de 4 a O del vespre.
—

Fets

41.

Diversos

Un nen es crema, quedant
greument ferit
El nen de 10 anys, Francesa
Arruines Fernandez, habitan( en
una barraca de la platea de Mar
Valla, a vonasqüencia d'haver-se
cale foc a la barraca on habitaven els seus, resulté amb guamadures de segon grau a tal el tes.
Despeas d'auxaliat al dispensari
de la Barceloneta fou traelladat
al Ciaste en greu eslat.
Atropeil
A dos quarts de una d'ahir, a

la tarda, l'auto 1650 atropella al
aturar de Satinaron, davaia dal
calcula Stuart, eil nen de ve!.
anys Antoni Moya Survent, produint-li diversas ferides a tut el
cos, contusió visceral, commoció
cerebral i una ferida contusa al
Parietal esquerra.
• fflort per un treanyla
A la una d'alije a la tarda, sal
carrer de la Igualtat, davant del
d'En Pujadas, el trarnvia 418,
alrop211a al nen de dos

anys Juan

Prou Prou, dallare-lo mota a
l'acta.
Mort per un carro
Tornés Ferrer Banyut, de 43
anys, carreter, caigue sola les
rodes del carro que menava, produint-I1 unes ruedes tan greus
que neori al cap dt poc.

LA

POLITICA

DIADA DE LA LLENOUA CA-:
TALANA A MOLLRRU8,4
Giumenge vinent se celebrara a Hollertiaa la piada de la Llengua Catalana,
organitrada per la Delegació de Nostra
Parla d'aquella ribo, amb la col.laboració de Nostra Parla de Barcelona, de /a
qual Si assiatiron, per parlar en l'acta
d'homcnatge cla acunara Dontanee Palles
rolo, per la COIniticie3 de l'repaganda,
Rafael La -tisana, vice-sccrstari do l'ralitat, i Manuel Masa6 4 LIvrcni, di¡tatat
per Catalunya, pe: Coneell Dices**.
11i 4133i:rü tumbé En Boma Sol, cenar/ter de la .11ancomunitat.
El perládie nacionarieta Urgell-Secarra
ha publica: un número ceta uordinari club
una farinosa capçalera.
La Comiacia Or;aairrodera ha impräs
unes al.laeueive• al poLle pirata? assialciei a la niauifeataeió.
Mi b a ard testo religiosa, surelanca, nac.
nifestaeid, ¿wat, conecrt pe, l'orfe6 i
tina d'afirmació nacionalista i d'honscaotge a /a !lengua.
L'Ajuntament hi assiclira corporativa.
ment. balcons de lea cene.. de la I :ng
terna tole endomaerate.
Ilom espera que la Diodo Patrid'iro
mira u,. eadeceniment
i solenenitat.
AQUELL SENYOB DE COAS7' al T I
•
Com
dit aqueate dice, ei Atenuar
J. Frie demento i diMoi als tckgramo
taa Ll C, fetie.tunt-lo per la emisaria!»
catalaruffoba que ve realitzun&
dise, naturalment, no ta cap importancia. Pea/ el senyor Felip datä el sea famós telegrama a Constanti, fent constar,
de me:: a n'ir, que ostentara la representaeid de la rucirtfiu dl, propiCtarie de
no saben, quanta poSta. i fina de la mojar
part dels catalana.
Ela narionalisteu de Consigna l'han
sentit indignald de rengegada ael ernyor
Felip, oci d'aquella cataloníasiusa rala. 1,
en una raleara camunitació yCe esa hari
adreçat, la 0014cMCIt de,yelamenL
Nc val la peta, antica de Constantl.
Tots 8abctn el que represe ‚isla ele gent es
de la mena dtI vtabtre xcnyOr AZip.
LA JOVENTTIT NACIONALISTA REYUBLICANA DE BEUS
Aquesta entitat nacionalista, en raesentara darrerament celebrada, ve pret.dre per unatiinutat raeord de felicitar
«asir:unte:a a lat. PUBLICILTAT per
let ßeUff camponyea aclamen! nacionslie-

tea.
non Comal Dire,tia que ha guadal oonsairvit de la sepaent manera : l're-

atietent, Eludi Berqada; vice-president, An..
toni Casoneert; secretaria: Erneat Orar
i Miguel Portal; 5,-maree, Jatear Joya;
ocaitalo: Joaep Raperea, Jotas. A mear&
Joon Grau, Joaep Darás. ratifico 04..11
aCord i aplaude:e cordial...cut la rama
brillantísimo que LA PUBLICITAT roalit.a ea pro de l'ideal nocionaliala.
AL C. A. DE D. DEL
C. 1 DE L.4 I.
Orpaaitzot per lo Joventut Republicano Nociontairta tiodra ¡loe spot, a4 mati,
San rniting a la aula d'actea del ('cutre Au..
tononlista de Dependents traquee& tauta t.
San anunciara per parlar-hi ela yermare
Ventea, Quirós, Casanovea,
Duranyoi Alomar.
L'ASSEDdJO1:S.I.VEN1'
11LEd
L'Eà'QUEREA. CATALINA
La Cooniiició orgonitzarlara de r.Issent..
tico canatituient de l'estpurra catalana
comunica que la dita azaernbica, que d'hacia de celebrar el, die. 3 i 4, queda aiorHado fin. a nou aria.
Oportunantent s'anunciarà la dala i cl
Use as se celebrarà.

Crònica Judiciária
AUDIENCIA PROVINCIAL
Per malaltla de l'advoest enearregat de
la defensa, ita eatat nunpesa la vista de
la causa d'hennitadi per huprudancia contra En Uno Martínez, amenyalada per a
la ntioció segOna.
A la alleceió remera ha eomparagut
Criatófol Sant Joirep Ea tactait, qui acornparear d'un altre individu desoonsigut van
Saar? »orlares,* i detingut el Sana. Josep
tnoment de rondar una porta del carrrer del Carme. El jurat Ita emes un veredicto d'inadpabilitat i la Sala l'ha aborda
ASSENYALAMENTS PER AVUI
AUDIENCIA 'PERRITOS/AL
Sala priineria—No 15 assenyalazaat.
Sala argona.—Sud. Executiu. N'Al/red
Arana, contra N'Autoni Agusta
Sala aegoua.—Puigivrda. Ordinal. C.
del Nona contra Im Joaep Llaudet.
PlioVesielaL
Secada primera—No té aasenyalameat.
&celó seguna.—Terransa. Fura Tonta.
Eideve 1 un altre.
Secei3 tercera.—Llotja. Robabari. Nurdl Miranda 1 un Mur. Jama
Sevaailt quarta.—Nord. B.A.:tutti Angel
Arquer i au aitre. Jarca
DELS JUTJATS
El de puärdla
El jutjat de lea Draasantea searetarat
del senyor Gavia, ha imtruit en l'allana
guardia 36 dUigneita, riatunt act deliagaita ala enlabiamos del l'alau de Justicia. 1:ba itubatituit el ‚lit distriete del
Sud, secretaria del bea)ur Serrano.
Robatorl on una farmaola
A araneras llores de la matinaila d'alar
Une) artrufitat.t van cntrer • ttna tortnalia
que al carro'. de Sato; regenta el :nava

N'Arana, einportantasear una ruaqtana
real:atadora aouteuint unen daca mil lateseres, La maquina, atuse el inetjälate, lat
estat Lobada feta tualbé a la Riera 31agarla.
Ertnen anéu
Ahir matt una nitres musita d'altri
aun entrar a l i mitarte del Dorado, a•
Plaga de Catalunya, propietat del arrayar
Ramal Boca, einportantate'n diles cubo,
de aliara, valorada* en unes 4,800 pedieren, apretadas l'ulniZucia do vigilant,

pota

DEL

MUNICIPI

Subhasta
Autoritzada pel notare senyor
Josep Pares i presidida ,pel re,
gidor senyor Palau, s'he ef ee
-luida'Ajntrelasubt
dels Roes vaeants en ea alerces de la ciutat. Algun d'aquest
lloc han estat adjudites an b
avantatge sobre el tipus eta
hasta,
Ele
Ele Campionets rn,undires
de Teles
Una comissió del Comité
eutiu del Carapionate ottandials
de Tennis en pistes cobertas ea
visitar ahir al senyor Alcaele
per invitar oficiadment 71'.1j11!1-4
tarnent als partas del dit. Gana,

pionat que, cons se sap, van començar ahir i acabaran el dia 11
del mes que som, al Pelau de :e
Indastria.
Delegaclons
L'Alcaldia ha &legal al regia
doy senyor Joasitain Degullada,.
perque da representi a la (esta
de la benedicció de la bandera
deis Pomells de Javanesa qu3
ha de celebrar-sia ave a Sant
Cugat del Valles.
Tallaba ha delegat al regid sen)'or Capdevila per a la Me
guraai6 de l'exposició de Canas
cultura que ha de tenir 'loe al
a I'llivernaele del Pare,
mociona formula

A la Cornissia de Foment
formulat les següents macior.
Una del senyor Matons perqu
es destinin 2,000 pesantes per
acallar les obres de eonstruccio
de la parea de contenció del correr Alt de Marine i altreä 2,000
pessetes mas per a l'arranjament
de l'empedrat de la Pina de Bella
gada, a la barriada da la Bareda
lonetaa
Una altra del senyor Quirós,
demanant que es poein voreres
al carear de Manteada. tenint en,
compte el transtt rodal que hl'
circula, i que es coLloguin bol-ribetea elèctriques ala fanal,
Passatge de Sant Benet.
Una altra del senyor Caraeae,
parqué es destinin 2.000 pesas,
tes per adobar ast sall de les bare
riadas d'Harta.
Notes of Mara

L'Ajuntament, en la sessia del
dia 27 de desembre de l'any paesat. va prendre el següent acote]:
Primer: Que per donar coma
ptliment a ço que disposa
che-tercer del Reglament del servei d'assistència madica aprovat
ara fa poc, es convoca a oposipersonal deis disperaeas,
cions
ria madieo-quiraryznas per come
pialar el nombre de supernumerarisaals dispensarla d'espeeialis
tat, tenint en comete les disposieions dels articles 25, 35, 36,
38 i 42 de l'eamentat Berlarnent.
Segon: Les places de supera
numeraria que s'han de proveir,
són les segfia nts: una per al disees
pene-Sri d'oftalmnloaia; una pea
al d'oto-rino-laringottogia; dues
per al de vies urinäries, sifiliogratia i dermatologia; dues per
al de malalties mentals; dues per
a la Baceta de t000logia; dues
mes per la ere ginecologia de la
Gasa de Maternologia; Ilues per
a /a seceid de puarirettura 1 (Mea
mes pel Laboratori de la dita Casa.
Tercer: Els tribunals que juta
jaran les aposicions seran els
següents: per a la piara d'oftalmologia, els doctora Waneeslau
Marin 1 Ignasl Barraquer; per a
Sa d'oto-rinoalarineologia, els
doctora Linfa Torrenta i Lluie
Sunyb 1 Metan; per a la de ates
urinäries, sifiliografia i dermatoflogia, els mateixos ~ala que
formen el tribunal de provisió
d'una plaea de metge d'entrada
a Pasmentat dispensari; per a la
de malalties mentals, ale doctors
Pere Ribes Pujol i Wanneslau
Coroleu; per a les seccione de
Tocologia i Ginrcalogia. ele doctora Josep Bassades 1 Emili Ara
davolh per a la Acedó de pitarla
cultura e 15 doctors Jaurne (tarea Gonzälez i Angel Sirvent.
Tots els tr)buneam iteran presadit per l'Exem. senyor Alcalde o
Pol seu delegat.
Quart: Les instancias es presa
sentaran al Registre general d'en
tretas de la Se r retaria, en un
termin! de den dies a partir de
la publicaol6 de l'anunci al "Boa
teten Oficial" de la Provincia.
Cinquat Els reseectlus tribna
nals esteran autoritzats per (-nevasar el que cregnin nerassari
pel rompliment de la MiSSid que
selle eonfia.--L'alraide. F. Falira; el secretara Clauch Planes.'
L'Ajuntarnent, en la sessitr del
dia 17 del mes que som, va preis..
tire el següent acord:
"Que !a vacant de matee d'en a
trata que el doctor Gatearan va
deixar al dispensari sie meeties
meneals, tindrà el matraz tiebta.
nah que lía ile proveiv les dnes
places do ruega supernumerael
del mateix, les (mes, her tant,
iteran adgmentades fins it tres,
entenent _que lesposItor que ohtingui el número u ()rapara
atara da . metisa d'entrada i els
des flaseti secan els atiparnumerates.• per l'ordre d'esralafd
que ele col.loqui el tribunal.
Barcelona, 31 de ganar de
1923J—L'allnalsia, Y Pelara; tá
‚e g gtarl 94.usu Piznoss.
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LA PRESA DE GARANTIES

LA CONFERENCIA 1DE LAUSANA

Ha quedat tancada la zona d'ocupació de la Ruhr

La gestió de M. Poincaré ha aclarit
l'horitzó oriental

MI

L'organització de la zona ocupada e.. Un organisme
central a París .*. La normalitat ferroviäria .*. Nous actes
Cuno perd les simpaties deis obrers
de sabotatge
Desseidorf, t.—Ag.:esta passad., ni:
ha quixtat Laxada Lt Ruhr. Sis batallen*
de duaners es trobaven disposats per a
acudir immediatainent os Me necessari
. A

les dotze de la nit es lana. la Ruhr,
Itomençant immeallatament forgauitzacid deis serveis. Alguns tretas carregats
de cartel, que es dirigien a Alemanya
Loren atacats tense protesta per part dels
ferroviaris.
Aquest maif loas els serveis duaners
estaven ja organitzats.—Radio.
L'ORGANITZACIO DE LA ZONA
OCUPADA
Brasselles, corresponsal de Le
Pedí Parisien a Brusselles diu que en
la seva entrevista air.b M. Le Trocquer
i el general keygand, els ministres belgege insistiren per tal que la nova política sigui estremadament enérgica i seItera. A aquest respecte ;rasen fer progceTcroris favorablemcnt acollides.
Assenyala el corresponsal que les melares estudiada no impliquen la neceslibt d'un reforfi, no tratant-se, dones,
oom s'havia dit, de cap mobilització.
Precisa el mateix pericladic que la caordinació buscada entre els serveis s'efectuara en tres etaoese
Primera. Centralització en mans del,„
general Degoutte, de la Direcció de les
diverses operacions actualment en cura
a la Ruhr.
Segona. Organització sobre el tergeny d'una doble direcció franco -belga,
que prendria la direcel6 definitiva de
facció interaliada. Aguaste mena de coenissió tfranco-belga tindrà atribucions
al menys iguals a les de l'Alta Comistió internaliada deis territoris rhenans.
Tercera. Aquesta coordinarló sera
completada per la creació a París d'un
organismc centralitzador.
Ea el moment actual les reimions ministerials, d'un caràcter al principi indeterminat, que tractaven de la Ruhr,
han estat substituirles per tan veritable
Comité especial que presideix M. Poincaré i que comprén, de mes a més d'alguns ministres, els generals Foch i Weygand i els senyors Guillaume i Gillet
com a coesellers.—Radia
LA

RESPOSTA D'ALEMANYA A

LA NOTA FRANCESA
Berlín, I.—L'enczrregat d'Afers d'Akmanya a París ha lliurat a M. Peinaré la resposta del seu Govern a la
nota tramesa per França.
Es declara a l'esmentat document que
es inútil que Franea i Alemanya cotstimón deliberant sobre qüestions secundarles relatives a l'aplicació def Traetat de Versalles quan les més importaus disposicions de l'esmentat Tractat
han estat violades.—Havas.
LA SITUACIO CONTINUA ESSENT OPTIMISTA
París, 1.—En els passedises de la
Carnbra es comentaven molt ahir els astumptes de la Ruhg.
Malgrat t et. la situació centinua essent
eptiiresta.—Radio.

Els tren, militars funcionen normali por dir-se que el tràfie es el corrent.—Havas.

meist

MES ESTAC:0515 OCUPADES
Berlina 1.—Comuniquen de Gelsenkirchen a l'Agència Wolf que en la jornada d'ahir foren ozapades sis noves
estacions per les tropes franceses, per
la qual cosa queda tancada la linia de
6sca1ització que rodeja tot el íerritori
industrial.—Rodio.

NORMALITAT A LES MINES I A
LES FABRIQUES

Parle, f. — Comuniquen d'Essen qu el treball és a oln a l o i aMeta nOrMal a les mines i a les
fähr:ques. — Hayas.

TRENS PARATS
Dmeseldorf, 1. — En els ferrocarrils continua la cessació del
treball a la tinta de l'exprés de
Varsòvia, essent detinguts els
trens a Colònia i altres indrets.
Des d'aliir continuen efectuant-se normalment les transmissices telegràfiques i telefbniques.— Hayas.
ALTS FUNCIONARIO Tr-IT:NGUTS

Dusselderf, 1. — El President
del Cansen d'Administració deis
ferrocarrils de Magancia, i quatre deis seus subordinats, hita
estat detinguts avui, a cense-.
qüncla d'haver-se Mural, a actes de sabotatge. — Hayas.
LES CONIITARITS PlEdOMANACIONS DEL GOVERN ALEMANY

París, 1.— El ministre d'Afers
estrangers ha rebut avui el text,
de la eircular del Reich recomenant als empleats alemanys que
s'oposin d'una manera decidida
a l'acci6 francesa . Aquesta circular ha estat profusament repartida a la Serre que, com se
sap, estä col.locat sota la Sedetat de les Nacions. Alb aquest acte Alemanya es col.lotta fora dél
tractaf . — Radio.
LES S AN C ION S ALENIANYES

Dusseldorf, 1. — El Govern
del Reict anuncia que s'imposa rd una pena mínima de dos anys
do treballa forçats a qualsevol
persona que faciliti als estrangers estadístiques sobre la producció i venda de carbó, ferro i
acer a la Ruhr.—Havas.

ACTES DE SAICIOTATGE C111MINAL INTENT

Magúncla, 1. — Han estat comeses nonebrosos artes de sabelatee, dels quals un principalment ha ponla reportar greuissimes conseqüencies.
En efecte, aquest note, prepaANTINUA LA NORMALITAT A rat a Hinnelbeim, consistf efi apa
rentar un error en di canvi d'a' LA XARXA FERROVIARIA
gulles (erro que mes tard ha poRHENANA
.
Colacaça, 1.—La xarxa ferroviaria gut coinprovar-se que fou simulat), llaneant així el tren da Magfienana no ha sofert modificad&

Anglaterra continua a 1' expectativa :: S'ha evitat
l'ultimàtum? :: Una important entrevista entre
7. Lord Curzon i lsmet Paixà
París, 1.—La situacid al prb-.

xim Orient s'aclareix. Als cercles
oficials es declarava anit pasgafada, abarrotat de viatgers, anglesos no pensen per la seva seda que les últimos informacap g una via moda.
part fer res per a compre la uni- cions de Lausana deixaven enAfortunadament, el maquinis- tat amb
treveure una imminent sellueió
ta es dona compte a temps de la
practica. S'afagia que, a c(11131,
criminal maniobra, aconseguint
qüeneia d'aquest nou naire fadetenir ei tren a temps, evitant UN ALTRA ORDRE AL GOVERN vorable que prenen les coses,
una catàstrofe.
DE LITUANIA PERQUE RETIRI• lord Cursen ique es propoe ava
També havien estat aixecats ELS INSURCENTS DE hIEMEL
abandonar demä la Confesencfe,
riells, en diferents Hoes, al
París, 1. — La Conferencia continuarit a Lausana fins la set
pas del tren de Coblenza, perb d'Ambaixadors, reunida aquest mana que ve—Hayas.
Lampee el criminal intent va po- mata acordà invitar de nou al
der aconseguir l'èxit lamentable Govern de Lituania a que ordini
EL SIGNIFICAT DE LA NOTA
que els seus organitzadors es la retirada deis insurgente de
FRANCESA
prometien.
Memel, donant-li un termini de
Aquests dos actas de sabotat- set dies.—llavas.
París, I. — Despees d'haver
ge són 218 que han provocat l'orefectuaeuna detingoda informadre de detenció dictada contra el
ció alM candes franceses mes
A ITALIA
president dells ferrocarrids de
autoritzats, l'Agència Havas put
UN VOLCA A LA PLACA DE
Magúncia, dos vaps de dipbsit i
afirmar eateglaricament que e!
FRANCENICO
dos obrers.—Havas.telegrama remes pel senyor Poin
card
a Mustafa Kemal, no conté
Venecia, 1.— Al, poble de FranLA REPRESSIO DEL SABOcap de des idees que un diari pag ente°, prop del riu Livenza,
TATGE
Sentit una gran explosió subter- risenc Ii atribueix.
Dusseldorf, 1. — Els ferrovia- rània, formant-se
En el moment en qua les rica
un erkter a la
ris que han realitzat actes de sagociacions entren en la seva fabotatge en diverses estacions se- plata central i sortint-ne flames se final, din en substància el' tegroguenques aigua bullente.
ran jutjats amb tot rigor. Se cap
El fendrnen portava ale-unes,. legrama esmentat, tot reträs de
que seran objeste de sanciona
bares d'existencia, eixamplant-se la signatura del Tractat comprod'una gran gravetat. — Radio.
el diàmetre del eratar fin a tres meterla la tasca de pau tan penosament conclosa.
metres.
LA CENSURA FRANCESA PELS
Els aliats es traben plenaLa població, esverada. ha fuTELEGRAMES A L'ESTraNgit al camp, i la impressió és ment convençuts que han reaGER?
litzat
tota mena d'esforços per
París, e—Aquest metí se celebra gran a teta da comarca—Hayas.
donar a Turquía una pan equiConsell de Gabinet, presicnt pel senyor
Poincaré, per a tractar de les qüestions UN ULTRATGE AL MONUMENT tativa. salvaguardant la seva independencia territorial, Hur sopend2nts.
DE LA INDEPENDENCIA ARbirania politice i Ilur integritat
S'acorda reprimir la propagació a
GENTINA
financiera.
l'estranger de noticies falses que tenBuenos Aires, t. — DI momia
Turquia pot, per tant, aceepdoixin a influenciar en sentit tkpreciatori el mer.. at finarcier francés.— ment que la Colònia francesa ha- tar sense doldre's de res, les convia ofrenat a (l'Argentina, amb dicions imposades pels altats,
rindiu del centenari de la seva in- encara que portin algunos l leuCURO PERD LES SIMPATIES
dependencia, ha aparegut gro- geres concessions, 1 d'aquesta
Dusselderf, 1.—Es nota entre llerament ampastisfat amb brea. manera Turquia obrarä en be els obrers de la Ruhr descontent Es creu que aquest cele de van- nefici del seu propi interès i serbastant marcat contra la gestió dalismo is obra d'adguns atenta- virá a la causa de la pan rrunnys.
del canceller Cuno.—Radio.
dial.—Havas.
La PPremsa publica articles
DECLARACIONS DEL SECRETAprotestant del fet i qualificant- EL PERQUE DE LA NOTA DE
R' DE BONAli LAW
lo durament, al matee temps que
POINCARE
Londres, 1.—E1 seeretnri par- ealampant frases de gran simpaOrillar de sonar Law ha declaParis, 1.—Als careles francetia a la colònia francesa.
rat quo Franca segueix precisadiari "La Prensa" censura ses, referint-se a la sorpresa
ment un camí contrari per asse- la El
incolisciancia deis autora de que sembila que ha causat a la
gurar el cobrament de les repal'escanda/16s acte ultrajant una delegació britànica la a nta que
racione. La qüestió de les repa- obra propietat del poble argenta el senyor Poincaré ha dirigit a
racions es una qüestió económii desitjant que ea er-im sigui eas, Angora, es fa -constar que el Goca i no podrà mai ésser resolta tigat.—Havas.
vern francés ha fet conèixer 411si s'arruïna econòmicament a
verses vegades als aliats el seu
Alemanya, com ara esta fent LA CATASTROFE
punt de vista. precisant que e l
DE BEUTHEN
Eranea.
e
projeete del Tractat de pau no
116 MORTS
Als cerdee política es ronceconstituirla cap usar-lector d'ultideix gran importancia a aquesBreslau, produit en màtum i que no seria prohibit
tes deelaracions, puix se sap que una mina priaxima a Beuthen una que se'n discutissin els termes.
Bonar Law pensa de la rnateixa violenta explosió de grisú, ha- —llaves.
manera que el sou secretad par- vent quedat sepultaba tres cents
rular —Radio.
obrers, sobre la sort dels quals ANGLATERRA NO DEFINIRA LA
SEVA ACTITUD FINS QUE SAmanquen detalls.—Havas.
LES TROPES ANGLESES ROBeuthe.n, 1.—A conseqüència PIGA SI ELS TURCS SIGNEN O
MANDRAN A ALEMANYA MENNO EL TRACTAT
d'una catastrofe a una mina, van
TRE LLUR PERMANENCIA NO
extrets 35 cadàvers.—Havas.
Londree, 1.—El Govíro lía rebut la
PERJUDIQUI LA DIGNITAT
Breslau, 1. — Puja a 116 el
nota de Poincar6 en la qual es defineix
NACIONAL
nombre de moda a conseqüència l'actitud que prendrà França en el ras
Londres, 1.—Sir Douglas Haig de l'explosió de grisú a la mina que els turca no vulguiu signar el Traeha declarat que les tropes
tat.
"Elisa".—Bavas.
pació angleses a Alemanya no
El Goleen angla no pensa definir !a
Beuten, 1.—Fins ara han esta!.
seran retirados mentre Ilur per- (aires 106 cadàvers de la mina sera actitud fins que sàpiga oficialment
manencia a Alemanya no perju- d'Heinitz. In ha 57 desapareguts. ei els turca signen o no el tractat.—Radiqui la dignitat nacional. Els
dio.

Lausana, 1..—L'enviat especial de T.
gencia liaras acaba de comunicar que
lord Curzqn I Itunet rai gn han celebra"
aquesta tarda una detinguda conferen•
Cia.
Encara que no se gap res del trae
so osscsapla imparuncia a :apesta nis
unie.—Havas.
ES TE LA IMPRESSIO QUE EL
TRACTAT DE PAU GRECO.
'CURO SE MINARA DINS DE
P006 DIEZ
Lausana, 1.—La impressi6 sobre la as,
na mana de les neiroolielons 4s rada
eada mes favorable. esauat molt coma
l'opinie que el tracen de pata greco-ten
podré s:gonr-se diture de poca
¡lavas.

COMENTARIS DE LA PRENSA
FRANCESA
Paris, 1. — La previas fruta,
cesa d'aquest maté comenta liars
gament els esdevniroenta de Luis
sana. El "Petit Parisien"
gura que Franca esta disposade
com sempre a manteuir la uni.
tat de front dels aliad.* clavad
dels turcs i que no han d'atra,
altres latenelons gas
mai ha manifestat. Pencari
ha donat manes preves de Ileiat.
tat als SOUS aDala 1 no as just
de posar are en doble la fermesa
de les sa y os Intencions. La nosira divisa sera semere no estas
blir un traetat de pau per separat
amb Turquia.
segons el 'Journal', G64
vern franees cap be que tu ultie

e

mkturn dirigit als brees ab seria
certament la manera d'assegurar
la pasa . Si s'ha variaf de pensa-

metal, és pas precisament del
costat de Parts, sind de Londres,
puix que I genvern anglas parla
del tractat de pasa per b amb el
pensament posat en un ultimb.
tum. La orientació manifestada a
Londres contra les intencions pa.
effiques de França nembla indis
car aquest desig. — Radio.
EL POLE RUS NO VOL LA

GUE4tRA

lleva!, l ‘---Segons un telegrama da
3fosoou, els *breas russos han celebre
gratas manifestacions, oferint- en a aiadar a Alemanya en 11141 guerra mara

Frenen_
Qama els agitadora. co llurs diszeries,
invitaren el poble a fe runa gnerm
Ira la guerra i contra l'imperial:lee,
la multitud oonbestaut Abaix la gatera!" "No voleaa una nava guerra." "No
Tolera batreas",
La impressiti dooniziant a tots ccsee
tors pelajes es que existeix m-ta
eiitiiitat psioolligica per arrastrar el peble rus a una altni. gues7L-11nvai.
EL

GOVERN PROVISIONAL FA
L'ORNI

Berlfn, 1. — Els diaria publis
quen una noticia proceded de
Kovno, segons la qual el Gavera
provisional litua ha respoat amb
la fórmula de no rebuda a l'ordri
del president de la Comissia in.
teraliada obligant els rebela a de.
posar les carriles a maas dels ree
presentants aliats.
llevas,

....n0111n1•1n11•

CRONICA DE
CULTURA
Institut d'Orlentaci6 professional

La institut prossegueix la lasza. de constatació i perfeccionament dels tests usats pele seis
laboratoris. Recentment lucen
ct.envocats els gnginyere sen -ors
kierrat, Flaquer, Serra i Planeta
per expo e ar a Ilur consideració
els teste d'intel.ligència mecae
nica o espatal que l'Institut utibiza.
La reunió va tenir lloc al Laboratori de Psicometría, i en ella
es va discutir ämplarnent, el leas. esmentate
Aviat &eran convocats altres
especialistes per a sotmetre ele
sistemes d'investigada d'apt ituds
fisiquee utilitzeta pel Laboratori
Medic-ant ropometrie.
— A Sabadell ha estat constituida 70a sfanta del Patronat que
ha de crear i sostenir la primera
crfieina local d'Orientada professional , q ue es fundarà d'aeord
amb el •projecte que retada el
nostre Inettitut d'Orieutacia.
Florals de Sant
cons dels Horts
"Flor Natural", ofert per Na
Rosa Adserä. S'adjudicarà a la
millor poesia que es presentara a
mimare. En igualtat de mèrit,
seran preferidos les que cantaran l'Amor. El que oblindra
aquest premi haurà de fe 2-ne
prePent a la dama de la seva
JOCZ3

clecciée la qual, próclamada Reina de la resta, donara els altres
premia als qui en secan guanyadora.
"Englantina", preni ofert pel
Magnífic Ajunlament. S'adjudicard a la-millor poesía d'esperit
patrietic o cobre fets històrics o
traelieionals, nsatges o costean-as
de In riostra terra.
"Viola". premi ofert per En
R a stel Babea Pvre. S'adjudicara

a la millor versta religiosa o moral.

Premie extraordinaria—De la
Mauctornunitat de Catalunya, dels

dimites provincials, senyors Toser) M. Bassols, Anton Jansana,
Manare! Massó i del diputat
C.rts senyor Antoni Mirado, a la
poesia de terna Bistre.
Del senyor Joan Bars i Bars,
al millor poema de cario-ter mitolbgie.
Dels senyors Juan Almirall,
Ricard Carcassona, Sebastià Cu.
banoves, de la senYora Na Pan,
lista Llongueres de Llenas, dele
senyors Félix Trían, Domenech
Cornamäla, Josep Torres, Eugeni
Saumell í Salvador Alarma, a la
millar poesia de terna /hure.
De l'Ateneu Familiar, a la tmlliOr pacata que canti y-eta
catalana.
Totes les compoeicions han de
éster originals, inèdites 1 mientes en Mengua catalana. No es
enneediran accessits . Ele trobaile, han de trametre's a nona
del secretar' del Jurat, Juan Po.011 Adserä, carrer de la Plaea,
número 5, Sant Vicens dels Horts,
fins a 1'1 de juny.
Les targes que es trobaran su
blats o amb p.seutlültim0 es cotki.

siderarä que renunden al prerai
i honor consegüent.
L'autor ha de presentar-se el
dia de la festa o nomenar un delegat.
Jurat qualificador: Angel Guimera, president honorad; Jacint
Lapona, president efectiu; Joan
P orta i Estany, Eudald Puig i
Deulofeu, Anteló 011e i Derivan,
vocals: Joan Povill Adserä, se cretari.
Arxlu d'Etnografia 1 Folklore de Catalunya - :- Cursos per a 1923
"Estudie sobre la mentalitat
primitiva", per Tomàs Cío-Corres
i Artau, eatedrätie de la Faeullat de Filosofía i Lletres, director de l'Arxiu.
El present curs As una continuació especialitzada del curs
(1-Introdueció a la Psicología
deis pobles" donat l'any. anterior.
La part doctrinal constarä
diles lliçons (il.lustrades amb
projeccions), que seran donadas
els dies 12 i 19 d'abril, a les bis
de la tarda. Els treballs de seminarl seran efectuats en els mesos compresos de gener a rnaig, i
per a prendre part en elle caldra
posar-se d'acord amb el profesSor.
"Curs d'Introducció a !Tinografía i d'Etnografia especial de
Catalunya", per J. Id. Batista i
Roca, professor auxiliar do la Fae
cuitat de Filoaofia 1 Lletres, secretad de l'Arxiu.
Aquest csars de ampllació del
cura donat l'any anterior sobro
"El Método en l'Etnografia". Les
Inventa que entran ilaustrades
amb projeccions sempre que convingui, són dung deb ab Chinas

a les cinc de la tarda. Pels treballs de seminari, els alumnes es
posaran d'acord amb el probosSOC.

Vegi's el programa detallat
d'aquest curs publicat separadament.
"Recargues lingüfstiques a l'Alt
Amagó. Aplicacions etnogräfiques", par Josep Maria de Casacuberta, professor auxiliar de la
Facultat de Filosofia i Lletres.
Una conferencia (amb projeccions) que sera donada el dia
de febrer, a les sis de la tarda.
"Resultats d'una excursió lingillstico-tenogräfica al poblé catalä d'Alguer 011a de Sardknya)",
per Mn. Antoni Griera, Pvre.,

membre de l'Institut d'Estudi e
Catalans, 1 Josep Maria de Casacuberta i J. M. Batista i Roca,
Professors auxiliars de la Facultat de Filosofia i Meres.
Duce; conferencies (amb projeccions) que saltan donados els
dies 3 i 8 de febrer, a les sis de
la tarda.
"Estudis sobre el poble base i
la seva cultura" (segona serie),
per Telesfor de Aranzada cate(Iridio de la Facultat de Ciencies.
Dues conferencies que seran
donados respectivarnent els dies
8 i 15 de mere, a dos quarts
set del vespre.
"Estadio sobre la masia catalana", e or Josep Danés i Torres,
arquitecto.
Una ebnferencia que seid donada el din 22 do Mate, a dos
quarts de set del vespre.
Les conferencies deis senyors
ekanzadi, Apraiz 1 Danés meran
donadee amb motiu de l'Exposició Ortsfien i e gin a illustravid
aelelitäji.

Ultra els esmentats cursos,
pel mes de mere sera inaugurada una Exposició Gräfica d'Etnegratia de Catalunya amb mores
d'altres pobles, per a la qual es
vénen rebent importants aportacions d'entitats i particulars.
S'es publicat separadament elProspecte, que conté les bases i
els termes de la dita Exposició,
havent-se prorrogat la data d'adMiElSiö de materials gràfics i objectes fine al vinent dia 1 de
mere.
L'Arxiu continuarä realitzant
els treballs de serninari i les exploracions etnogräfiques empresos en els cursos anteriors.
La inscripció als cursos, conferencies i treballs de seminari
podrà fer-se a l'Araiu d'Etnografia i Folklore de Cetalunya S e minad de la Catedra d'Etiea) i
a la Secretaria de la Facultat de
Filosofia i Lletres.
Els col.laboradors de l'Amar
tenen dret a assistir a les sessions ordinarios i extraordinàries i a tots els cursos, sense necessitat de la previa inscripció.
"nnn••n •••-----

LA MUSICA
Arsa a lacló Intima de Concepts
rs presentacid del Quartet Casals ale
coneerts (Taqueara Aseeriaciú etragna
bon nombre de socia, contribuint a Vinieres del programa, compost sazone el segUent entre; Quartet namero 5, de
IlaYdn; Quartet nennero 2, de lleethoven,
i el Quartet en la menor, ele Kredite.
Aquesta jove egrupaeid, .uze formin
ata artistcsi alliute Casal; Mi: /Lana,

Joan Ribas 1 Bernarif Gier, riel primer, violl segon, viola i vitdoncei respectivernent, donä de si e/ bo que se 13»
peluca, dernostrant sobretot ea bell e 5.
tusiasme i un reinaneble omita:le
El Quartet de Barda, debeles, especial
als dos temps meravellosos de l'Aduje 1
Ilfinuetto, un dit netament, vent, leas
Milite, robra mes ben imerpretada i aies
eonvineeat de la vetllada.
Al Quartet de 1:refieren. no obstaat
tro•
una interpretarla força eerreeta,
bay a a manear la mira del isatis i de
nima ,aqiudla sonoritat i esencia que eal
saber estrello, de les cuses del gran me>
tre.
Una Ixata iropressill produf el Quartet
de Kreisler, fina ara sola conegat de ser
altres pel "Tainborf sins", el -llalla
vienés" i altres obres d'ell ja eonepees.
En la mesita de camera Kreieler em
tisfä també: el ioeu Quartet de facturo
moderna i robusta, esdev é a vegmbs. eit•
pecialment a la Rornanqa del tercer
temes, d'una espressie que DO 5 CIA&
llena fits era.
Tut i tcniut un "Finale" quelrom bet5.
reg,eni no s'ensombrf per res la linp rea
-sjedlconut.Nbmqe
producena de Kreisler contribuiré a aumentar not-antut el reune del notaba
concertista emapositor.
El Il2biír Premié arab forres aplaud ímenta els cree:danta després de czull
temps 1 espeeialmeut al finir el comed,
del qual e! "Quartet Croata" ala deisat
un boa record.
J. LI. 9.

Recital Blanca Albalat
aeul el programa de les obre,
ene exetutatl la piaui,ta senyoreta 1110*
011 Albalat ea el recital que donarä aval,
ditendres, elia 2 de febrer, a les cinc de
la tarda. a l'estudi Denlas Arijo, l'asseit
de Gr¡ein,

"Preludi 1 vaga", de 13aeh; 'Sonada
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CONFERENCIES
D'ESPANYA
Catalunya
—

El plet de

Un altre article de
"El Sol"
Sancho Quijano publica en "El
fiel" un nou :intacta destinat a estudiar la qüestió catalana.
Si la situació del problema e s
-tal—diu had'éserint
de le tradició humana dels eapaeyols, p Sr força haurà de poetalar pel re3oneixement de I'n a catalana i la necestitat
dotar-la d'un cos o estat en el
(mal pugui manifestar-se.
Si aquesta solusió ha de donar-se dintre del sentit colmó, per
fora haurà de reconèixer que
.aquesta ànima catalana, es, com
a tal, espanyola, i que, per tant,
l'Estat català ha de tenir cabuda
delir e de l'Estat espanyol.
queda plantejat el preble•
ira de Catalunya a la zona temperada que media entre el separaton e i el centralismo.
Mancomunitat. regid, nació, pal'alije s . Cap manifesta demcstrael ' ', dama ànima catalana.
ISespanyolitat dels catalana
està demnstrada sobre tots els
Qui s'ergellen d'espanyolisme. 1,
. errara, hi ha (retires fetos de sarärter geosrräfie i te inic.
Catalunya independent seria
ten un bree que se'n va a pas eng deixant a rasa la resta del
ces. Espanya senos Catalunya seria un ros tulit, mes tulit que, ja
be e3-lä.
En Cambó ha dit que Catalu3va. rensiderada en si, era mirime?, falm
Es innegable que existeix a
Cal:11111,1ra un sentiment naeional. Dele% be, la primera propala mi s han de fer-se els espe se n! o d'una i altra para de Si
'el desenere llament III' la sonstibian política 8 9 fa en forma
que etigui tenle el dia de derne
tin erre n !' harmònic'
eitsee t pur , . Hatee/in. en la
leeee er; P id, l'actitud del senyor
.Ca s1, ,"n • froto del separaidstne.

nniralires -

C.

Serlibil inspirada en

FM3 apreciarle suficient de la

Se-a-sial de l'hora.

Li!if, ele ane e s:e-tenl e erere er ; r1 la rn e lonnlilet eale' ett e dama ahenlut neeet
el- eeloareOls ;In& s ensats, tant
1 , 1 7' . ,'om de Pm eeel ourt. hee
da • !rir el niel lee eeengerdra-

,: i ! . 3

arrdiearions de la

• a! e elltada zer en , ne s s:r er.
les s e ,,:sessI rnie/ d'una Catee:.
ny reto ser efe ele ene, ene
• ne,:rro:ar E g ra [1 ya en guerre
•

!
r e hlema
urgent.
'
te,ta dTeen e en ha d' e s1
.
eassioesela
see' •eloalent.
-dista eren que Ce'-"ui . 1 dret de dir que
"ex.
_• fa mes gran la reseoesa,
el e de Barcelona, Irles aran
r, 1 0 la de Madrid.
S e asement pergna eseri s de
fr ' •• trint. Pm repuena empteir

la

• ee , tina miee servil, -que
V n Strar2er " : Pi que em
ne As el qué p e ne i le

la

!al i tal periodista de
e a de Borifn, sitió quin
en la conse•encia
ai tan deprimida per se-

gles de desgavell irremeiable per
cert, fins que acabi el terrible
fracäs, al qual sernblia gato allana
insensiblement i dolçament tiris
i troians: els Bett-Barcelona
els eni - Madrid.
UN COMENTAR! DE L'"HERALDO"
"Heraldo de Madrid" comenta el problema carita, del qual die que excita els
áaims, dividint a les gente per Impulso.
paerdenale en els miele papes vegades
predeminá la rati.
Pugnen ti Madre' i Bartolome dos extremo perillosos i igualment contrario a
l'interès nacional; els d'aquella que a
Madrid veuen .1 pnibleuta estala an icamear eme un problema d'ordre públic i
el d'aquelle que a Barcelona invoquen
l'eaine: catalana per reivitulicar la seca
independénela.
En Cande'. fea la erftiea Biés m,,st decisiva del separatisme al dir que el die
cine es termes el primer Ganen de Catalunya independent titulen' agiten que
orientar la sera politica cap a l'Ehre.
No es el problema catea d'incompattbilitat de raça, oorn el d'Irlanda amb
Anglaterra o el de Polónia amb Reseie
Maree n neMile0 diene quelcont a l'Ateneu que es el que conetitueix el fonda
del problema; que el descontent de Cs.
tafunya té el match: erigen que el sentir de les &mea regions espenyoles.

Espanya protesta del desgovern a que dStä sotmesa, però
Catalunya no podrà curar-se d'aquest desgovern sind amb la resta d'Espanya, infondint la seva
fe renovadora al restant del pais.
El separatisme es la guerra civil i la calästrefe final d'Espanya, desmembrada i dividida, no
la reconstitució de la pätria amb
un criteri de fonda reforma política i social.
Vigoritzar els organismes tocata, reconèixer la personalitat
de les regieas, serä obra de fecond patriotisme, i quan una nora organització politice respecti l'autonomia dels municipis i
no deturi les expansions de l'esperit regioaal, no lii haurà ningú a Catalunya que pugui amb
justicia queixar-se de la conduce.,
ta opresora del Govern espanyol.
Per a aquesta tarea es precie
l'acció del poder públic, i seria
altament perjudicial noves dilacions i retardances.

La cgiesti6 del Marroc

Com es produí la catästrofe d'Annual
"La Libertad" publica avui
unes interessant s declaracions
del tinent coronel senyor Pérez
Ortiz. el qual relata la caiguda
d'Annual d'aquesta manera:
Esteva jo a Annual arab cine
companyies de fusells i una d'anietralladores del ineu regintent
(Sant. Ferrant), el qual es va batee entu yugula fer-ho les ludiere
tropes del filón.
Caigut Igueriben, l'enemic, envalentonat, vingue sobre la posició princlpal, en la qual facassejaven les municione de tal manera que pot assegurar-se que
nu havia" elements per a la defensa.
El dia 21, el general Silvestre

ens cridä a junta de caps, i ene
digue:
--L'enemic Os molt nombrós;
esta ben instruït i usa proeedimenta de combat que Ii s6n nona,
la qual cosa preve que te d'ecce
eió contpetent. A nosaltres ens
manquen mitjane per resistir un

les 445 de la tarda un cap de colla del
Metropelitä hacia agrede a un altre, engegant-li diversos «cts.
• El fet, regona el governador, Migué
lloc a la plaça d'Estanislan Figueres.
Segons referències particulars, rece'lides de boca dels trchalladors del Mes
tropolità, l'obrer Felip Giménez Muñoz
et
treballava al pou número 3 i havia estat
traslladat al número lo. Ahir, desprei
fitrt.
de dinar, ata al pou número 12, per a
Cultura Musical Popular dernanar ale obrers que hi treballaven
s.a Muakal Popular'', que de que es fessin del Sindicat Unic, els quals
trelealla ver difatuire naire fe- Ii contestarut que ja estaven associats.
e ed la bella unitiica de la amera Ea entornar -ecu el Giménez es Centren
amb la cuoporaeió diversos trete, i greurrient fe1 esto' de @enyuntes, una filmrit, amb una bala al braç dret i den
• aeteeeque a "tended eett, la al ventee Ahir al vespre match: el (Eseual ,.
lloc el mea que solo, CO na i sortat minyó morL
rumia". ut d'anunciaran.
— Per aquest fet, es suspengué el mí 1:' • , :o Janta organitgailora le. lo- ring que s'havia de celebrar al ttatre
tee ; .r Montobio vkluta de Conill, Victória. El local esteva tot ple de gent,
reimu, i les senyoietee Núria i Emili Mira digué que no es podia celeISolors Amar, vices'hagués rapad
pri •iinii• ii • o; Mirla Tarruella, eecretárla ; brar cap mitin fins que
cii clar el s motius de l'atemptat.
ilarriga, tresorera; Soledat Pral.
Els prous de la carn
••ive-ireisili la; Francisca 14.1, Laura
lasas Santastrestia, !lela AnidaLa Federeció deis Carnissers dt:
da ; Ealália Barroll. l'ilar lIdias, Mercé
Ciutat de Barcelona poca en coneixefluh Maia Victöria Gaseol, Enriquewa t de llora associete que havent -se
da Cal Roguila, Pilar Cartilla. Canee I
apujat la cure de mole; en el ESCOTO dirsovid I fiunow Coi tes, Jusefixzdor, des d'avui regiran per a la venda
tat usshrio i Ylc,rit, seuyoretee de gen- al detall de les dites C111151 els se/Meato
drot. Antonieta 1 Cartee Flaneras, Pilar preus:
G uardiola. Maria Cartellá. Euallia MasPit, falda i costillar, a 2'75 pessese, xeureeetes Borren 1 Matee.
tes; espatlla, a 400; cuixa, a 4'75; non Me's e ndeeant doneretn detalls complete (les del coll i tuitjanes,.a 6e/o; cuatede la testa.
Iles, a
A tal efeete, la Mereció repartir&
nolfsmult els cartells amb els nv,t• ,:re
han de regir, els quaL 3,.• 7 •
vista del perbee
Les Juntos del S:ndicat
atemptat a un obrer del
de Moniert; '1!ktudi dos PreluOseturu" i "Terauiela", de elloYr.ludi" " •Pitella", Raelanaui!- ma", de Raff ; "A rabesca", de
"Remors d e l vent". de Setter.
Conoert Mary Solä
.ele que c e. a doe cuarta de vil,
.da, la con, artista 3tary Soia dortoital de piano a la Sma Mo-

Cró nica Social

.

Metropolità, matant-lo
• Ahir al vespre el goveraador cien en
.,retire als periodistes va dir eitic bous li
'.- bevia comenicat de la "Jaiatuca" que a

Unto del ram del vestir
Les *meches de eapeLlerla 1 impermea-

bles del ram :le vestir va celebrar
ble$ generel per aot eeear lea rezwectibee

ata° com el que es prepara. Es
necessari, per consegüent, abandonar Annual, si no voleas tenir
un segon lgueriben.
Demanä opinió als reunits, i
com alguns optessin pee pactar
amb el cap moro, el general els
interrorapl .dient:
—Es impossible es pacti. Abitel-Krim no te antoritat per imposar-se a aquesta gent.
Manella proposà que tant: si
com no ens defenséssim, i' Havors en Silvestre, molt irat, torfit a intervenir-hi dient:
—Jo die que ens en anem. Res-,
pone de tot amb la me y a persona i emplem Marxarem demä, a
primera hora, i hern de guardar
absoluta reserva sobre rúa?), pula
si ho sap la tropa s'enterarä el
moro. Ja ho saben. Fina demä.
El dia 22, a primera hora, s'organitzä la columna d'evacuad&
en perfecto ordre, alnaenys mentre estiguerern nosaltres al campament.
Jo vaig sortir arras dues companyies de Sant Fernando, a pas
Ileuger, i vaig desplegar els serveis sense cap dificultat.
Ens feien foc, pena la gent
anava b6 i no vaig poder creure
que ocorregues el que va pasear.
Fou quan menys ho podfem esperar, perque, repeteixo, l'enemic
no atacava amb molla empenta,
per la me y a espatlla va avançar
un grup de cavalleria, mutes i
altra impedimenta, que envaint
l'estret camf va destreear materialment la columna. Els seguien
alguns grups de moros i era tant
el desconcert dels que fugien
atropelladanient, fins al punt
caure al barrene.

Vaig treure el revòlver i cm
vaig imposar a aquella gent, i
col.locant-me a reraguärdia va
marxar, refeta, la columna i värem seguir, a poc a poc, cerní de
Den-Tieb.
Jo mai vaig creurre en la possibilitat d'una catästrofe tan
gran i vaig considerar en aquest
moment dominada la situaci6;
però per desgràcia no era aixf.
A Drius em vaig dedicar a reorganitzar les meves companyies,
reeollint als rerassagals, als que
venien en altres expedicions procedente d'Annual.
Es va refer l'esperit de la tropa
i vaig co s • erar que allí s'establiria el mur que detingue
l'ene/ale i que salves el restant
del territori.
Donava jo per sentet, repeteig o, que ens quedaríem a Dique.,

iii vaig preguntar al general Navarro, el qual em va dir que, cree tivament, ens quedarjem, la qual
cosa em va produir gran alegrat.
No va durar aquesta molt.
S'havien reunit a Drius tropas
de nielt variades procedencies, en
les guata actuava e ticaonent
l'instint de conservacia, després
de les escenes ocorregudes en la
retirada d'Annual. Les desercions
eren diàries i nombroses. Vàrem
haver de fer cara a aquesta contrarietat i vaig haver de posar a
una de les nieves companyies
guardant la porta del carnparnent
amb fusell armat, perquè a viva
força detures a tothom que intentes seriar sense auturitzaciú
escrita.
Quan ja eslava dominada la
situació, es va rebre inesperadament la noticia d'abandonar
Drius.
Cree que hi hagud telefonemes,
que el general Navarro conserva, o, millar dit, que guarda amb

Juntes réen!ques i després de diferente
acorde presos referente a la bona merxa de les mateixes, va acordar-me, laadsl
per tinauirnitat, adreçar un telegrama al
president del Cuneen de ininIstres i ministre de Cráeia i justicia demanant
(luir de la pena de mort imposada al
cempany leapti,ta Aeher (a) "El Poeta"
i una azuela amnietia pds delietee eociale.

La vaga de la tablea Casanoves
El eonflicte que traen planteja; ele
obrers de la fábrica, de paper de la Vi ida
de re g irse Casauovae aeguels sena,: reshrere retan dIsposets a no entrar
a ltreball tina que no sigui readuQs
brer que ron neemiadat i que doná Itoe
a l'actual conflitte.

dIreotorl de la r ederacl 6 Patronal
El nou

A la rodee:1de Patronal de Catatenea
va munir-se deneerea, a la tarda, la
Junta de Govern. per designar, itetb
carácter definitiu, el Direetori que ha de
regir aquella entitat durant l'aro, actual,
erment elegits ele menee/re regente;
Preeident, senyar Alexandre Mollee;
viee. preaident, Froderic Putreel5; F1•1
tari, (Julo Carreras; tresorer, Emili
Lee i administrador, En Joitep Bordas.

ReadmIssió derIe obrz"rs
vagulstos del Metropolitä
El Coneltè de Vaga ene ros ge la pulolleaci6 del següent watt:
"Teta ele treballadors el Jletrupelit&
que decleraese /a vaga van absenta>
se de Bareduna pedrun reintegraron ele
llore que abans ocupavtri en el tertuinl
de vuit des.
elexl, dones, el die 6 del corren( mea
anta el tertainl 1 a partir d'asuelda
data no s'aduietraa reciftatteeteas,'

altres molts el seu capitä d'Estat mejor.
Solament se que el general
Navarro tenia el propòsit de rea
sistir a Drius i que si no ho intenté hauria esser perqué Ii ordenarien una altra cosa.
Naika sortir dë Drius formant
una altra columna en vanguardia,
amb molt fos, per la qual cosa
vaig haver d'estendre el front de
marxa parqué no ens assassis
nessin.
La mera columna no va per..
.drfe l'ordre ni hi va bover actes
com alguna dels que he sentit
parlar.
A Tistutin ens parapetärem a
un edifici, meitat etecorxaclor i
meitat cementiri, dominat per ips
altures prexintes, des de les
quals ens assassinaven.
En ell romanguérem fins que

cree que per ordre del general en
cap sortirem cap a Mont Arruit.
La sortida es feu de nit, sens
Se que ho notessin els meros,
pece aquests ho advertiren al
matf i empellaren la columna,
atacant-la en triangle i tirotejant -la.
Eslava Havors a Arruit el general i de poc Fassassinen en
aquest moment. Un moro a; lisposava a disparar damunt d'en
a curta distäneia 1 un soldat nue
ho veie el enatä d'un tret.
--No comprenfeen com a 25
quilómetres de terreny, Ileugerarnent ondulat i amb la base de
la Riestinge per deseembarear
amb tota comoditat un exéreit
regular, no podien acudir en soc
cors de Hure germana. Airó AA
incomprensible, absolutament in
comprensibtle.
Cree que el general rebó un
telegrama de l'Alt Comissari,
dienta II que salvat com esteva
norme de les armes, piara en.,
tendre's amb Deis Ben Said, el
qual tenia inslruecions 1 eslava
d'acord remb ella cape de les eaa
bifes pròximes percude la resició
es rendfs i anesaim a Melilla des-

armant les trapes.
Alai seria, en «tete, perquè
waier rebre lene despres Perdre
de d e sarmar i la vaig comptir ja
mateix, eense separarme dele
reens soldats i sense que fine
llavors ocorregues cap inciden),.
V42, preperar Peracimeid de
brilla 1 quan es feia vais, sentir
dir a gratis crits: Que marra la
cavallerial
En aquest moment arribaren
gran nombre de moros i S138C81
el que ja es eonegut.

PREMSA ASSOCIADA
: CORRESPONSALS
DE

elomieeie pe rmaseut de la lee
CATALUNYA
ga Defesua de l'Arbre leruiter treballa de

TARRAGONA
permaole de PAssoolaoló de Id
Premsa
Futbol :: El CenD1
Autonomista de D. del C. I de Is
Futbol :: Protesta
Indústria
°cintra l'alcalde de R. O.
El passat diumenge quedi constituida
l'Associació de la Premsa de la momea
ciutat.
Foren elegits els set companys que te
rica formar la Directiva.
Els elegits es reuniren per a la designació de ejerces, nemenant president a
En Modest Dalmau; vice-president, En
Juan Ramirez Sagarra; secretare Ea
Joan Romani; vice-secretari, En Mamiel Menéndez; tresorer, En Timoteu
Sanuy, i vocals: En Lluis Triks Negre i
En J. Bru i Ferrer.
Com a únic acord, es perengue el do
seLlicitar del ministre de Grecia i Justicia l'indult per a tots el periodistes processats per delictes d'impremta_
Seguidarnent el Censen directiu en ple
passt a saludar a les primeres autoritats i a oferir-les el concurs de l'Asiaciació per a teta obra de cultura general i denteres de la ciutat.
— A la plaja Ilarga, i al lloc conegut
rer el eforrot, fou pescat un dee que
pesava loe quilos i que bou venut al nostre mercat.
— Ha comensal la poda de l'arbrat de
les Rambles, seta la direcció d'En Josep
Romeu, janiiner municipaL
— En els partits de campionat pro..
viudal de futbol, celebra's el passat dith
raen; han sonet vencedero els següents
equipo:
Reus Deportiu- Ateneu, de Tortosa,
per 8 gols a t.
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Vilafranca Tarragona, per 6 a e.
Sitgete -; Atlética Vallenc, por 2 a 0.
— En el partit internacional celebrat(
contra el Gimnàstic i el Castelló, atece aquest darrer per 3 a o.
— Uns Iladregots entraren abane
d'ahir al vcoere al Ese-oteador, mocee
tant-se mitja dotzena d'eixetes dc metan
1 desapareixent sense deixar rastre
— Ila mort a edat un xic aveneada
l'antie i acreditat comerciant N'Eugeni
Boada Barbé.
A lenterrament hi han acudit representacions de tetes les classes socials.
(A. C. S.)
'-ee Per a l'elecció de vocals °brees per
a les Juntes local i provinciel de Re-

UN ALTRE ACCIDENT D'AV1AC10 1611LITAR
los cinc de la tarda, sobre
ramp de Polo de la Porta de
Ferro. volava un avió militar,
donnot una 'mita de campana I
caient a terna amb gran velocls
tat.
Feren reeallits entre ele restse de l'aparell el capilä rrartia
llena Moreno, mort a la caiguda i el tinent Lamberts, amb
greus lesions, entre elles la fractura del fémur 1 un bree.
cadäver fon transportat a
l'Hospital militar i el ferit a la
clinica del Roneuccée.
Els aviadors volaven tan ball,
que l'ala de l'aparell topà amb
una xemeneia d'una casa, da miel
cosa determinà un desnivell quo
produf la catästrofe.
Interve el jutjat.
A

PALAU DE LA
GENERALITAT
El Consell da la blanco-

mun1tat
El presiden( de la Maneurnuni-

tat, senyor Puig i Cadafalch,
a la tarda, en acabar el Consell,
va rebre ele periodistas, fent-los
les següents manifestaciuns:
Que el Consell ha acordat celebrar l'Asamblea general ordinäria nl dia 27 del corrsilt mes
de febrer.
Amb motiu de l'Assemblea s'invitara als diputata perqua visiten
els enarene sanitaris i demés
utensilis adquirits per a la formarla de la brigada sanitària.
Coincidint unib l'Assemblea
tindrä lloc la inauguració diel Laboratori d'Assal.gs d,3 Meterles
Industrials, institució desuda a
la iniciativa del senyor Valdés i
Pujals i que es troba ja acabada.
Va mostrar-nos finalment una
prova de la darrera fulla publicada del Mapa du Catag uaya, que
esté ja molt avançat.
Les blbliotegues populars
Al concurs ilarrerament convocal per a l'adjudicació da biblioteques populars de la Mancomunitat, .han concorregut les sogüents pollaciens de Catalunya:
Berma. Sant Sadurn1 de Noia,
Pobla de Lillet, Satit Feliu de Clulsuals, Mataró, La Bisbal, Palafrugell, Tiene, (bruna,
Ba*nyoles, Dalaguer, Tarragona,
Vilafrancadul Penedée, Tortuaa i
_ e,.

ferie en la contri:ele del prograttedd
festival projectat pel dia 2.1i de tebrer,
allí cola tambe ei de l'extraordintria feo.'
ta del asee de atare. que promet eso'. la
•& origine' i 1114a grandiosa de babea les
QU8 elan viagut celebraat. Hi ha el
propesit d'estrenar la »m'yen/ de la ira*
titulé, •frenada per la virtuosa eenyora
leranciote Maciä, vide* de CIUMg.
— La Lega Nacionalieta'anuncia ele
balla del Carnaval en une gressica ca,rtellsi
esta Verdee menear Diurneuge 4; Tarda
1 en elults ballet de aoeieutt I coseert, a
ejerce de l'orquestra Art Mestice' de Sant
Gebot Dies 11 i L3, • la eit, *hacerte'
1 extraordinario halls de disfressese amenitzats per l'orquestra Hanaenlea Barcelonina, ida/dimite/e premie a lee que
vesteizia amb millor gust. A l'enserias, el
taran batalles de ernifetti 1 eerpeatiaeo, i
probablement una original manifestaci6
de disfresses o passada, com vulgarment
elnomena.

formes Socials, el C. A. de D. del C. i
de la I., de la nostra ciutat, es posare
,l'acord amb la Federació local Obrera i amb els demés Centres de Dcpen:tenis de la provincia.
L'escrulini den fer-se a la Casa de la
Ciutat el dia iS de 'clarea a les onze
del metí.
— El primer equip del "Grup patriótic
Cossetänia" es traseadare as-Ji a Alcorce per a jugar un partit de futbol

ami) l'equip de l'esmentada localitat.
— Les minories federal nacionalista,
regionalista i tradicionalista que formen
el nucli majorista del nostre Ajuntament
protestaren en la darrera sessió del nomenament d'alcalde de F. O, lamentantse de que l'anornenament no s'hagi deixat a la facultat del Municipi.
SANTA COLOMA DE

CRAFRANET

La Lliga do dofenee de l'nehes

frunce
El vinent diunsenge, al mati, els sacie
i Ilurs fansflies de la Germandat de Sant
taran una ezeurs16 • la Quinta de
Salut L'Aliança, de Barceloua, amb la
qual fiderat recentment. A la larda
dl matriz dia celebrará duele aseetablees
ordinària la primera i extraordinària la
segona, al eal6 de seesions de la Casa de
la Vila, per procedir a la renovseió
Cremen Direetin, aprovacie dele estate de
compres i dele Estatuts i Reglaments intenora, que es diseutiran.

Visite s al presIdent do la
DIputaol6
Van visitar al senyor president de la Diputación provincial,
per oferir-li els seus respectes,
la nova Junta de l'Associació de
Mestres Nacionalls d i Catalunya
i una comissió de l'entitat Amics
de l'Art Litúrgic per invitar-lo a
la testa inaugural que es celebrare diumenge vinent a Sant
Cugat del Valles.
— Dimart pròxim celabrarä
sessió la Diputació provincial.
La Calza de Crédit Comunal

Slian reunit 211 un sol acte
Comités Directiu i Administratiu
sota la presidencia de don Josep
Puig i Cadafalch per proposar al
Consell Permanent de la Mancomunitat les bases sota les guate
la Caixa haurS de prestar el seu
concurs econtunic a l'obra de política sedad agritria iniciada per
l'entitat rabdal en ordre a erbdit,
a la redempció i parcel.laeió de
ternes de conreu o conreables
per els obrera del camp i a la
construcció de cases baratee.
Firma d'una escrIptura
Autorizada pel nesari din! Gabriel Faura, va firmar aliir dl nos
nyor president l'escriptura d'adjudicació a favor do don Joan
Corel, de las obres de cona:nació
del tres segon dcl canal do Mala
rae r a Deanes.
\Maltee

Han visara al senyor Puig 1
Cadafailch al MI &multa de la
Pr e sidencia de la Mancomunitat:
Don Jaume Massó 1 'Forrents;
l'alcalde de Sant Pero de !libes,
don Joeep Ricen; el diputat per

CAMPRODON
Pel mIllorament de la vIlik
La Cornissiö recaptadora de cabale
per a reformes i obres d'aauesta vila
i centones, ha publicat la
1E3'3
de subscripció, que ascendeut a 3.006
pessetes, proposant-se treballar activanicnt per a poder començar din p.
una serie de reformes que han
Bit els voltants d'aquesta piaboreseg vea.
— El diumenge va tenir fl o
r avii atina vea de Sant Joan de les a~cSe3
un amistós partit de futbol entre
segon "team" del Grup Esportiu
prodoni i el Sant Joan Futbol
El
partit, que fou interessant, acabe ara
tres gols a zero a favor deis locals.
El "tcam" vencedor esteva ion/set de
la següent manera:
Pradell, Hortalä, Toraeas, Costa,
Burgas, Planesas, Margen, afprate
Anglada (Pere), Saques, Claret
— Divendres t'inda Roe a TEsbart
Campe:ido/ti una gran funció de teatre
a cárrec del quadro d'aficionata. Fe representare el drama en tres aetes La
marca
f.c.
— El nostre company i jove doctor
en Medicina En Joan Quetreeasee Aromi acaba d'obtenir el premi extberdinari en les oposicions darreraigge celebrades a Medre:el a quanrangueren part set concursen
/ s.
Darrerament En Quatrecases gitaneé
a Girorm el pecan Sureda, el qual
slavia pogut adjudicar feia molts anye
per no reunir cap estudiant el número
de matricules d'honor que s'exigien per
prendre part al concurs.
— El temps segueix essent be, si be
causa molts perjudicis la manca d'aigin. vais no ha plogut des del mes <feche'

encra

RUS1
L'acto organitzat pels Cavallers
de Sant Jordi
Diumenge paseat a Itubl tingue Ilse
l'arte organitzat pele Cevallers de Sant
Jordi. A la tarda fou resada solemnialment la viene espiritual de Nostre, Dona de Montserrat i despees coreençe rae.
to patritetie al local del Casal Popular.
la sala era cartilla de selecte auditori,
entre el qual Si harina moles rebelen•
Els parlamente, tots dele to raeeelseent nacionalista, toree dlts per En
Gironi de Muratues el dual glossà el
terna de la Sardana, Fin Joan Maraeall,
el qual parle de la amura 'lengua i, finalmeet, En Joaquim Llimona; que para
del Nacionalisme. Lee ovaciona Aue escoltaren els oradora foren preve que ele
aimpáties rubitience e6s ideutifieata amb
l'ideal de la hulepeadkorla de Cataluaya.
L'Encola 0r:so-mica, de Terrassa,
naa vegada finita els parlamente, un
%colee programa 1 al final. entre visquee I mielen+, el abetre berma nacional
elmme la Peda, de la qual en torearan
un bell record tots ela q ue bi ilassn stirelL

Manresa, don Josep Creistell; l'al o
cable d'Amposta, don Joan Palau; els senyors Font i Quer i
BuRIl i Pitan; dIe dagans del
Magisteri Nacional de Bareslena; una cornissió dols Arties de
l'Art Litürgie per invitar-lo a la
festa inaugurad de dita Associacid quo tindrà lloc el propvinent
diumenge a Sant Cugat del Valles; el diputat de la Manotuntinitat, senyor Nona; el director
tisú Mapa geològic, doctor don Manían Fauna i Sdris; el sacretari general del Departement
d'Ensenyament témale i profesa
sional, don Wad' Cainpalans; el
dimitat de la Mancomunitat, don.
Josep Guanyabens.

Darrera hora
DE BARCELONA
MITING DELS ODRERS
DEL METROPOLITA SUSPES

EL

Attir, a 1103 quarts de deu del
vespre, guau el teatro VictSria
es trobava ple do gent de gom a
gima amb motiu de celebrar-s'hi
l'anuneiat ristting par expl,ear
el curs i solució de la vaga del
Metropolith, el oompany Mira va
anunciar als concurrente que hac
vont ocorregut un accident foro
desagradable entro un cap de co.
Ila i un obrer del etetropolita, a
causa del qual va morir el darrer,
en senyal de condol se suspenirs
l'acto.
Els concurrente ven 4eal".,1?
rdenlidaluAnk

'LA PUBLICITAT,

Obr..

Divendres. 2 de gene. de

Totes les mises que es diran dem, dia 3 del corrent, de sis á dotze «, -a l'esglisia - Piretiqüial de Torre de Fluvià (Lleida), eselésies arxiprestal de Santa Maria i parroquial de Sant Joan i Sant Josep, de Mataró, església parroquial de Masnou i la parroquial de Sant Josep,
Capella de la Medalla de la Casa Provincial de Caritat d'aquesta, seran aplicades per l'ànima de

EL

En

JOVE

jautne Estapé iTort-Alartorell
ESTUDIANT EN DRET

pile morí el dia 26 de ganar a Pedal de 16 anys, henal rebui els Auxilis
— (

Espirituals

A . O. S5)

Els seus desconsolats pares Santiago Estapé i Pagés i Serafina Tort-Martorell, germanes Sentina, Rosa 1 Pilar, oncles»
ties, cosins, cosines i parents tots i la raó social

S. A. de Càrregues, Descàrregues i Transports,

en

recordar-ho a les seves amistats, els preguen una oració per l'anima del difunt,
Barcelona, febrer, 1923.

-esa

so-

r

-ra -

Stieteeeet::r7e.4:2;;.e..7,,f,.'''

Pregueu

EL SENYOR_
En Cebrià Pagés
Vidu

i Pagés

(A. C. S.)
Eis seus afligits etposa Dolors ralr, fill Cetrla, " gerrna I germanes, ounyats 1 ounyades • tios, nebots 1 ncbcdes, nebots I nebodes política, denles parents i la raó social "PAGES I PAGES, S. en C.", "GALERIES LAIETANES", "LA EASILICA", "LINARES GER-

MANS", "ASSOCIACIO MANUFACTURERA DE TEIX1TS I FIBRES TEXTILS DE CATALUNYA" I "EL SOMETENT DEL DiSTRIOTE lid DE BARCELONA", preguen als sena

arnics I coneguis una creció per la seva ànima I els Inviten ala ftmerals I mtsses que
tindran [toa demà dissabte, 3 del corrent, a dos quarts d'onze, peseta:de de la Casa
Provincial da Caritat.
Agraint rasaistencia, el col es dóna per despedlt.
No

Febrer 1923.

S'INV TA

Déu

per Päniina de

QIII1 ha morfi henal rehul e1

en primeres noc de Jcana Valls

Morí el 21 de genersíltim, havent rebut Als Balita Sagrameriss I la Benedlolet Apostólica.

a

uxTÏJ iStirtítuvi

Les aoves filles Franatsca, Josepa J Inntsersat, gendrcs En Grau Coactit
1 Pazds I
En silvestre Sust Scrtran (abscnt.), nets 1 netos, germana Na Carme
Boreal.' Mula
de Cascos, cunyada Na Rosa Moragas vídua do Riera, netota I n e bodes,
patenta tots 1
N'Antoni Ferrer I Ferrer, en assabentar do tan dolorosa pèrdua als amio 1

canoguts,
els preguen vulguin condorrer a la casa mortuòria, Bailen, 19, aát tll divendres, a les
11,
por aoompanyar el cadàver a l'esglesia parroquial de Sant P e re de les
Puel-les I d'allí
a sa darrera estada, Cementiri Vell.

PARTICULAR:U.1MT

NO ES CONVIDA PART1CULARMENT

á

ekek-4-sfeik',

GASETA LOCAL
9BSERVATOR1 IMETEOISOLOG:C OC LA
tiMERSITAT DB BARCELONA
Dia 1 de febrer de 1923.
!toree d'eservació: 7, 13, 18

BarOmetre a zero i al nivell de La mur,
[1172%; 7722; 7713.
Ternalanetre aee, 93; 158;119.
l'ermómetre bumit, 7'5; tro; 10'3.
Husuitat (centisinies de saturaeiG), 77;
In; 53.

Direceió del vent. W.; SS E.; SW.
Velocitat del vent en mores ID.r
11; 1; 8.
Eetat del rel, calad seré.
r Chkee de núeole, cirros, etratua,...dinullua; cirrus-strotue; drrus-istratue.
' flan entunn extreme. e 1i:roen

L Máxima, 18'2.

edInana, 8.5.
MInima arras de terca,
isrine melriea. 147. Ten/itera-

r

dura ¡sil ja,

l'recipitacia :pleon, des de 7 hores del
i tia anterior a lea 7 Lores del dia de la
. data. 00 nüllinetres.
lt,eurresut del veut en igual tetupe, 90
duildenetres.
Chiservatione j'articulare, boira.

LA

P UBLICITAT
pasus DE SUBSCRIPCIO

Ba rcelona; Oses pessetes cada
Mes. Catalunya, Espanya i Por-tugal, 750 pessetes tres mesos;
15 ola sis idem; 30 un any.
Unió Postal; 25 pessetes tres
asnos; 50 els sis; 90 un any.
Heus art el cartel] de premis
que es con,• ediran a la rua ciel
pare de Hontjute.
Clamases artistiques de grane
Hiniensions, no anunciadores, -Primer preini, 1,500 pessetes. De
l'Ajuntament . Segon Preml, 1,000
pessetes. Deis fabricante de confetti i serpentines. Te:ter prerra,
000 ,peasetes. Dele Trainsire
;tss.telcua, e. A. Quart pesad, tlie

pessetes. Dels Magatzems Jorba ¡ CART U-JAN°
Companyia . Ciegue premi, un vaVi blanc, 085 amp. lit.
lisas objete artistic, de la SocioCertera ARNO
MARISTANY
tat Atracció de Forasters.
Cotxes i autos. — Primer pres
El Teatro Lirio Pràctic, sota la
mi, 500 pessetes. De l'Associacia direcció del mestre Vidal Nunell,
de Fondistes. Segon premi, 250 celebrara a pre c de mutis abopesetes. Deis fabricante de con- nats una fundó extraordinària
fetti i serpentines. Tercer preml, que tindrà Iloe diumengge que ve,
100 pessetes . De l'Ajuntament. posant-se 311 escena "Molinos de
Qw.hrt premi, un objecte d'art Viento" (tercera representació),
ofert pel senyor Alcalde. Cinquä "La Alsaciana" i el primer acte
premi, una cigarrera d'argent, de l'opera "Alceste".
oferta per l'Infiel Ritz".
Catarros. Refreibits, Bronquitis, er0Carrosses anunciadores.—Primunes, es curen repitlament amb
mer premi, 500 pessetes. De la
l'Elixir Com.:mol Climent.
Companyia General d'Autämntbus. Segon premi, 250 pessetes.
Organitzat per la Joventut ReDels Magatzems "El Barato'. publicana Nacionalista
avui, diTer3er precia, un objecte d'art vendres, a les once d,?.I metí,
tindels Llogaters de Carruatges. drà lloc un important triftin,g d'aQuart premi, un objecte d'art. firrnació d'esquerra catalana, al
dels Magatzems "Damians".
local del Centre Autonomista de
Deperidents Comerç, prenent
Genets, bicicletes, motocicle
eletes i side-cars, — Primer prehl part N'Ernest Vastas, president d 3 la Joventut; En D. de
mi, 50 pessetes. De l'A i intament . Segon premi, 150 pessetea. Oraras, regidor de Barcelona;
Idem, idem. Terca r promi, 100 Joan Casanovas, diputat provinpessetes. Ideas idem. Quart pre- cial; Lluís ,Companys, i Franeesc
mi, un objecte d'art, oren pel se - Macià, diputats a Corta, i Mareenyor Eransesc Gambó. Cinqa If Domingo i Gabriel Alomar.
premi, un ohiecte d'art ofert
eenyor Joan Pich . sise premi, un
objecte d'art ofert per la Con- 1Tapicques i Purés
MUERAS
fiteria E . Romeo.
soht els millors del imán
Disfresses (rxeloses les infantils). — (Concursos al Paseata de Gràcia al matins). —
La Coimssiú de restes de l'APrimer premi, 250 pessetne, De, teneu Obrer del
districte II (Mesla Cambra Marantil. Segon precarrera, 38 i 40), anuncia pel dismi, 150 .pesseles . Do l'Ajustas sable, dia 3, a Lis deu
de la s • etment. Tercer premi, 100 pesetea. Ila un Iluit ball de disfressese
Idem, idean Quart premi, 50 pes- atorgant-s'hi valuosos premie.
setes. Idem, idem. 9inquA premi,
Denles, aquesta Cara:lean) té
50 pessetes. bien/ ídem. Sise pre-, projectat pel dia 11 del present,
mi, 25 pessetes !dan Mera. Setä a les quatre de la tarda, un gran
premi, 25 pessetee. hiera idem. ball infantil de disfresses, al qual
Voitä premi, in (Macla dan de per mitjä d'un, Jurat competent
la Confiteria Praia, Fatjd 1,Com- s'atorgaran premie a les disfresPanTiastasattia441m411441inn pea Qua Bil i i g11114 4114ä4ü4,12.4W,

ies

L'equip de l'Olimp-Sport de la
Secció de Propaganda i Excursions de d'Atene u Obrer dci Diatriets II, Mercaders, 38, d'aeord
amb la Comissió de festes, ha organitrat un ball dedicat ala socia
de l'Ateneu, a les entitats sportives de Catalunya i en particular a tots els clubs de futbed, que
tindrà lloc el dia 25 de mere, a
les cinc de la tarda.
Sportsmenl No hi manqum.

SI eum

113 E1Ell Ilimon

V CUAN 1 1 2

WAT

assageu-la i l'adoptaren

Ramb!a Flors 26, hatiga
RESTAURANT ROYAL
Saló do Te
cada dia te dansant do 5 a 2/0 de
8 i dinar a l'americana de 9 a 11.

Diumenge passat, al saló del
l'atan de l'Ensenyanca Comercia!
es celebra Pacte d'homenatge als
poetei Carles Sanahuja i Agust1
Castells, presidint l'a3te la doslora Quadres Bordes.
AUTOL

El millor lubrifis
cante per u auto-

mäbils. Fontanella, 9. Tel. 4527 A.
Demaneu si vostr, barber unä
fricció .de PILOGENO. Es el perfum més grat i dorador. ES ven
a les principals perfumehea.

'MONTAÑA

Vi negro 0'15 amp. litro
Generó MIMO
ICAnniTANY

Amablement invites per la
casa Cuyäs hem assistit a la projecció de prova de les pel.licules
que des de diurnenge s'exhibiran
al Teatro de Novetats. Totes elles
sdu d'un interès extraordinari.
Sobretot ens han cridat l'atenció
la de la "Lluita del Jiu-Jitsu" i
del partit de futbol jugat dies enrera entre el Nurenberg i el Bar celona. No tenia' ara ni tempe ni
espai per comentar aquestes cintes, però ens en ocuparem a no
tardar, dones la coca s'ho merc m .
No podem, per, deixar de fer
constar, de moment, que sempre
que de pel . tieules interessants i
artístiques es tracta hi ha que
veure la casa Cuyäs.

Capeta

El diumenge vinent, a les deu
del mati, l'"Associaciä Del ebles del Liceu Dat -u" reedita:ira
una visite al Temple de la Sagrada Familia ( s'eent acompa•tyats
per un &U arquitectos, . q qual
donara explicador/3 cobre els
punta mes nOtahles del Temple
en constru.,eiä. Queden especialment invitarles les altimnes i
alumnes Ilusa ramifica-

JOIESNILANOVA UFO, 6
El propvinent diumenge. dia
del comida la Joventut Cultural
Popular, eelebrarä retuts1 general ordinària d SOCi g , al local
social- . Duran 1 Das, 5, a les 11
del metí,

j
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TAIJLES
GRANS
DEN
SER VIDES

SAINQUEIS

arszeoss

GRANS REBA IXLS
de I'l al 15 del corrent en
jocs d'o poli, olles, casseroles,
cassons, efe., en alumini EXTRA.
Llorens G3rmans, Rambla Flors,
número 30.
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En beuen los infalligenu
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Frica d'Orfebre:la
Ärfcles ;u a ;manis i tea

Vendes al detall
,
1
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rifa espanyola

La

sorteix de la Rifa Nacional
ahir resultaren afavoidsbrat
eels raimeros següeats:
Wpretil" amb 100.000 pe/metes
lau5 Barcedena - Setnt Feliu Li.
aeonlat amb 60.000 possetee
$0.09013areelona-Reus. •
rarniat amb 20.000 pessetes
Maarid-Saria.
1peemi ats amb 1.500 passetes
aa90 Videncia.
,i3 6 12 Madrid-Bilbao.
16.056 Bareelona-Madrid.

33. 300 ValUieia-Loeetia,'
.t . 123 Malaga.

'a5.530 Malaga.
ii.211 Barcelona-Va/ancla.
11 . 803 atarea-a
¡a839 Barcelona-Cadí:.
as797 Barcelona-Sant Feat LI.
4034 8ardauder-Mie4a.
;10,172 Barre4ona-Sant Felin LI.
, 8 .276 Estepa.
10.121 Sevilla.
13.125 \alarida-Madrid.
0r0rolats amb 300 1~9e-es
CENTENA

12 80 102 127 168 180 183
194 229 238 300 330 247 355
134 448 475 540 566 609 621
113 625 626 642 674 715 729
:746 ei 806 844 859 900 905
113 951 966 981
IIUL
023 033 072 082 119 150 159
152 164 187 189 205 227
410 243 215 318 359 0415 3832
101 429 450 466 180 486
=pe 496 526 568 656 704 712
am 712 756 763 768 813 855
9 909 914 957 996
t#1 0 88-

•

DOS MIL
4(31 019 034 036 041

055 C58
139 096 091 110 119 171 180
105 2922 241 '245 341 388 399
80 518 557 501 615 622 636
.654 658 675 692 754 761 799
443 811 830 833 833 854 865
Í8291 923 926 939 982 944
956 960 98.1 987
48

TAJES MIL
n3) 077 089

141 156
167 197 288 292 297 303
178
2 34 346 353 366 440
!l4823 312
490 506 540 545 572 591
In 848 551 6 7 6 680 685 '724
p
743 744 752 767 711
es,5
835 857 910 223 938
022

)

'14 971

-

QU.11 31E MIL
144 151 169
265 270 285
358 456 410
605 609 613
7 75 780 861
957 994
CINC riL
,7? 094 104 120
7 193 196 202
297 330 352
430 476 -644
A
542 5 39 3 65!
,A 667 873 706
88 07 946 953

!23
21) 252
91/323
$11591
>1752
rs 9i3

-

IeJ 077
383 1 57

SIS

240
303
458
634
865

242
a0.5
506
748
892

133
254
356
515
623
744

152
258
390
525
67a3
775

127
317
470
591
710
947

143
354
489
59i
167
983

IL

086 105 118
192 201 280
,3036.3 41 1 3 452 465
)101! 9 7 3 575 592
7 e20 672 698
ile 758 8:34 903 942
SET MIL

.017051 eGi 400 103
N U9 303 1311 353
477 491 535 547
FI 6u4 662 672 678
;X 657 900 902 979
VUIT MIL
039 034 082 095
53 140 148 198 259
,121
542 388 419
fh 545 550 566 658
856 877 905
NOU
N 080 093 140 161
aa 257 593 346 352
14 412 151 457 498
ti 563 587 655 664
79e 751 800 941
DEU 1814.
(14 01.1 181 188 199
57 415 193 529 556
6 61e 674 751 775
F.:3 844 850
18 970

6.2

111

N; o:51

)18 /43

212 25G
e 45;
,6i

67

781 784

474 978

I6

° 031
Seo

PUBLICITAT

121
417
574
718
980

160
424
592
825
987

009
279
431
690
949

101
305
441
697

198
353
501
679
946

222
361
504
681

995

218 253
565 575
779 780
ee; 995

052 066 084 000 099
U9 189 195 203 237
216 352 431 436 453
527 532 590 595 610
650 695 738 754 768
794 829 856 889 925
088
DOTZE
073 080 087 168 192
416 453 509 540 558

582 595 610 697 713 720 718
749 750 774 777 801 803 808
827 828 853 872 919 939 955
956 9E5 989
ri tf.77LE rtalL
026 038 077 089 128 133 156
174 209 282 286 366 408 430
480 482 509 524 525 532 531
567 568 580 581 611 622 660
663 698 7a3 75 5 773 780 841
881 885 954
CATORZE MIL
02.7 066 067 081 085 093 129
143 147 158 183 303 370 37 6
428 438 455 464 475 505 515
516 517 520 524 536 537 643
648 706 741 746 773 793 808
842 855 867 018 940 953 978

- t

98ti

QUIN= 17111..
00.6 012 021 027 052 069 100
114 141 144 167 176 209 238
257 270 311 314 321 371 388
444 522 585 630 683 695 697
7 2 7 728 769 772 780 791 803
826 830 839 9 0 8 982 997

se:12E MIL

028 104 117 126 182 186 1S8
200 215 266 312 383 391 456
491 567 58 58 604 615 633 632
634 637 773 776 816 820 863
938 984 957 987 990 991
DISSET MIL
005 025 050 0-56 0692 077 092
184 190 226 227 244 250 255 258
288 310 318 329 363 372 429 474
501 522 612 613 662 678 717 721
784 801 805 834 854 889 897 904
IVUIT MIL
929 957 967 9-19
001 002 024 033 082 091 100 114
1 37 159 1a7 174 183 191 210 267
329 341 372 382 395 400 422 434
455 480 561 576 578 583 580 588
600 603 604 623 674 704 '728 792
796 808 820 844 853 876 878 sei
893 905 918 954 963 977
DINCIU Will
005 033 063 183 132 138 165 198
201 202 229 254 275 337 339 343
359 381 428 491 496 559 631 645
670 679 687 748 761 784 805 845

1

800 870 900 910 936 974
V18IT MIL

022 030 069 072 110 131 154 157
171 190 217 220 221 225 251 253
268 311 313 3-14 363 369 398 442
48 1 320 522 527 539 564 603 708
731 732 759 842 850 851 892 901
904 942 949 959 967 970 98i3
VINT-1-UN
051052 112 131 163 275 301 333
441 446 418 474 515 525 526 575
580 826 633 652 717 732 733 753
771 '781 802 813 622 858 891 917
921 942
VI8T-1-C , S MIL
055 102 103 107 175 676 218 228
242 249 284 305 378 386 397 422
4595 493.197 51 6 533 568 604 6;2
837 670 723 '737 742 re543961
VINT-I-7RES MIL
009 075 079 104 126 131 231 240
258 296 312 398 402 497 510 5:1
5M4 56 8 570 571 633 636 763 776
786 797 833 834 853 839 906 937
980 961 980 993
VIDIT-l-QUATRE MIL
072 030 154 181 251 251 324 356
3031 410 414 430 478 491 531 571
618 671 679 710 756 779 829 881
904 916 978
VisT-I-CINC MIL
oas om 047 078 174 256 280 344
5e6 421 436 410 504 525 540 516
533 600 641 6 52 t156 686 705 719
777 792 825 848 868 901 905 917
946 970 981 987
VialT-I-SIS MIL.
016 027 036 047 054 101 118 122
125 185 252 312 361 )365 369 387
399 411 454 505 516 563 585 613
614 614 630 646 672 686 693 714
742 746 756 800 821 843 84 4 865
877 905 927 938 974
VINT- I -SET MIL
054 057 063 072 085 091 154 163
172 176 187 197 210 229 374 301
3129126 379 382 391 403 471 482
488 549 602 603 803 613 627 635
655 663 706 711 712 722 757 758
752 801 841 845 879 800 955 3n
999
ViN1-1-11LIT
036 045 065 079 134 136 192 194
219 239 271 563 458 469 520 532
605 6aa 639 667 682 7P3 739 745
748 787 810 821 823 824 849 001
903 924 938 945 985 088
VINT-I- MOU MIL
039 040 052 053 080 104 130 131
159 286 289 2913 314 321 332 342
361 4.11 4 479 517 544 582 589 596
624 705 729 780 782 799 802 813
823 844 862 935 950 9e9 989
l

Al•Lnell=7 7/21«a aRlie...

Plana 1.
tac:balad a de

•

TRENTA
023 065 070 073 . 075 095 141 173
183 245 248 298 348 349 401 443
463 487 559 564 581 588 608 618
624 839 647 864 711 789 795 810
816 828 827 8 51 854 860 892 921
946 954 963 982
TRENTA-UN MIL
012 048 074 124 131 137 102 229
277 292 316 332 340 355 424 440
459 469 496 502 504 526 568 569
631 634 697 742 752 781 792 815
841 853 862 874 961
TRENTA-DOS MIL
001 011 026 059 060 085 122 146
152 159164 180 201 244 253 272
279 310 320 322 332 346 391 419
434 468 433 536 549 563 576 602
810 626 670 692 704 795 719 741
778 799 816 839 875 902 903 94 3
955 966 974 908
TRENTA-TRES MIL
013 018 024 042 062 10i 1a4 141
145 154 4 6 8 176 181 199 204 231
237 281 289 293 298 374 380 391
459 502 509 540 544 605 630 695
817 820 852 860 897
TRENTA-QUATRE raiL
020 105 106 116 124 184 213 240
337 344 362 385 423 432 470 487
496 504 521 537 511 549 581 651
653 675 694 705 708 745 784 903

Capdeteri, anlb eArrega general.'
Vapor alemany- "Otto Leo-,
abate, d'Hamburg i escales, amb
°arrasa general. Amarrat mol'
de Barcelona Sud. Coasignatari,
Ricard Torra.badella.
Vapor holandas •TelluS*4
d'Amsterdam i escales, amb car-,
regle general. Atuarrat moll 'de
Barcelona Nord. Consignatari,
Tallavera i fills.
Vapor italià "Polluce", d'Alexandria i escales, amb (Anega
general. Amarrat moll de Sant
Bertran. Consignatari, Marian de
La Torre.
Vapor espanyol "villarreal",
de Cartagena i escales, amb cara
raga general i passatge. Amar5
iat osoll d'Espanya NE. Consignatari. Companyia Traasmeditorrada.
Valxells despatxats
Pailebot espanyol "Joven Paquito", amb càrrega general, per
a Palla:mas.
Vapor americà "Salvation
Lass", de trànsit., per a Valencia.
Bergantt goleta itaiiä "Carducci", en hast, per a Marina di
Carrara.
911 939 974 986 999
Vapor noruec "Cederla", en
TRENTA-CINC MIL
•
053 072 1 56 176 211 213 217 222 Has!, per a Huelva.
Vaixells sartas
231 354 297 304 327 357 343 343
Vapor espanyol "Marqués de
365 411 435 437 441 449 558 559
560 577 592 686 725 761 791 795 Campo", amb càrrega general,
cap a Pasages i escales.
800 8727 837 850 856 858 919
Vapor espanyol "Tambre",
TRENTA- SIS MIL
013 034 115 146 185 205 221 293 arnb carrega general, cap a Lee
296 300 331 341 373 391 392 399 Palmes i escales.
Vapor espanyol "Aragón", amb
412 422 456 463 492 509 55 6 567
571 596 631 608 608 614 635 688 càrrega general, cap a Melilla i
699 702 704 745 748 756 769 797 escales.
Vapor cspanyol "Cabo Roca",
810 953 884 888 890 911 912 930
an7b càrrega general, cap a Bil933 937 945 9a3
bao i escales.
TRENTA-SET MIL
Vapor espanyol "Nalon",
011 069 090,454 172 181 21! 257
285 296 297 315 322 331 394 409 11 4 cap a Sant Esteva de Pra425 412 446 468 503 535 562 566 v ia.
666 692 719 767 770 772 784 787
788 363 8 89 916 958 963 965 969
985
93 aproximacions de 300 pes- Noves religioses
setas cada una per als 99 númeEl SI. I. doctor josep Portulre, magisros restants de la centena dels tral, prodie.arä avui a la :Santa Utelnd
premis primer, segon i tercer.
Dad! ira.
2 aproximacions de 600 pes— L'il usetissira doctor Guillynet,
sales cada una per als números bishe d'anucuta dircesi, ha aig-aat els seanterior i posterior al del premi güents noinenamenta:
primer.
Eernom de Nostra Dona dels Anzels.
2 aproximecions de- 690 pes- j aqueara ciutat, reverend Ilicenelat Masetas cada una per als números nuel Meneen Giralt; viran de la Lintelanterior 1 posterior al del pcereverend lileenciat Juli Pelai Mora-

eine. UNIR« representacló de 1 8
nova apera en dos aetes, pròleg
1 iptleg del meetre Max Sabia
ilings, Mona Lisa, prenent -hl
part els celebrats artistas Hafgren, Ma.rrher, Guerrieri, Lueci,
Laubenthal, Roda, [lenke. Dirigirla l'orquesta el autor, mestre
Max Schillings—flema, última
de Madama Butterfty. Comiat de
l'aplaudida sopran Carme Bau
Bonapiata. — Diurnenge, tarda,
Manon, pel tenor Carlo atacad-, 1
la cèlebre sopran Baldassarre.—
Dimarts, Tristan lapida, debut
del tenor Karl Hoffmann.
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Avui, divendres, tarda i nit, o is

U
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gran programes, figuranta

it

hi el colossal ballet
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Gran Teatre Espanyol
Mcdt aviat, estrena del vodevil
en 3 actes, de Hennequin. Veber 1
Billarbd (e13 tres asas del vode-

N

1

S
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LA SEGONA MY DE HUTA
500 reprosents,uns a Paiis
Exclusiva de l'Empresa par Ezpanya

2

:

Gracia. — Elegancia — DIstInekl.
Chic. — Lanera toilettes. —
Presentacid esmerada. — Decora
non,

ä
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Teatre íle

Darreres funcionst
de la Companyia Argentina
814/11.A.ALIPPI

Novetats

divendres, 2 de febrer 1923
Ultima fundió do 141 tem porada •
TP6S secciona: a das auarts de
guatee, a les sis 5 a les den de la
nit, per comiat del
Novissim espaciado de mundial
axit
tarda, a dos quarts de quatre i a
les Sis:
MISS 1)Efil{18
Nit, a les deu:
MISS VETIU3
Jota niusieal i cinematogràfica
que ha-imposat la seva partitura
com la mímica de moda a Bar..
celona. Per indisposlció de la senyoreta Prast, èS &m'aran taut
com la primera, segoaa i tercera
secció Miss Venus,' a dos guatas
de quatre, a les 515 tarda i a les
deu nit,

A

Temporada de Quaresma. Qua gratis concertapel genial pianista Emil Sauer. Dies 22, nit;
25, tarda i 28 'lit de febrer i 3
de mara, niL Qued'a obert rabonament. Als senyors abonats
la present temporada d'Òpera
seis reservaran le seves localitaLs fins al dia 4 de febrer.

••••••••••••13n1

ramiemitgiumminnisinn.
i Teatre Novetats I
ill
ri

I Projeceió de les cèlebres
pela:aulas
We
gs
I

C

A.

11 AMI, E, T

Avui, diveudres

1

1-

Zacconi

a les tres de la Larda:

Butaca amb entrada, 630. Timbree Melosos. Es despataa a
complacturia

ELS PASTONETS
Amb l'arribada deis reis
d'Orient, que obsequiaran a
tota la gent menuda
A dos quarts de sis, i nit, a
les deu:

ere

annuattannoactifilzeizete

N

22

El

frel ora a:
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1(3 ' / Ijuitall
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martzliziezetazczniumeetel

Gran [catre Espanyol wa
Corspaosia da vxativil I proas
a

Avui, 17 de propettat 1 abona/x=1 a tardes. A un quart de

;aPt:Era... CURRUTACO!

i i

Pgilf 112
a
camadia
Cornpanyin
Ise GUELL
- TIIDELA .
111Pi t
til

,

de

AS-

QUEMO - CORTES

ä
LOS FRESCOS
TI
Ni), a les d..o:
2
a Mi compañero el ladren
u

I
1
Ele

1

s Dissabte, nit, estrena:
8 LA MORAL DEL AMOR el
ti
ifg
whainaggeszetassanamAlehen
wor. mur.
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ELDORADO
Coliseo de varietals
Astil, dice:e:res, testa do la CaliIr-lees. 'tara. a 1,5 auatre als.
lea Oca. Loadat de

le e. Te, tò., i Ed g ardo/ dormir ares o

set,․ ). Nit a les 15. Té, té... 1 eeile /n'in dormir 1 Don Juan de Barra- 16
II Ilarga. — Poma, (Imante, tarda, a N
• a oš 6URTi5 C.0 CM , . Vermut pope- 21
• lsr. Cornuts I cond000re.a. N11, a II
II
i
E,n . ena
21

GRAN TEATRE DEL LICEU

I

I
:

5

de l'aplaudit comediagraf
A. P. Marlstany

NI
be
N

ot que han obtingut immens
: èxit a tot Europa i Ama- •
111,
rica
U
S
a
Molt m'id. deaalls
N
Ei
II
Lgisigilieleier•ingaganane

sagretretag
a
PEP bArtTPERG
e
m
AatUREPC40 CASALS
g
U
Asul. thenclres, e traten Fm11U vital Le la Cande:uta. Tarda, a dos •
quart5 de ilustre. t'ansia menso., a la
• Lonerici di i iii51,ii 2 vo.le,:te, 515 4
artes. I. Tetes en camMa (3 artes).
21

t' La ele:aleas da Simonidea

LEOPOLD FRECOLI

programes. — Projeced
peLlicules. Eleledat MIballarina:• kann) Lela Trio,

Granniusoz

Ile notableS

te

te

Mita tittuttiugistaitimstautittOi

canta 1 (15113e3 ile It 1 IneS
ala 6 Junotra's, equIllbrIstes.
Macas Fraga', Fraga amb el seo
repartid,. Presentachl Se uOmbrezos 1: 105 en l'apropósil

Teatre Viclüria
Detnä, dissabte, 3 de febrer 1923
Inauguracie do la temporoda

TEULADES

L'opereta en cine actea

ESTEVA

La millor música d'opereta de
moda a tot Europa. Es dospotas
a eurnptadaria per a lee tundean
de dissabte 1 diumenge, tarda i
nil.

1

..

ffie

P
U
(Telafon 4134 A)
N
E
a
al Avui, divendres, rabia de la 1111
E
Candelera. Tarda, a un
e
t quart de auatre, primera 3
sessió:
26
N
AMIGO TEDDY
il AEL
les sis, se•ccid especial:
D

Teatre Tivoli—
Dilluns, 5, nik,

Materials Ermats ab arniEmt exelusivaraent
JOSEP

4, 5, 6, 7,11114 de fe- 111: '
brer
ti

Granaiäs esdeveni- g
at
ment deportiu
IN

al

t7/1.0/01=BM- 7

PER A

Dies

ti
1

Ire

•
Tea cataiä Romall

Vapor espanyol "Juan Auto
nio", de Gijón, ami) carbó. Amarrat mal! de Ponent- Nord. Consignatari, Regato i Font -bona.
Valer espanyol "Jüaquina",
Vaiancia, ami) garrotes.
Veler espanyoll "San José", de

Teatre Nou

1.1821381151312rnianallnial I

MIIMBror

.

-dB

• ultall11311111131111i___

a

!Ad
I EL"
u. Pdt
"

Consignatari, Societat Esp.anyola do Comerç Exterior.

la nit començara la funda arnb la 1111
jogutna ea un acta El ninot de mollea. — DIssantr, reo-isleta drl ramas drama en set actea Magdalena
la muja, &dallar&

U

X% <O> (Cig AL 265 :1[:m5

12,Dx75 e/o•
/taza 7 50 n1.2
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GRAN TEATRE DEL LICEU

citada de la Candelera

•

Aval divendres, ftstivitat de la

Secció Marítima

Telfon, 3,500

borrachera del tango. 3, Fiada'
argentina.

E Candelera. Orine ranciaos. Tarda,
a /es ostra, I nit, a dos (marta
ITIVOLIF u lee:
El remes drama rucial en s
aCte , d'Octaid Ilirbeau, Los malo.
Espaotaole IRIS - PALMER
•
autora*. A la tarda acabara 1 a

e

Moviment maritim
Vaixella ente:ata
Vapor espany91 "Itcy jainie 1",
de Palma, amb cärrega general
i 77 passalgers. Arnarrat moll
de les Draseanas. Consignatari,
'Conapanyia Transmediterrinia.
Vapor espanyol "Rita", de
Marsella, amb carrega general.
Amarrat mol! d'Espanya ,NE.
Cansignatari, Fill de Karma A.
Ramos.
Goleta espanyola "Angela Ilalanya". de Màlaga, amb càrrega
general.
Vapor espanyol "Romeu", de
Las Palmes i escales, anth cärraga general . i un passatger.
Arnarrat moll d'Espanya NE.
Consignatari, Companyia Transmediterränia.
Vapor espanyol "Balmes",
Buenos Airee i escales, ande eärraga general i 23 passatgers.
Amarrat moll de La Barcelonera.
Consignalari, Ramul Dosel).
!Vapor espanyol "Canalejar,
de Vallähcia, ande càrrega genera/ i passatge. Amarra!, raoll
d'Esparya NE. Consignatara
Companyia Transmediterränia.
Vapor holarrdas "Leonora',
d'Alexandria, amb gasolina.
Arnarrat neoll de Ponent Est.

Companyia argenti ns
MUI*0-AL1PPI
divendres, fostivriat de
JI °andadera. Estupend progra..
ma, tarda, a les guaira. Gran mo.
da. 1, Las víboras, Pompas de Jebdit, i nxit de la temporada, 1.11
borrachera de! tango. Nit, a lea
deu. 1, Pompas de jabón. 2, Lt.
alma

Teatre amic

les; rienri de la Sagrada Familia, revenid Juume Lloneh Soiä; idein de Santa
Maria de Badalona, reverend Manuel IZibe..3 Ifs; ídem de la Conce9ci5 do Sabadell, reverend Pius Palläe Duran, i litera
d'Arara:aria, rev rend Joaguirn n'oficie
N'e l a.

rerrrrrr-

Teatre Natt.'

aspectacles Empre sa Fraga S. 44

Gran companyi• dramitlea
• Galiana
12044113-CAPARO

j

2 aproxanacions de 562 peA2 aproximacions da 2,250 peesetee, cada una per als números
anterior i posterior al del premi
tercer.
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MISS VENUS

Cia.

ir Porta/ de ¡'Angel, 1 i 3, pral. :: Tekfott 3344-A
Fa'brica a Sarria
13 A. :-.ELONPi
•..../•••••111911•11111.10•1111,

reticoL1 EMPEE8Aill
La popular caoçoncusla

el
13

PILAR ALONSO
dissabte, tarda 1 ult.

111
w

PILAR ALONSO
dcbut dcl gran %idee.

n

Iiigicsag911141135fiti£12111111E21111

1112112131111111itir2E322211111/11111tetti211111BrilafaliltilligiffiltitifiCiIiiitaliall
El
Ultima creació de
D (WAT el predilecte
ti L
del public :: indiscutible-

4U

Bodegas Bilbaínas, s. a,

ment

ri en el seu Gran Xampany

LUMEN

nzezz

aim ilia li

el mi:lor de producen) nacional, elaboi-at a les

seres grans Caes que. posseeix la Societat a Itaro
1111

Se serveix a tots e 1 3 Hotels Restaurants

Venda

I DEAL DE LES SENYORES

wa

EN

arinzazza

II

a tots els

Colmados i Drogueries

II II TI II III II II II II mm ui mi ui si mi im im im II arma mum mi mi m:

▪
Dlvendres, 2 de gener de lea

neLA

Diumenge,

4, tarda i nit- PROJECCIONS DEPORTI VES
INTERESSANT JOC DE FUTBOL 1

F. C. NURENBERG
F. C. BARCELONA
LES MERAVELLES DEL SKI

PENA NEGRA
mememessommerammeemmenemomersearmommememer

WIIMILIOMMIRYnnua..11101e.

•I

Tealre Non
'Iota els dios, larda i

7

terEcte a tI91 tan°
Liba
'

Candelera. Grans programes,
tarda i nit. Dsraeii, Zizka, 2. No
es pot guapa, Els pries d'a
l'amor, 5.

gemmanumzemmusinsiäd
Pciace Cine
ty‘,1-

de la temporada

.

GRAN SALO DE MODA

'trua elegants tralla da disfresses, Aurigeruma - Cañadó.—Dernä, dissabte, 3 de febrer.
BALL BLAU
dia 8 de febrer, a . dos quarts
quatre de la tarda: Gran Certamen Infantil de Vestits
4..ocalitats: Casa allrigeMMia,
Fernando, 53, 1 a la taquilla del
teatro

PASTILLAS
VALDA
AtITISt.PTICAS

fiI

•

Notable quintet lordä l tercet Torrents. Avui, divendres, testa de la
Candolera, grandiosa matinal; tarda.
per sessions, grandiós Len- cm
c a ntal., creació de l'inimitable aytnta Dottglas Fairbanks. TridUitrec a
van/gines, obenIca. Nit, el grand.ds
triornt del Programa Aluna: EnaMorada del eou toter, per ELliel
Clayton, una veruable preetosnat.
Dlumenge. MI, estrena: tvonne, per
M4ry Miles. Dilluns. Blanchette,
gran exclusiva.
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•
•

▪
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•

que

•

a

.

en CAJAS a /.75 pesetas
LLEVANDO EL

r

▪ graraes.
a

DIVERSOS —
Pakce Ball

Diana-Argentina-Zxcelsior

••••••••••••••••••••

Avui, divendres, festivitat
de la Candelera, d'onze a
I una, es despatxaran butaques numeradas per a la
sessió especial de les sis de
'
la Larda
Demà, dissabte, estrena:

"MIRIA"

•

in

LOSSel16, 108 bavant del Frente
corntal

1

Amt, diem:L(1ns, 2 faLrcr, de
cine a un ‚hart
set
LA ELLA DELS ENCANTATS
EL QUINTO
CURSA 0 2 ERAU3

a

LA TEMPESTA
al

•

-LAAABBECEICarasrrinGaBir
1912aEiZtankliiiaaanaLililaail

,g •

Cran i catre Culittal i
ni? e.ri q
Grr-n Cirefr

màscares.

RESTAURANTS

Cada dia
31atinee a dos quarts de 5
Nit, a les deu

TEAU16 "" N•

015
"
SORTW A TEMPS . esta urante sleela.I
Pein, estas 1 Macacos. Uulnlana, 7,

flC
V:eel PALISSE

emilIMI•nn•n711sta2m10n11.111n31MIM

111

(marea Universal)

Prous barallssims
GENERAL, 1 pesseta
PREFERENCIA, 2 Pies.
SEIENTS, de pista, 3 Ptas.

11.111

Pt•I

EDLN CONCERT
Asalto, Nita Ibäzioz,
Olivares, Troupe Rolando i altres importants números. Tots
els dies, aperad, dancing i gran
tabarin americh. Grans balls de

JARRERS

Rda. S. Antoni. 62, i 64, i Tigre, 27
Avui, festivitat de la Candelera, gran ball tarda i nit, amenitzat per la sens rival Randa Sport,
la qual fan eneerladament dini- i
geix el popularissim inestre Domänec Ponsa.
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Avui, festivitat de la Candelara. Matinal d'unze, a una. Ziska,
3 últim; nene sagrat, Casament
de Bill, Menees ronca Nova York,
Cri-Cri. Tarda, augment del prograMa.

Tapisses pintats

[linean) Julia PI
leS

Per Hogar

Loeals a propdsit per a
patita obradors o tallen.
Iloe qulet 1 tranquil. Vilano. S. Sarria Raíl: ealsetg
St. loan, 18, segon, segase.

ESCrlure a La PUBLICh
TAT, Mina. 254i.

Dependent

La casa mes Impor lant
erEspanya. Espeelatitat en ta- • Recent acabat el sevel mlpiases religiosos. ExpOsIC141 litar que eStigul o hagi espermanent de quadros al oll, tat sempre en casa de detall
gravan, n'engranes, ele. Fa- do gbnere de punt o Mareebreactd de mares 1 motllu- cena, que el conegul bd, co
res. No 'compreu sense visitar necesstta. ES inútil solitalar-la s1 no reuneix aquesaquesta casa,
tes condiciona I no llena
F. MONTFALCON
banca referencias.
man
Bohirs, 4, 11031 POrtaferrism,

:

El priixim diumenge, Ei x.areip da
bastó, Pupy and 7.epy i El Mella
' predig, d'En S. Itusinol.
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Nota Al Cinema

Sport -
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VALDA

Padró, en (loe de El Orine de l'amor, es projecian L'enigma d'un
precia calebre.—Dema, graos pro-

--

comprare..,

solamente

Aval, diada de la Candelera. Ressil matinal d'II a 1.- Els parles da
l'amor (6 Jornada); Del viu pin..
tat, per Douglas Fairbanks; Ele ampleon d'En Peret Frescura; ActasMata Gaumont. 'farda, escolla programa. — Nit La vonjanga de
150,5. latee,lre antent Moreno.
L'hom. do
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miolaratij 1J
LLAMUSI
Ile J a 7
Montaner, 28. principal

LAS VEROUERAS PASTiLLAS VALGA
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De vasta: e. todas las Farmacias y Centres da Espeta:74
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Saló Catalunya

TODAS LAS MADRES PREVISORAS DEBER DARLA A SUS HIJOS

Conservad sanos vuestros Bronquios
Aumerdad la resistencia de vuestros Pulinotes

En la sessló de /a nit, Foc le- 111
gr.,. nema, O ssabte, sntona lar- 11
nada de L'home sonso nora.
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Los niños de ambos sexos ia toleran bien desde su mas
tierna edad. Los nutre poderosamente sin fatigar su estómago siendo a la vez un estimulante de su apetito.

con el uso habitual de las
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DEL DR. VALDÉS GARCÍA DE MONTEVIDEO

Preservácis — Defendeos

g

L'NONIE SENSE NOM

CARNE LIQUIDA

NO OS DEJEIG SORPRENDER POR ELLA

Aval, divendres, Cesta de la Candelera,
sosLoils Soltau a una, de a
le
tres quarts de (matee a sis i de sis
a volt tarda, I a los den de la nIt. I,
Un pacte, de la marca Metro. La ro- o
mUdiallarold, oornadiant, pel e lebi e 3
artista EL de les olleros. primera •
Jornada de la cohnsal peLlIenla ale- p
manya de serle, de la casa L. F. A. a

TEATRE NOVE f ATS

esta proporcionando en todo el mundo la

La GRIPPE està en el aire

s§

Proer,” . morlzrchnar's

Una con g racian [obsta y sana 1

LAos acecha
GRIPPE

E E El r

--ESPORTS--

I Md[Jili gill il (r11oll

Front6 Principal Pa lace
Avui, divendres, tarda, a un
quart de cinc. Tres extraordinaris partits de pilota. Primer, a
cistella. Ondarres i Martín contra Guruceaga i Urquldl. Segen,
a pala, Badiola i dauregul contra
els Germans Quintana. Tercer, a
Barrenechea i Elgoibar
contra Vicente i Salsamendl.
partit.—Demit, grano
hi
Partits.
13 1U
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Nacionals I Estrangers
al per mejor
a..

J. Roca, S. en C.
Despatx i magatzem:

Mi raner,

96: Telif. 291-G

BARCELONA
Servel especial per a Motolo, Xatens 1 Clíniques

iM MI 51

11 11 11 3

'Marques ckl Cuero

¡Exilas!

Ulturia representació
BALL-URBANO-DIMONI
BALL DEL3PLATERETS
Per atim et 1:a11 dunarcra uns filaPrats als Inrann enneurronts
Sorteig d'una munífica joguina
Entrada l selent numera!, 1 pcssen
Preu tinie

Gran
LiSC!-.N.A AQUAVCA
Original 101'..0G.4N
pels 30 ossos nedadors
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GUA i\ PISCINA

SALA LAWORDÄNU.SA

e,,ntenint 50,000 litres
d aigua, instal.lada expresz. anient a la

,.

Carnee 0.1 Pi, nUtaer. 11

Espectacies pu. a .infonts
TITELLES 1 PALLASSOS
Inauguració, avui, «liada de la
Candelera, a les quatr.. de la tarda, a lejs sis, sess:d
El senyor Magosta, pels Melles
l
Entrada ehmlea pelo rallassos
PUPY and ZEPY
111 d e Al, 2oaér asern:16arndb. lala
'Ben2
, La humorada en tres quadros,
nahe, d'indústria per erport. —
j DPunenge. luan, estrena de Releer a
d'En R. Leyatä; música d'En J.
La Rente i a la nit, esM na ItS g
M. Torrens,
Voll florida, pee Charles nay.
ella
El gall-dindl del Mella
l'espectacle amb El
ball del tururut
Teatres Trionlf i Marina Preus: Butaca ara!) entrada, 2 pes
setos; entrada ami, seient, 1 pes1 MEMA FI OU
set a. A la sessió de les sis, preus
especial:4.
Avui, diveadree, festivitat de la
Ami, divenlres, tarda I

ni/. Pro- El
grawes extraordinans. ', esta de la
matinal n'una-e a
tina. La inte.essant Ven- •
Ir. NONI, York ronca, la cOrinea •
Fri-rel, /a cone:.lia Un pret., I te.rcera I intima Jornaela del celebrat
film ZISKA.

PiSTA CENTRAL
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CILINDRES

1.3

A lotes les renresenlaMons tut el pregrama

complet
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DANRER DIA
Diumenge, 4 do febrer
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No n'hi ha cap un hui majar satisfaccij
Tots els de la seva mute) Ji deblea el preu
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PER QUE?
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G011T3 CATP.L.AriE3, 624

RAMBLA CATALUN7A, 15

irmrtrZICZIce".393leZrzle,BanyisaarmconalaanurzaKularias>211s.ak-iinitel

de temporada
o

o

EN

DE

So
d u

Gra” g rebaixe-,7,

?erquò STUDEBAKER es eonstruit per tes fàbriques Inés
imt:ortants del món en cotxes de 6 cilindres i la seva gran
producció perrnetpreus incomprensibles per a cotxes de primera
categoria, que ahans de remetre's al client són sohnesos a Inés
de 9.500 inspeccions

DESCOMPTE

A bncia

ELS ARTICLES CONFECCIONÁIS

Espanyola
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EN TOTES LES CONFECCIONES D'ARMINI kTOP
[50 per 100 DE REBAIXA

Exposició als aparadors d'articles
Primera fàbrica a Espanya
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