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LA CONTESTA DE CAT ALUNY A
Sota el atol de Les raons del quino
hi Ruca, escritt, entre abres coses, JattMaurici a r Alt Empordà, de Fi~res:

Per a tot nacionalis ta que ho sigui profundament, verament,
l'esséncia del nostre ideal consisteix en la llibertat de Catalunya.
unions
retomo d'aquesta llibertat hoM pot teixir con vivències i
Ja sabem que no es pas la comprenmes o menys estretes, arab la condició que aquests flacos no of esió aguda del nostre problema el que
maneres, lee fórmules d'enllaç
leal
» aquella ilibertat. De totes
les paraules d'A B C, sin g la proeeleueor eón CO325 secundàries. Mai no poden convertir-se en con- dicta
funda i instintiva anticatalanitat que es
a_ e •rso (L3 la realització del nostre ideal.
rabeja al fans mes subtil de l'anima eslea-error ben altament el caràcter secundare de les fórrnu- panyola. Les seves paraules fiCiX211 del
i el caràcter primordial de la ilibertat catalana. Que
primitivisme de la mentalitat política
iigai :hure: ve't ací l'aspiraciä irrenunciable del nacio- espanyola alliçonada una mica pele •do,
tale. Que sigui iliure en l'isolament polític o que ho baratos exemples americans i oceànics.
eietema d'ampla convivència amb altres nacions,
I.'orgull de tota una mea eixuta i esquerpa traspua amb tons amargs d'a• -•en ja aspectes secundaria del nostre problema. Volem la
incondicionada. L'estructura pol i tice de la llibertat no quest dilema que exposa A 13 C als catalans. Nosaltres no el sabriem pas com.• fer-noe pelele mai de vista la finalitat primordial.
batre. Ens repugna únicament la vanitat
Davant la tria possible entre la independència absoluta i una
i la supèrbia amb qué és pensat i es
fíemela d j enilae compatible amb la nostra plena sobirania, un
dit. Fora d'aquesta objecció, Ud= que
naeionalista es pot decidir honestarnent per un dels dos termes,
no cabria més Similitud prtrb el nostre
sense fer renúncia ni traje:U) a l'ideal patriótic. Pedo si la tria no
pensament.
La larca primitiva dels dos concepce presenta entre aquests dos termes, sinó entre els termes de
5-J -ase:e i independència, aleshores és perfectament clara la tria tes d'aqucix dilema tenen la virtut de
fer retrocedir el problema catalano-esque cha de fer. En el cas de quedar pràcticament suprimit el terpanyol a la seva puresa nacionalista. Pe.
ree Tope:6 de l'autonomia integral, no serien boas catalans, no
serien vers nacionalistes aquells que, invocant una harmonia im- ró la sena exposició crua, rebel, inflexible i intransformable, feta expressant
nable i una preferencia per una fórmula morta, es neguessin
el punt de vista espanyol, no demostra
decidir-se Ileialment per la nostra total Ilibertat.
pas usa intetligencia política imperial
La unia política amb una nació determinada, la convivència
tan finament adaptable corn la de Lloyd
dine un wat Estat. no pot ésser considerada com essencial per George en signar el tractat britano-ircap nacionalista. Les fórmulas d'enllaç depenen, en primer lloc, landés. El pensament que ha dictat a
de ladro poseibilitat. 1 no és acceptable que un catalanista les pre- A B C el Sell dilema únic, és el masenti cono a condició riceesseria de la llibertat de la patria. Es teja que ha presidit en tots els temps la
davallada cspanyola Dintre els seus
atemptatória als principis nacionalistes i a la dignitat catalana
superbs i orgullosos s'Iti tanl'afirmació segons la qual no es vol la llibertat si no va acompa- conceptes
ca la tragedia que va viure Pi i Marnyada d'una fórmula d'enllaç amb l'Estat espanyol. Aquesta tesi ga! l davant la insurrecció de Cuba i
aerra, en el fons, una teei re gionalista, fonamentalment contrària Filipines, que es la mateixa tragedia que
a la tesi nacionalista.
viuen avui la Lliga Regionalista i algane republicans-federaht volent soluPer ajeiö no ens atrevim a donar una interpretació massa
Senat
espacionar
per una transacció de s,birania
textual a unes paraules que no fa gaire pronuncie al
ano! un dels bornes més eminents del Catalanisme, En Lluís Du- la crua realitat catalma, mes crua encara quan xoca amb la inflexibilitat esran i Ventosa. Seeeons els mots consignats oficialment al Diari
de Sessions del Senat, el senyor Duran digné: "No oblideu, se- panyola.
El Girories, en el au editorial de g isnyors senadors, que Espanya té molts exemples per recordar en
sable passat, contesta per la ploma de
aqueees assumptes; quo el nostre paper, el deis nacionalistes cata- lohé i sota l'encarcalament de Separalans oue formcra part del Parlament espanyol, és una mica anàleg tisme. de la següent manera:
al -l'a rniells autonomistes antillans que tants d'esforços varen fer
Precis és-c xtfssear ene- si—eterler
,pereeamerver les tentilles sota la bandera d'Espanya. Nosaltres,
mimes aquesta tasca per finalitats próalió
que
entenem
contot
pies
de la política madrilenya, els seus
.dame els majors radicalismos, demanem
venient per al nostre país, perá sempre precisament sota la sobira- anides han produit a Catalunya
efecte ben distint del que s'han proponia espanyola conjunta".
A deseit del "sempre" i del "preciearnent", havem de creure sat cls seus autors. El dilema que ras
que En Duran i Ventosa no lliga indissolublement la llibertat
catalana a la sobirania espanyola, i que si aquests dos termes
apareguessin, no ja icieológicarae.nt, sine, pràcticament, com a incompatibles, ell es decantaria per la llibertat de Catalunya.
Aquell que així no ho fes, seria un desertor de l'exèrcit de la
patria. No creiem que cap nacionalista veritable pugui fer-se
seves les paraules pronunciades per un diputat a Corts de la
"Diga" quan anys enrera deia, en ple Parlament espanyol, que
si un dia Catalunya es declarés independent, ell aleada el seu
oomicili de Barcelona i aniria a residir dins Espanya., perquè en
terca espanyola vol viure i morir.
..37,21121210

DES DE PARIS

Sola la manca d'intelliencia psicológica
ITa esdevingut un lloc comú1 ibas romú equival sovint a error
eese w.,2 el malestar económie
d'avui, a rot arreu del món, tingui una sola causa: rinsoluciop af prehlema de les reparacions.
Per a l'opiniö francesa, beis Di3
mate de que patina vénen de la
reeisaencia d'A:lernanya a reparar el que ha destroeal; mentre
se ea gujrio aixf, no hi haure gaudirrera de pan ver-atable, creo
ella; els franceses han tingut
bestreure cent mil milions de
frenes per compte d'Alemanya;
eangria que ha portat desequilibri en les finan -es de l'Estat 1 ha
perterhat l'economía particular.
La dita opinió no veu altea recura per sortir del pas que fer
pagar a Alemanya; i aqueixa es
la política dels diversos ministres
que han anant aucceint-se a
.França.
Pera, es que Alemanya pot pagar en les presents circumstàncies? El cedes que Alemanya
fet. el possible i l'impossible, amb
la seva política financiera, per no
pagar. Ha estat intelligent proeredint aixf, ella? No, al nostre
m'itere lía anat massa liunyf Ha
Comes el matraz error de psice/o-gla amb la seva polltiea de guerra que enmelé amb la seva polaica de pau. Durant la guerra,
va seta-estimar la potencialitat
de l'adversarl fent -abstracció absoluta dels imponderables; i meceg ament una getura sena
q uarter, relliscà -tina la !toree
" bmeri na a ultrança i nevó !a
va p erdre. Per heure i'arrnistiri,
R e ceptà totes les condicions dels
aliats amb el secret intent d'elte-Air ene el complim e nt; I, nmb la
su ficiencia de la seva astraela, es
Iliurh a una política de fallida,
a p eLle a la inflació sistemetice
deis billlets de baile per atraure
la moneda sana déls milis,» mes
soivents a eanvt d'un paper suenes

garantia. Aixf cregué afavorir les
exportacions en benefici d'uns
quants, peró aqueixa prosperara

ficticia, i ara ho veu, ha dut al
seu ralle vera una real misèria.
Ajad pot satisfer l'esperit de venjança d'alguns franceses — car,
en veritat, els franceses han sofert d'aquesta guerra tant eorn
els alemanys--per0 crea un desequilibri mundial, de que Alemanya, comptat i debatid, As la primera de sofrir les desastroses
conseqüenelea.
Les nou dècimes parts de le
població alemanya han esiat
arruinados per la política d'inflad& politice en que ha aprontal, en primer terme, a una ínfima frneciú d'especialistes en divises estrangeres. Si els dirlgents
d'Alemanya han comes aixf una
defraudada d'actiu en prejudici
de llurs acreedora, han portad,
de traecantó, la miseria al 90 per
100 dels sens conciutadans;
aquest es el resultat de l'explolactó del defalliment monetari
que ha seguit a la gran caleitrote.
Els . alemanys no es donen preu
compte d'aquesta triste verita!,
¡lid económica, aixf financiera;
el conjunt de la pesperitat alemanya ha sofert unt e d'aquesta
politice moneleria, filia, ella, de
la desteta, que no batirla sofert
del puntual pagament deareparldone establertes segons la seve
p epacitat financiera. Aix6 li herirle permes d'entrar en un quadre
rrestabilització económica mentre
que ara va a la deriva. Ferint atxf
la propietat, eq s dirigents alemanyte amb la rae absurda,
s'han dut min cop terrible a l'inslint de conservacia de) rada e
inslint cense el qual els individus i le: nacions desapareixen
ara repidesa.
J. PEREZ JORRA
24-12-1922.
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Segons un telegrama de Parfe,

inserit, en un dels nostres diaria
de gran circulació, aparente un
d'aquests dies en el "Temps",
diere de la mejor preponderància internacional, un arliefe, en el
quid hom parla de la sduacio del
nostre país en termes que reeee
len un coneixement bastant exacte de les nostres eireumstaneres
i deis nostres recursos. .
Diu el "Termos", havent-se re"
feett a la proesa deis nostres avia
dors, a l'èxit admirable del sialge del senyor doctor Antoniú José
d'Almeida al Brasil i a l'entrevista, avui ja celebre, amb don
Al:0ns XIII, que Portugal sorna
bla haver enlrat en el període
d'eetabilitat politice, i fa nolae
que disposem de les minoro condicions de prosperitat. Havent
constatat aquests feas el gran
periódie parisenc, estranya,
obstant, que Angiaterin no ene
preati un ajut mes eficaç, essent,
com es, aliada histórica de Portugal. I el "Temps" acaba per
constatar entre nosaltres una vi
sible tendencia dones un esirenyement tic relacions entre Portugal. Espanya i l'Amèrica del
Sud.
Té ra6 el "Temps" en tot el
que pensa sobre els grans recursos del nostre país. Seno de tal
ntena, que mai no deixaran naufragar la nacionalitat. 1 té lam-

be raó quan estranya el poe auxili que Anglaterra presta a la nosIra petria.
Anglaterra no sois es, des de
temps rernots, la riostra aliada.
lleven?, a traves dels segles,
eral llargament amb la influencia que, merees a l'alienen, adqui rí sobre neealtres, fins fa poc
rebia de Portugal tot el concurs
cite- li pocha oferte aquest paje
eeee,kreyfeaeineLaityároiseeien cine.
es -Troto& duran? la guerra mune
dial. Es veritat que no heuria
d'esser Anglaterra ?única que ens
ajuicies. Nosaltres vàrem donar la
nostra sang, hipotecerem la nontra tranquil.litat i el nostre rutile
planteja amb insisténcia, nosaltres ja el
en una causa que interessava
tenim result.
diversos rans pulsos. Acabada la
quan ja no erem necessaCA TALA.VISME PRACTIC
ris viorern ésser tractats desearaA la !arcilla Nacionalista de Capsa dament- No sentirle amb cap d'ae
neu lindra ¡loe aquest mes un eurset de
(prestos paísoe cap mena de soni
d'histdlectura i escriptura catalanes
(tarjad efectiva. Peró no hi Inc
Catahniya.
ria de
dable que, entre els aliats, Areglaferra, més que ningú, venta
DE L'APLEC DE TARRAobligada a interessar-se per nosGONA
alinee. Es dolores assenyalar-ho,
Darrerament Ida arribat una nora od.
pene no ee'ns ha donat cap gran
preve
d'aquest inleree, que haAplec
contarcal
que
tinJi-sil al :sople
via d'ésser vast i profund cm el
out' llar diumenge i dilluns a Turrosentiment que ens dugué a la
g anaguerra.
Es de Inrfeó Nova Terrena i de la
Joventut Nacionalista, tumbé de T'arreAeludeix el "Temps" com diem
ga, liur camunicacié és amarad,' d'ames amunt, a una determinada
mor per la nostra Patria i d'entusiastendencia a favor d'un estrenen.
me per l'ob ra d'Acciú Catalana.
mera de relacione entre Poriugal, Espanya i l'America del Sud.
IITITING AL VENDRELL
Cal suposar que aquesta impresDiumeng: vinent la Federació Repusió Ii fou inspirada per l'entreblicana Autonomista de Tarragona fatal vista concedida pel sobirà espaun mitigo al nnuir,.11.
nyol. En aquest punt ens sembla
Sdn anunciats cia segiients oradora:
que el "Temps" no observà proa
3f. Mird i Esplugas, Ramos .Vogués,
fons l'esperit portuguès. El que
Pere Lloret, Maree,' Dolii ha es •una tendencia, potser
mingo, Lluis Figueroa i Julia Nougués.
mes que una tendencia, un corEL "CASAL CATALA" DE
BUENOS AIRES
Harem rrbut una molt amable romonimció del Casal Cataln de Buenos Aires fent constar la sera identificari6
amb les doctrines d'Acció Catalana i
dedicara anoto d'afectuosa complaença
per les n' y es campanyes i les de LA
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rent poderós per estrènyer les relacions duso-brasileres. Amb el
Brasil s'esdevé la nostra majo':
allano, que no esta fixada en do-

La Conferencia de París
Cada die ens race mes el trae.
lar en aquestes planeo del cura

eaneoner i amaines que seeueix
el problema europeu de les repae,
racions. Aquests problemes, en

efecte, han deixat d'intereesar
públic; i els lectors de diaria, o la
gran majoria d'elis, acostunien a
saltar, per un moviment instin,
tiu, els anheles i treballs que repetidament en parlen. No Iii ha
manera de mantente viu ninteree
dcli públic sobre les reparacions
durant dos anys. Els teenies i els
diplomätics tenen l'obligaci6 de seguir aqueixos afers. Perú el p11,
bite se'n desentén aviat, i nomes
es fina, en els episodis d'emocia
que de tanl, en tant eselaten, o en
els moments culminants. La manera enes segura d'allunyar en
aquestes qüestions Pintares del
lector de diaris es el parlar-11'11i
Ilarg,ament, i assíduament.
De totes maneres, el ¡problema
de les reparaeions es troba ara
en un d'aqueixos moments
minants, i tot fa creure que el
llar; plet sostingut entre els
aliats mateixos, i especialment
entre França i Aternanya, es re-.
soldrà a la Conferencia de Paris,
Mr. Bonar Law porta un pie, afee
neral que compren les repara,
cions i els deulas interatiats.
Sembla que es tracia d'una Dende d'orientaeions, que deixa un
ample mergo als detalls concret
i secundaria. Si aquest marge es
.61119116337
suficient per a un acord angicar
trances, no es veesemblant que
Alemanya adopti una actitud de
resistencia. Com de costum. la
Conferencia de París, s'inicia en-.
els auguris optimistes de la
Paquets tre
Premsa. Perer ja sabem que toles
és
amila
costra
gent
no
general,
F:n
des Conferencies internacionals
ga de traginar grano paquete, com la acosturnen a tenir un preluili
uta d'altres paisos. Aqui no és corrent d'optimisme i que moltes vegaveme una senyora amb capell i tot por- des s'ennuvola el primitiu
tant una estufa de petroli sota l'alece- j ciar.
tia n tt giiiia amb un canari. Aquí, el
* Ets debates de la Conferencia de
capell, essent encara un vague sznyal de
París no es deseabdellaraa seguciaste, prohibeix al qui el porta de fer
rament al voleant de les noves
concurrencia als camälics. Tampoc els proposicions alemanyes, que lenen un interés molt relatiu, sind
hornee de tarannn o d'aspiració senyorivol solen portar gaire paquets pel ca. al voltant del pla brit enic. Es posrrcr. A l'estiu, algun burges de cor ten- : sible, gerd, que hi Iragi punts de
dre puja ala torre amb una cindria, tra- contarte entre les noves fórmules
gina un parell d'ampolles de xampany, j de Londres i les de Berlin, *asa
porta un vestit de la seca muller... Pe- I que aquesta coincidencia sianifie
I qui que no hi ha allunyament.
re) tot plegat no compta.
Fil canvi, des de Cap-d'Any fins a t Ultra la qüestió difícil de ese
Reis, cl paquet fa violentament irrup- Igaranties, caldee discutir a Pae
ció en la nostra vida eireadana. Tothom ; rfs la reducció del deute alemary,
en din:, sense cap ombra de desplaer. • la durada de la nova moratória
Sembla talment que sigui una glória. • i la realilzaciú dels empreslita
viable el
L'infelie que va amb les mens desvaga- internacionals que tac"
pagament de les reparacions. Si
des acaba per avergonyir-se'n.
I harem de jutjar pels romentaris
Ah. la victúria dels paquetsl Es tan
de la Premsa francesa i anglesa,
imponent que la ciutat n'esdevé més peI sobre tot pels parers exposats
tila. Als tramvies, sobretot ,aquest emals diaris addictes a M. Poincare,
petitiment es fa palpable. En temps orcontinua havent-hi una gran disdinari xoquem amb la humanitat per tot; tencia entre la tesi de Londres 1
ara és un colzc, adés un genoll, més J la de París. Al "Journal des De.
m'In una espatlla, e . l'en; en aquests bats", 111. Auguste Gauvain aradies, plens d'expectació monàrquica (la ba el seu rollete amb aquestes
sola expectació d'aquesta mena que poparaurles pesimistes 1 agres: "sen
dem permetre'ns) el xoc mes freqüent
els pacifistes i els plorarniquee
és el :ton amb el paquet de formes di- que ens porten a tina nova eone
ver SC5.
Degradó general, en posant entre
Cal suportar benignament la invasió
les mana d'un Estat culpable i de
dels paquete. Tote o gairebé tots ser,rnako fe ele mitjans d'intentar
ven una il.lusió digna d'enveja o de
una nova experiencia claregemoe
respecte.
nia."
A ROMA I VIRGELI
CARLES SOLDEVILA

euments chpromätres, sino en el
propi cor dele dos pobles. A rabanero areeica anob Anglaterra
només pot afegir-se Faliaroça amb
el Brasil. Tot raltre no corres»
pon als autèntics senliments del
nostre poble.
Entre tant, rartiele del
"Temps" és encoratjador i d'una
manera general testimónia, com
ja hern assenyalat, ea situació favorable de Portugal. De pocs paf»
sos, sobre tot, deis que es trobaren embolicals en la conflagració
mundial, podre dir-se el metete
que el "Temps" diu de nosaltres.
Pece poden i deuen encarar tr a nquil.lament el futur cono nosaitrs
tenim el deure d'encarar-lo, nenegant d'inexplicable feblesa, que
la nostra desunió nodreix sense
que tal feblesa tingui una justre
landó plausible. El mato pensa
de nos:liares millor que neealtres
ma teixos.
Avant!, és, dones, el mot que
amb la seva enengia i esperança
tradueix i exteriorilza be el pensarnent del Portugal contemperara.
HUMBERTO PELAGIO

Full de dielari

IlleeberEeleitir

UN

TERCER

EN DISCORDIA

PUBLICITAT.
Agraim rordialming la gentiles a dels
patriotes rata/ano d'aquella gran metn5poi; i fens voto perquC tothora seguim
trobant-ne laborant per la Ilibertat de
la nostra Patria.
.LA LLIGA REGIONALISTA"
La Lliga Regionalista ens prega la
insercij de la argüe-ni convocatjria:
En romplintent chl que disposcn ela
artieles 7 i re deis 'lastres Estalla, es
convoca n tata els socio a la junta general ordinaria que, per a l'aprovacia de
comides elecció de la ',g rite dels Stirn breo de la Junta Directiva se celebrara
en el sastre estat social (Botera, 41 diumenge, dia 14. a Jet sis de la tu-da.
Barcelona, 2 de pnter de 1923,,—E!

presídela. Raimon d'Abadal.
Nota: Els socia poden ossistir-hi personahnent o per delegació.

Ei Celefe0 A LA DARCELONETA
Per acord de la Comissió d'Acció
Política de la Lliga Regionatista, En
Combé, aprofitarà l'avinentesa de la
inauguraeió oficial del gran estatge del
Casal Nacionalista Je la Bareeloneta
per a pronunciar tuna conferéncia poli¡ea, en la qual exierioritaar) ci programa electoral de la Higa Regjonalista en la vincnt propens amta ekctoraL

El ?l'encera -- Pe p e el fa setrnern ¡meterte encere eete el eea f eart I a favor meu.
Vanglaa. — no hl ea rza; la setafana entrarle ho Ionizará a dir, estigues - ne segur.
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GASETA LOCAL

As

d'oa•Irvonibi 7, la, lb

Eir6metre a zero i al nivel! de la
ea r , 766.6 766.93 767.2.
Termórnetre seca 6'9; 126; 104.
Tertnómetre humit, 4'2; 8'4; 80.
liumitat (eentesimes dc saturació), 61;
117 72.
Direcció del vent, NW.; calma; cat-

ea.
Velocitat del vent en metres per selaslat del cel, quasi seré; quasi ta-

En Alfons Corominas Montarla
va morir a

Ciaste de nóvols, stratus-cúmulus; Arjamulus, stratus-cUmulas; stratus-cútrallus, A.aítruulat.

ey,-,peaturts extremes o Pembra
341.1ciasa,

Tal com estava anunciat, celebró ahir
la Banda municipal, a la Placa del Rei,
el festival Wagner, davant un public
selecte i molt nombrós, el qual no ces.
sä d'aplaudir l'admirable labor realitnada per aquella corporació, adquirint
ele aplaudiments caràcter de grandiosa
ovació en acabar el preludi de"Ed:engrin", la selecció de "La Walkiria" i
els fragmente d'"Els Mestres Cantors"
que tancaven l'interessantissim p eagrama.

TAT

PREUS DE SUBSCRIPCIO
Barcelona: Dues pessetes cada
mes. Catalunya, Espanya i Por-

ci Gran assortil en joguiR 1-; 3 nes. Vaixelletes de cuina,
cuinetes • económ iques. lavabos.
per a nens , ele. Gabies i peus
de metall en p legants models.
Llorens Urs. Rambla de les Flors,

tugal, 750 pessetes tres mesas;
15 els sis idem; 30 un any.
Unió Postal: 25 pessetes tres
Mesas; 50 els sis; 90 un any.

número 30.

, Als Laboratoris de I'llospitAl de la
Santa Creo corneneará cl dia ro del corrent un curs elemental de treballs
laboratori semblant al que va fer-se
l'any passat arte, tant. créala Secan professors del susdit curs els doctors Coma, Corominas, Domènec. Forcada, Guilera, Rodríguez. Arias, Vidal Fraxanet
i Fernández Pellicer.
La matricula pot fer-se a la secretaria de l'Hospital de la Santa Crea, el
es farâ remesa dan promarm imprés
als qui es matriculin.

xce i dances pareilars al r'-'tabla mestre de folk-b,re N'Aureli Catypn.any.

CARTLJJANO

Oteas, Portal de l'Angel, 11 i 13

El Collegi Institut Ferni-al hl enearregat les classes de cants e,mbars, mar-

REIS

El Col.legi d'Advocats fa piil,lic, >re
a coneixemant dels senyors calegiats
als guate interessi. que la Junta de Govern ha acordet prorrogar fins al dia 2o
dele corrents el termini d'admiela d'instäncies deis aspirants al tort el ofici, per
haber-se retardat. per la Delegació
d'Hisenda d'aauesta provincia ll'assenyalament del dia que hala du tenir
lloc la designació de la Junta ClassiOradora, que- actuara el co.- reat any.

Ahir al matí va vishr a l'alcalda t

.i

RA URICH

Galeries Areilas, Curts, 670

La Secció P. de Propaganda del Centre Autonomista de Dependents del Comere i de la Indústria esta cirganitzant
la tradicional testa de Reis, que ve celebrant anualment per aquesta diada.
L'esplendor assolida els anys passats
fa preveure un gran èxit. Esmmtarem,
de passada Aue el Centre, enguany,
aebut importatitissims donatius en joguittes en metällic ditnportants cases
comercials i d'un sens fi de particu•
lars.
Ultra el repartiment de joguines per
mitjä de sorteig hi batirá una exhibició
de Melles pel popular i acreditat scnyor
Pi. Es farà, tumbé, una atlegórica entrada dels Rcia d'Orient arpó la fastuositat que el cas requcreix.

Havent-se començat eis preparados

per a la celebració en data propera del

concert que va ésser organitzat l'any
passat, la qual celebració fou suspesa, es
prega als que posseeixin localitats daquell festival que passin per l'entitat
(Méndez Ntifiez, 3, entresol segona)
qualsevol vetlla, de set a dos quarts de
bou ,fins ehrrecres vinent, dia TO.
no-

DICAN 1 1 2
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FEflxir Comenol Cflment
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sims models. Bateria de cuina
Itlumini extra. Llorens Germans.
Rambla de les Flors, 30.

Irpzrg

.

Immens assortit de capes impermeables de totes classes per
nens.
Pilotes de Foot-ball
Nines
de, Cel.lululdd
Grans regals a tata els cornpradors amb motiu de la inaugu ració de la nava botiga.
Balmes, 18, Junt a Corta.

metall.
Nous i elegantfs-

Et32 D 3 mil

nCia,1,17%,Ilefrrun.<1,a,tsy,1,;.iorrynletnits, tarja-

.

Di vo i peus de

ExPn Kio

;."

echona, el comissari de l'Exposició de , president, En Bonaventura Ferrer; soBarcelona, el senyor En Francesc d'A.
oretari, En Rarnon Sagarra. vire-seCambó, pronunciä en l'esmentat acM un cretari, N'Enric Balaguer; trcsorr, ir n
interessant discurs, alai com els mem- Jaume Mestres; comptador, En Mi lud
bres del Comité senyors Giral, Marcó Bragoulart; vocals: En Fcancere Pai Tarragó, que l'acompanyaven. Fo- garolas, Jaume Pinto, Manuel Gallego.
ren obsequiats ama) un esplèndid banquet pel Consell de la dita corporació
patronal.
I Tapioques i Purés
Entre els comensals hi baria distinFIGUERAS
gides representacions de la indústria del
sont els millors del món
moble i de les arts de Madrid, d ,itjo- mInCr•rnm.MeinimmoellpeCallaalr
ses de testimoniar a la di:acaeció catalana l'entusiasme amb qué s'acollí allä
Ainb motiu de ' l'entrada d'any non,
l'anunci de l'Exposició monngeälica i el l'alcalde, scnyor marqué; d'Alella, lean>
propäsit de concórrer amb un nambre
panyat (Id cap superior de la guardia
extraordiaari d'instal.lacians, rachas de urbana i cerimonial, senyor Ribé,
Ice quals sabem que cridaran poderosa. efectuar el dilluns la tradicional vifita
ment l'atenció. pel seu bon gust i riquesa. a les autoritats.
Fou una nota altament simpetica, que
Sota la presids:mcia del regidor seryor
per galanteria als ohsequiats es redactés
el menú en català i fos adornada la Capdevila i autoritzada pel notari N'Antoni
Par, sha celebrat la subhasta
taula amb chites i banderas tatalanes.
Per últim el senynr Besen, gaeent de !loes vacants als mercats, adjunicant-se
l'Agrupació de l'Associació, pronuncia alguno d'aquests a preus triCs ales deis
un d'anta]: diecurs oferint el banquet ,fixats com a liaos de subhasta.
i llegint un efusiu telegrama de salnTreballant en la descarrega de
lució que envió des de Barcelona el comissari senyor Pich i Pon. El seiver carbó al moll de Sant Bertran,
labrar Joan Josep Prades, de 29
nimbó donó les gràcies abs organitza.
anys, es prcyluf una torta condors. manifestant que esperava m'oh vetusió lumbar; de prom5stic reserritable satisfacció ir ..nrnt de la prova!, per haver rti caigut un cistell
pera Exposició del Mo-de per poder resal
damunt.
pondre com és degut a les moltel atenFou curat al dispensari de l'Alcions de que ha estat objecte la cLle.
i portat despr é s al seu dogació catalana.

micili.

lentS
Cuyas, Por'al de l' - ‘ ngol , 11 1 13
..•••

MIES VILANOVA uNi3,
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Fürica d 'Orfetreria

6

Ar1:cles ¡er a presenta iiaula

Socictat de Cincies Naturals de
Barcelona "Club -Muntanyenc" sortirà
d'excursió els dies 6 i 7 del corrent, .ota el aegiient itMeran: Clealba, Santa
Fe, Pla de l'Espinal, Sant Ntareal,
Montseny i Palautordera
El dia 7 farà una segont surtida amb
lititierari següent: Breva. Arbúcies,
Co Ilde Te, Sant Mareal, Montseny i
Palautordera.
Es precie inscriure's.

Vendes al detall
r tus soase COMEländ3

La

gel Millä, per a oferir-li la pr 1tia honoräria de la gran prora a:ledaa
Premi Jean Bouin, quart any. que se
celebrará diumenge vinent, al mati, sortint d'Esplugas i arrivada al Pare daquesta ciutat davant el monument d'En
Prim.

CIA

LL77,RZREA SLI2:rm3ia
Pertarerrissa, 14

Pr3nis-Lineire3 da familia

gerent de La Jornada Deportiva, N'An•

No os convidaparticularment.
'sw•

al-tard.

Per a felicitar-lo atub motín de 'f'en.
trada de l'any nos ahir van complimentar el senyor alcalde el cap suporior
policia, coronel senyor Borrue; el fiscal de S. Id., senyor Medina; el :falso!
general de França, senycr Filippi, i el
diputat provincial senyor

Eaat Po! do Mar el dia 15 de de3emire de 1922

El scu germà Pere Corominas, la seva cunyada
Celestina Vigneaux, els seus nebots Joan, Maria,
Carme, Pila, Jordi, Albert, Ernest i Hortènsia, cosins i cosincs i parents, tots fan a saber als _
arnies que denla dijous. dia 4 d'aquest mes, a les 10
del mati, se li dedicara a l'esglesia de Sant Pol de
Mar, l'ofici funeral i les mises per a l'et2rn repòs
de la seva ànima.

PONIELLISTES I FUTBOLISTES PETITS, ja han
arribat els vostres mocadors.
Eis trabaren: Llúria, 2,
xamfrà placa Urquinaona.
Magatzem de brotats i
multes.

pat.

assageu-la i l'adoptaren

CORDILLERA

113idia Fla:s 25. 122::,g3

Vi Nano, 075 amp. lit.
Cellers ARNO & MARISTANY

REIS

4 - Portaterrissa - 4

A l'Ateneu Emporda-

nès
Conferänela de N'Eugenl
D'Ors
Demä, dijous, dia 4, a les don
del vespre, tiudrä lloc la sessió
inaugural del cicle de Conferencies que organitza anualment la
Secció de Cultura.
El discurs inaugural es encarregat a don Eugeni d'Ors. Lacte
sera públic.

Aparells Fotograiics Noves religioses

Cuyäs, Portal de l'Angel, 11 i 13
RESTAURANT ROYAL.
Saló de Te
cada dia te dansant de 5 a 2/4 de
8 i dinar a l'americana de 9 a 11.

El Consell Directiu de la Joventut
Nacionalista Pau Claris ha quedat canstituit durant rally 1923 sota el segnent
ordre: President, En Joan Rae 1: vire-

Avui: Sants Daniel i Florenci, märtir,
i Santa Genoveva, verge.
La missa d'avui: Octava de Sant
Joan, color blanca
Cort de Maria: Avui, Nostra Dona
de la Provid ;mcia, al Pi, privilegiada.
Adoració nocturna: Avui, torn de la
'inmaculada Concepció.
Vetlles en sufragi de les animes (tul
Purgatori: Avui a la seva capella, Escorial, 155 (Gracia). loen del Sagrat
Cor de Jesús.

No desitja ésser sempre

el primer?

"EIZONIOCRAPII"mäquina reproduefdaa electrice per

a la confeacie5 de postals, catalegs, mar;cns, etc. En dues hores pot fer voslä mateix 1.000 reproduco l ons prescindid
d'impressors fotogravadars i a preu molt més CW11611110.

Després de lade palie que tingué
Loe a l'Agrupació Patronal del Ram de
la Fusta de Madrid per a formalitzar
la concurréncia dels industrials du 'a
capital a l'Exposició internacional del
MoLle i Decoració d'Interiors de Dar-

.ilii=illier3.1s=1CrieleterfrJ

LLIPBoRrEtaKfleIrrISssUr

Al vestibul de les Cases Consistorlds
han quedat exposades en periode de rte.
aificació, des Ilistes dels 200 majors
contribuients amb dret a la designació
de ccmpromissaris per a l'elerció
senadors.

.111,1mmezmal

A l'Escota Superior d'A la -; altura,
.Urgell, 187, ha quedat ober , a fin, el u
'del corrent la matricula del caes semestral preparatori, que comprèn les essignatures necessàries per a ir:amasar

R1ETRON, Piaça Catalunya,

17

diasirmsmitc.vedgransEsin
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BORSA

del 2 de gener de 1923

On, 4; O; O.

Vi blanc, 0 , 8 5 amp. lit.
Cellers MINO & MANISTANY

FINANCES
SESSIO DE

tematiques (Aritmética. Algebra i Geometria), Nocions de Física, Nocions de
Quintica, Cataià, Llengua Francesa i
Geografia.
L'organització d'aquest curs, que comerlo el dia lo, permet adquirir en el
mínimum de temps tots els concixements
necessaris i està especialment dc.lcat
als alumnes que desitjant ingressar el
proper curs a l'Escota, no estiguin suficientment preparats en les matéries
exigides.

Dia 2 de gener de 1923.

LA PUBLICI

. 4;"•e",
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a la mateixa, que són: NOOM413 de ma-

OBSERVATORI INETCORULDOIC DE 1.A
telVERMTAT rt. BAPCSLON•

Mínima, 58.
..elinitna arran de letra, 4'0.
' Oscillació termometrica, 93. Tempte.
ratura mitja,
Preciaitacio aquosa, des de les 7 ¡10res del dia anterior a les 7 llores del
.dia de la data, do milimetres.
Recorregut del vent en igual temps,
117 quilómetres.
Observamons particulars, boira cap-

• 4

LA

ANIIn

Mores

•

prdi1ecta

90 caràcters (6 Inés

que en Iles deno5s
marques). Coustruc
ció sólida. Pulsació
suau. Per a conäixer
tots els aventatges
de la CONTINENTAL, demaneu-la a
prova a
ORBIS, S. A.
Balmes, 12
BARCELONA

PARAIGÜES
OMBREL.LES
VANOS
BASTONS

J. CARDUS
Fortaferrissa, 10

1

ebaixa amb articles de Perfumeria

Casa Serra

Pela!, 9

BORS1 tease
Obertura

än

Nerd 7115 7115
Llamas, 7o90
Cieeres 346a
Sleenlals 1,8 . 11 68'15
BORSA TARDA
Obertura Alt

Roes

71 la 7125
Macan, " n'oe 71 15
(Aceres v..495
4e15
Platas
Metropol I t a, 1111

Bala Tenme

71 .0o

71.10
701.)

68'oo

66Pco

Ball

Time.
71'20

71'oo
7Poo

7/.05
34 35
48 75
119

Cotització oficial de la
Borsa de Barcelona
Die 2 de gener cie 192.3
MUTES uS L'ESTAT
Interior
0/0
Deute
•
kA "el« 1 51- P16'00
1
atable. %
•
Airihm. 8 % Y114'10
•
Ir,
9/. 1 jullol 1922 S. A.
eaa.
•
•
•
5.5.
šJenertIlLA.
.•
B. temo
•
4 Ubre? • 21. A. 10230
•
.
• '
•
B. 10215
111.1UNTaitaerrs I OZ•VTAMOlea
1•7•60
Mate municipio E. 1903
7750
7750
1990.54
A.
9 °64 iref
r 19
11 90
71115
1996 Ser. O
1907 Ser. 21
1414 Sor. D
1911 ser. a
1911 Ser.
1912 der.
5913 Ser.
11116 Ser.
1917 ter. B
7775
1911 Ser, B
77'50
iels ser. a
$725
tare Sir. 1
1311
Deute
rete Enampia 2. • 1890 4 1/9
1184::o°
•
• 1997
4 025
•
IlOns Reforma
.- .11‘9191111
D i pt • Baria . EMMtlt. 4.000,000 11.
•
'o
..
0.011,3,000
11.901,000
"
Ilibn eomunItat Catalana S.* 1114
•
Calza Creta Contusa'
2" 10"
7505
.
Obliga. Port Borne. 4
OBL1DAC101111
Sordo 1. • Ser. nscioni..tudes
6100
▪ 5. • Ser.
59'35
Ser.
48'50
S
68'25
5. • Se,r •
•
•
EsDecials Pamplona
sr3s
Prloritat Barna.
44'75
[Inerte Nema
anealusos 1.. Per.
•
11.• Ser.
asos. t'elegirte Terma. 411 /11.
•
74'00
•
Adbs.
41'75
V. S. A. • t•
&Vea
"""
"75
• . •
63'65
P " • Sur. 1.
▪ •
.•.. 3
•
•

.
w

COMERÇ

1

PARIS SAMA
Canes sobre Londres, aras.
Ideal Bélgica, 91'80.
Ideln E sp an y a, 21260.
inem Holanda, 574'n.
ldem Ittlla, 61120.
Idem Nova York, 13'15,
Idem SuOcIa, 367'60.
Idem Sulsse. 266'16.
ldem Noruega, 2545e.
Mein Berlin, 0187 5 . .
DESPEES l'ARCA
Librres 6290.
testete n , 6t200.
Urea, 8920.
P4lars, 1348.
Erones sufssom, 235'50.
Mares, 0/8'73.
Corones; 2000.
LONDRES -("Adules ar g entlnes, 40 27.
Estertor, 7700,
França, 926'75.
Ama Yo rk, 465'12.
Espanya, 29.54,
Sukaaa, 24'51.
Holanda. 117•C5.
Italia, 9075.
Sueela, 1708.
Fortutrat 211 ,
ArgentInt 4447.
Beriin, 33000.
Conenhaeue, 225'65.
okonsium, 21 5/11.
Belglea, 65275.
Noruega, 54755 ,

mercat de Llotja
FARITIES
Gran força
70 Menye "
Blanca extra
• •8 •
Corrent
il.• te
i
Super-Ana sttpertor
' 03 1 611
•
corren:
38 1 II
N,-,,, ar-l bata: :lord, 22.
.'
•
Alecant, 16.
,e,REAE-4
Comptat Ternes
EE. UII. gros.
14,40 lv
su, 2er
(ros erm)
•
not 3175
32-00
Cu s ca Evtremadmit.
35
"
rota
(1-(11
Fa -ei
Prat
45
•
vel•nete
F olvons Ms -roes,
46
•
Jcrez tez
411
Veces de
54_
•
vera
Fsralcla
MIII
Entrungen
Comarca
•
Perla
Sitos
'rete aTilests pretil s‘in Del
1 Per m' rr a il erla sobre tarro.
Carota nrgra nora 1 rae
•
Mataren
•
Portase
• Bela
•
Ibis.
•
•
Macona novel
DESPULLES
Paletea mimen 4
27
Segones
13
Terceres
Quartes
045
Preve per sea de 60 enea.

'fil

sre'l

e
3

tir • •
•
Frutal 1864
"
1578
C., Oral. Tramvles 4 0/0
•
»
•
SO/O.
PerrOcarrai de Catalinas..
CoMpanyla general ferrols. *talarle
Cempanyla Barcelonesa Electrlc,tai
Manea cle Barcelona 4 o/e
Catalana Gas I Electa?. Ser.
• P.
Sinergia Ehletc5. de cate.. 5 0/0
•
" 0/0
Societat Productora Force§ Pietrtus
Couwanyia general Tebana Filipinas
ACCIONO COMPTAT
Catalana bes E lc,rtei54l
Candi O traen
EsPa n Ya Induatrial
Stil. Gral. Tellfone.
" Peninsular Idem
EL• annerica traieetrIeNat.
DIVDIES ESTRAOGERES
Francs, 4715.
Idem sutssos, 120'89.
Idem beignes, 4333.
Lllures, 2956.
L/res, 3253.
Odiara, 6 17,
Mares, 014.
Corones, 001 I/O.
SORZ1 Nil'
Obertura M1
Bala
7/.20
Borda
Atacants
A. CilecresaP35
Metropolitä 119
FltIpmes 195
-

7525
84'25

7495
7375
94'00

Bomba Floree,
114
•
nihil, II,
In
•
" ID,
I tl
BenNorh u.
U
Seirrie,
1S
Pallad,
51
Varons embala: Nord, 13 de Wat.
•
•
Alacant, 3 de Itlaw•
12G110112
31,
1144
1.
134
0,
i 1111•
a.
- iti.
SO ...i
I

13700

.4

Mercat de Calaf
Blat, dc 2 a 23 els 55 quilos.
Ordi, de 13 a 14 els 44.
Veces, de 24 a 25 el3 57.
Petates, de 8 a 9 els 44.
Farina primera classe, a 58 als la%
Segó, a 8'5o els 22.
11Ser,M12t, a 10 . 50 eh 30.

'Unos

11'20
1110
34 00
lld
.95

VALOGS QUE NO ESTAN INCLOSOS Si.
EUTLLET1 OFICIAL AL PRESEHT 1ES
COT1TZEN A SORSA
Bonns si nals. Exposteld,
per 100
97'00 op.
Barceloi.4 Traction aal Llgt
7 per 100 ( 1921 )
9735
7 per 100 (1921)
100 00 Oc.
BORSA DE MADRID
Interior contat, 7100.
arnorutzame, 4 per 100,, 8900,
Idols 5 par 100, 96'40.
Exterior, 8565.
Sana d'Espanya. 50100.
meni Eimanytil de Credit, 13900,
sien/ Rin de la Plata. 24009.
Tabars, 14100.
Sucreres preferent,, 7100.
/del') ordluariet 3550.
cedo Ics, 9100.
Borda, 35500.
Mucamo. 35500.
Francs, 47'05,
laturoa. 1949.

arribats: Alacant, O doras.
71
•
Nord, 3 oed: I 1 inoafte •

62'00
10'00
0600

17
•
1111/1

.•cennel
Sed

Griten a

o'3o els 47.

Carbó dalzina, a 32 els 120.
Idern de pedra, tte 34 a 38 la tona.
Galiines, de 18 4 an els parell.
Pollastres, de Lo a t6 ídem. Si
Conills de cd -ei'. de 7 a to idetn,
friera de bosc. a 6 L'esa
Perdius, a 8.
Liebres, de 22 a 24 idern.
Ous, a 3 pessetcs dotzena.

CAVES i PJ1GEERT 8. o G.
Room:~ Miss eie °opone vonair
1 geno? prnsim.

Rambia del Centre, nimero
Telefons 1230-1231 A

/

• Ci rurgiä. ItIalalt1a4
C o nsulten de la dona. Vies

näries. Dii 11 a 1,4a 8. Ec. 6
Funtandla, 15 primer.

Babé; "LA

8.

OCA"

QUALITAT SUPERIOR
Fabricant: J. ALE» - MATAR°

BANC DE BARCELONA
n•n•n ••n••••

Aquest Banc a la seva Central i a la
Sucursal número 1, continua realitzant les
operacions de Compra i Venda de Valors,
Renovacions, Conversions, Canvis, Agregació de Fulles de cupons i Revisió de llistes d'amortitzacions.
Admeten dipòsit tota mena de valors
Affleinewb

Dlmeores,

LA
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Isidre I3onsorns i la Biblioteca
de Catalunya
.--...1•n••••••••n--

de Catalunya amb la sola candiPonsoens, finat escassament cid que es constituís un premi
(que se lila dit premi Bonsoms)
una mesada, va e ser en vida un
decidit i constant protector de la i que so n'imprimís el catálleg).
Biblioteca de Catalunya, de la Tothom coneix aquesta bibliotequal des que va éseer fundada ca i els seus incidente fins a la
n'era pateó, i un cop more s'ha sa y a insleació a la sala blava de
l'Institut d'Estudie Catalans:
ilabut que llega a aquesta important i jure institucie, teta la seva quan En Bonsorns comunicava
dos seus amics la sera primera
bibliu teca.
• Ell muda formant en idea ea 1912, es quan es formuun espai de quaranta anys amb lava el contracte al cap d'un any,
'gran amor i fruició pecó lambe el viatge des l'iteres de Validemaese a Barcelona, la ícela' del
a tarea de molts sacriecis. L'ebeje als . 11ibres i a ia lectura li tercer centenar' d3 la mort de
> Venia da Iluny, des dele temps Cervantes i !l'obertura al públic;
de la primera jovenesa quan es- la publicació dels dos voluins del
tudiava a Alenianya. En aquella catàleg, i la imminent del terç i
ä P oee en ea q ual selen formar-se darrer que En Bonsoms no va
poder veme compleL
J es voeacions, anexa pereaeant
els seus Ilibres i sovent els vesPer últim, quan va procedir-se
lea ande bones relligadures; quant a la lectura del seu testament,
el llibre adquirit en tenia de y a- cosa obligada dels que desapanerable, la restaurava i respec- re ix en, la seva eonorable rldua,
lava. Aixi la seva col.lecció es- companya de vida i d'aficiohs,
&veda doblenent notable per la eonstant guardadora de la biblioraresa del contingut i la M'esa teca la formació i creixença de la
qual baria presenciat i iniluit,
del continent. Des de lean principi !tarja procurat formar una bi- comunicava a l'Institut d'Estublioteca cervántica que, passant die Catalana que En Bonsoms
.els anys, va adquirir /a niés gran ens llegara tots els seus Hilares
'anomenada, essent el seu poseei- que es trobaven a Valldemossa,
'dar conegut dele centres de l li- sota la condició justa que la sebreria i fent-se representar o as- nyora Bonsoms en tingues lees
sistint a les vendes de les mes de fruit durant sa vida, que tant
famoses b.blieteques particulars de b6 sigui ben llarga. Mentresque es desfeien. Tenint com a na- tant el llegat no podia estar en
turals diversas llengües europeas mans mes intel.ligents i curofent viatges periódica i Hareues ses. L'Institut, en acceptar el lleestades a deferente paisos, de gat, va prendre en la seva darre'regados n'haaia empres de diffra sessió, una serie d'acord s per
eils expressament per la recerca honorar la n'emerja de n'Ilustre
d'una edició que desitges i enea- donador.
g a no po.sseis. Era un enamorat
Arwest excel.lent bibliófil, va
veritable del :libre, peró un ena- publicar i subvencionar diversos
Moral, intel.ligent i un constant treballs estudis. En 1898 va
jector i reeercador.
trence a llum la inèdita obra de
- La sera biblioteca arribä a P. Martí Sarmiento (1761),
no,hsser formidable com a col.lecció
ticia sobre Cervantes, cotejada
cerväntica especial. No obetant, en dos manuscrita i precedida
un afany de documentar-se el d'una discreta nota preliminar.
portà a la forrnazió secció En l'any 1907, ami) ocasió de fer
d'obres de bibliografia que arnb la sera entrada a l'Acadèmia de
el tenme ha esdevinerut una de Borles Lletres, de que havia de
les ins notables parts de la bi- tractar sine/ del "Tirain lo
blicei g a reeentment llegada. La Blanch" en el seu discurs oblioolececie d'obres de Cervantes g at? Va fer-ne un esiudi biblioamb ls traduceions i obres que grätic acuradissim sola l'epígraf:
es refereixen a l'immortal autor "La edición príncipe del
"Tirant
del Qieeot, portara de la mà la /o Blanch". Cotejo da los tres
formad d'una biblioteca de 111- ejemplares impresos en Valencia
bree de earalleries, que es ara en 1 igp, únicos conocidos hoy
Una de les mes completes que es dia". Mai tantee dades tipogräconeixen en eant abundes com fiques i bibliogràfiques no s'hararíssim rengló.
ríen aeoblat abans d'aquest trePecó és clar que, mentre s'es- ball, acompanyat de reproduce
tava a Barcelona. anava interese
cions i d'apendix, donant-se in.
'sant-se, cada dia mes per l'anti- dicaejons generals i filiant en
ga literatura catalana. El "Tirant vendes i catalegs la procedencia
lo Elench", que lligava Cervan- des exemplars, afegint-hi intes amb ele llibres de cavalleries, apreciables noticies per la
planava per sobre tetes les altres ca del magnific i únic derecerFullobees, arnb els seres intrebables eó de Barcelona (1497), aixf
edicions de Valencia i de Barce- com la seva deplorable
desaparilona. El Ilibre d'En Joanot Mar- ció. La
presentació d'En Bontorell l'incitava, i adquiria diver- sons va éSS2r feta per En Rubió
sos importantissims manuscrita i
catalana, sobresortint, tan boa
Dos anys despres, va fer una
punt ja instaleat a Valldemosa,
el raes faene e manuscrit de la lectura a la mateixa Academia
crenlea del rei Jaume el Conque- sobre dos manuscrits que acabarider, :canal cop:ar per Pera de va 'd'adquirir, donant cumple do
les eerimenies, amb evidente fragmente de les traduccions catalanes de la "Piametla" i del
Jnarri u,s- de la seca prepia mà.
Ei primer lliurament personal "Decamerone", totes dues anee
que va fer a la eeibliotaca de Ca- nimes i del segle XV. En Bonsoma cervantista entrara ja en
talunya va esser la de les fullee reestudi
de la literatura catalana.
vencieres i obres referente a les
guerree de Catahinya. En Bon- En l'edicie va continuar-hi unes
molts
útils
bibliografies sobre els
soms Vhavia adquirit d'Ea Jaume Andreu, disposant la nombro- estudie de llengua, de literatura
d'edició de textos que s'han fet
ea col.lecció en bones cabree en
forma de llibre seguint la male- arribats a la seva conexenea:
za teassificacie que l'anomenat sea prou abundoses i varen cos.antiquari hacia establert pel seu tar-li una pacient recerca. Tant
catàleg impres. Aquesta col.lec- debe que algú la continués amb
ció charla duplicat en Vespa' de les dades que es tenen i les putemps que va de, ll'edició del ca- blicacions fetes de 1909 ençà.
Ja es veu per aquest esbós quitàleg (,1902) fine a laceseó BonBorne a la Biblioteca de Cata- na forta personalitat i quin sanlunya (1910). El patronat va cer i intelligent
comprinnetre's a augmentar tan perdut. Ell fruia entremig dele
seus llibres com cap altre, peró
importante elements que tant in,
tereseeu la histeria dele rnovi- eile facilitava sempre perqué
meres politice de la riostra ter- n'aprofitessin els estudiosos, els
quals no hauran conegut altre
ra, prou lligada amb la d'Europa. En posteriors adquisicions bibliótll tan 'liberal com ell ho
ha veigut nodrint-se considera- era. Comprenia que els Ilibres
beernent, sobretot amb els nuclis eren per ésser llegas o estudiate
procedente de cali Dalmases i de El fet que el pinta millor es el
primer paràgraf de Fullee del
can Sagarra.
Es deu menee a En Bonsoms seu testament que fa referencia
,la iniciativa mitjançant la qua( llegant a l'Institut d'Estudie Cafiu possible que 4a famosa mi- talans: 'Con el fin que mi bibliotologia catalano-proveneal cone- teca formada con perseverante
guda en al món de Verudicie pel carifio y a costa de reiterados escançoner Gil de Saragossa, no ru- fuerzos, pueda ser de utilidad púgís del pata que l'havia produida; blica y contribuir a la cultura de
que conté, entre mollee d'altres, mi pele". Aixf eren les seres premés d'un centenar de poesies dominante qualitats: emoció i
d'En Cerreri de Girona, trobador bondat; com a bon amic dels Hieres era lambe bon ande d'ad'En Jaume el Conqueridor i d31
seu lIlI Pere el Gran. L'antiquari quells que els estimaven.
a les maná deis guate esteva en
JAUME MASSO TORRENTS
demanava una forte quantitat
que En Bonsorns imaginà repartir-se entre deu ofertors. I va comenear la seri•3 de visites a persones amigues que poguessin suMar-se a ell que predicava amb
l'exemple. El que subscriu va
aun-manyar-lo en aquell peleLes darreres estadfstiques pu-.
grinatge o presencià les gestione,
Ans que es trobaren les deu ho- hlicades a Europa i Amèrica relacionades
amb la navegació no
norables persones que permetien
poden ésser mes colpidores.
ene a la fi de rany 1910, ingresRoen creia en començar l'any
•
a la Biblioteca de Catalunya
1922 que els tipus deis nólits
egg se manuscrit que pertocava
havian adquirit ja tant ball nirornandre a Barcelona.
Cada cegada que projectava un vell que era d'esperar en el curs
donatiu, depressa el portava a de l'any una notable millora en
les cotitzacions; dissortadament
' bon terme i, al mateix temps,
t reixia en valor. Aquella biblio- no ha estat aixf, i ens trobem,
finit l'any 1922, davant d'una siteca cerväntica que havia ima.ginat í format, que arribava a tuació tant angoixosa com a les
!isser coneguda a tot arr3u, va darreries de 1921.
o f erir-la tanabe4 e tia Bihilettet-t
• El benemèrit bibli6fil N'Isidre

La Marina Mercant en
comencar l'any 1923

PUBLiCtiAT

ment el träfee mundial al 50 per
100 del de 1914, t existint, a mes
a mes, en compareció amb la dada esmentada, un sobrant de 1.1
milions de tones, no cal aprofundir gaire per explicar-se les
causes de la crisi actual de la
navegació arreu. del món: clarament ens les manifesta la sola
enunciació de les dados que precedeixen.
Resulta lambe axiomätie '"ceue
la solució de la crisi del comerç
maritim depèn principalment del
restablirnent de l'equilibri econòmic i de l'endegament deis
problemes plantejats per la guerra europea.
Es un error, pere, pensar que
els factors que coniptaven l'any
1914 puguin servir d'indos per
a la determinació deis que influiran en el pervindre. Millor gula
ens será per aquest objecte J'estudi de les poseibles evolucione
dels factors avui en joc.
En aquest sentit, i partint del
principi d'un futur restabliment
de l'equilibri econòmic, que ja
s'inicia, cal que ens fixem en les
caracterfstiques del tonel:alee
tules a fiel arreu del n'en, per tal
que la sera eficiencia ens digui
els paisos que han d'anar amentuant Ilur preponderància manítima mentre duri l'actual perlade de transició. 1 en cementar
aquesta eficiencia, partim del fet
cert que, en temps generals, el
tonatge avui en activitat As tiempos t principalment d'unitats navals de recent construcció i que
l'amarrat o inactiu consta d'unitate cenes, la mobilització total
de les quals no és probable que
veiem, per més que augmentin
les necessitats del tráfee.
Anglaterra, bo i essent el país
que posseeix la mejor flota mercant, 19 milions de tones, cumpla solament amb un 8 per cent
de vaixells de mes de 25 anys
d'edat. El Japó, que ha triplica l
la adra total del seu tonellatge
d'ençà de 1914, compta amb el
46 per cent d'unitats construides després de 1918. Alernanya,
desposseida pel tractat de Versaltes de tots els seus vaixells
d'un tonatge superior a 1,500 tones, activa en forma tal les seres construccions, que dintre de
pocs anys es trobarä amb una
flota completarnent nora, construida ami) tots els avenços de
la tècnica i adaptada a les modalitats dele temps actuals, que
es basen en una limitació ame
rada de les despeses d'explotació.
leranea, amb tres milions i mig
de tones, compta ande el 13 per
cent d'unitats de mes de 25 anys
i sols amb el 38 per cent de nova
construcció. En canvi, Hohenee,
amb una xifra total de vaixells,
menor, compta ami) el mateix
tant per cent de vaixells nous.
Espanya, aun) la meitat deis vaixells de França, compta amb unitate matussalemiques i amb sols
el 31 per cent de vaixells nous.
Itàlia, amb dos milions i mig de
tones, 34 per cent d'unitats noves. Noruega, amb la mateixa xifra total, el 36 per cent de val-

xells nous. Els Estats Units ofere ix en un cae excepcional i únic
per ésser el país que posseint
rany 1914 un milió i mig de tones, en te avui prop de tretze milions; l'efici è ncia d'aquest tonatge ha de considerar-se com molt
relativa, per haver estat construit a corre-cuita per tal d'abastar a les necessitats de la guerra i sense un steid besamela
lecnic.
Sobre el cas dele Estats Units
i sobre particularitats importantissimes que afecten a la preponderància de les diverses banderes
sobre la mar, cabria fer nombroses consideracions imprepies
d'un treball periodfstic; es, pelee
el nostre creure que sospesades
totes no alterarien essencialment
la nostra tesi basada en l'eficiencia del tonellatge avui a flot,
per tal d'assenyalar els pobles
I tue en el futur han d'anar accen-

tuant la seva influencie, marítima.

SEAMAN

GOVERN CIVIL
LES StEISISTENClES
En rebre el senyor Raventós ele pe•

riodistes declarà que havia ratificat els
nomenaments d'sinspectors de subsistacies en els que actualment exercien
aquests cärrecs.
Digué que per frau en el pes dele quedares o per infringir altres disposicions
relative a la venda d'articl e s dc primera necessitat havien estat impoiades diverses multes i que esteva disp,:at a ¿s
ien implacable en aquest punt.
El Joc
El governador ha retirat el
permis concedit a l'empresari del
"Folies Bergere",
L'horarl dols ~asolea
nocturna :-: Les reunions
obrares

Atenent la Junta Local de Reformes Socials, el senyor Rayenbis es proposa indicar a les empresos teatrals la conveniencia
que lea funcione de nit comencin
a les nou, per acabar abalee de
la una.

Tambe ha acordat que ele actea o reanimas de les entitats

CARNET DE LES

LLETRES
Notes per una

antologia

GARLES SOLDEV1LA
La producció poetice de Caries
Soldevila s'ha limitat fins ara al
llibret titulat "Dletanies -profanes" i a tres o guatee composicions disperses. Aquesta obra
breu te, pere, un to ben personal.
La poesia d'En Soldevila ee
com un cant meravellat 1 transparent . Cap detall del paisatge no
escapa a l'esguard del poeta.
cada detall fa el seu P apar. Ei
riere), la eluda, Ita serra retallada, eón uns admirables cornparees en /a 'frica amorosa de/
Soldevila. Ell els mira amb una
joia profunda i els tenyeix amb
el color verd i rosa de la seva tendresa cordial.
En Soldevila sembla extàtic de
felicitat. El moment que canta
es senapre cl millor. Sentia joia
actual. Ni el rosega el record ni
l'inquieta el neguit. Un ocell que
canta o la pluja que cau el lliguen a la terra que l'aguanta.
"Por del pera-linee? Por deLs dolors vells?
Aquesta hora que vise es ben
Deu mea, Den meu, coca renten eis ocells
invisibles a ellus da la bardissai

Ele versos tradueixen justameto l'estat danima que els dicta. La " càndida alegria—d'animalic novell", el desig panteista
d'esdevenir arbre Mimen' sota el

cel blau, e'amor encesa i sanltmea que veu la boca de l'amad&
com un fruit madur i la seca cabellera cona un raig de sol, ha
trobat en la poesia d'En Soldevila una expressió 'lisa i adequada.
Amor i paisatge, hcu's quí els
temes de la lírica do] Soldevila.
Sene els temes eterns, pecó tractats amb una gràcia noca. L'amor es acolorit i fresc com el paisatge. El paisatge esdevé tot bategant d'amor. El poeta juea amb
les dues categories i el seu joc
és devegades la música de Ver-

laine i altres vegades eabrilence
finor del Poliziano.
SHIP-BOY
La darrera producció del poeta Apeles
illestres acaba d'iss:r posada a la venda. Es tracta d'un !libre titulat SempreVives (Elegía cíclica), que is ten hemenatge insistent a l'esposa monta.
— En el número de desembre del
Giornale di Poesia, de Varese, han opa
regal unes versions itoliones de Joan
Alcovcr, signades per fillustre poeta
cafalanófil Giuseppe Ravegnani.

Fets Diversos
Un horno mort
Abre mati fou trobat mort al
Une de casa Ferran, Alvar Sagarra, de 42 anys, habitant al carrer de Sant Andreu, 139. Sembla
que morí d'asfíxia.
Un horno mort por un tren
de Sabadell
Ahir a la tarda, un tren quo
venia de Sabadell, en ésser al carrer do Balmes, davanl del número 11, mata un horno dun e 50
anys, tallant-li completament el
cap i un bree.
El cadàver fou traslladat a
l'Hospital Chale.
Tres Indlvldus agafats
montee estafaven a un se-

nyor
Temps enrera es presentaren
al domicili de Jordi Salcedo Alenni, Diputació,
Diputació, 187, Alfred Nandi
Eardi, Miguel Mateu Arosa Sebasti a Curto Alani, oferint-li un
destf a la Secció d'Higiene Municipal a canvi de 3,000 pessetes.
El Salcedo els avançà 1,000 pessetes, als pocs dies robé dels
tres subjectes un ofici falsificat
en el qual hi hacia el nomenament del seu suposat càrrec.
Ahir aliaren a la porteria de
casa sera els tres individus per
rebre les altres 2,000 pessetes,
segons havien convingut ami) ell.
Pene assaventals a l'Alcaldia
del fet van anar-hi tambe l'oficial
de la guardia urbana, senyor Merino, l'auxiliar Florit i l'urbä
Garcia, agafant els tres estafadore al moneen que rebien de la
muller del dit Salcedo un sobre
que baria de contenir les 2,000
pessetes.

El lector diu...
La circulació rodada pel Passeig de
la Duana, d'aquesta ciutat, resultava a
certes hores del dia molt dificultosa,
especialment del costat de l'estació de
Franca; la implantació del servei d'autómnibus que passa per aquell lloc ha
vingut a congestionar - lo d'una manera
extraordinària. Continuament perilla la
vida del vianant: és un miracle que no

hi hagi més desgräcics.
No sabem si l'Ajuntament té algun
projecte en cartera per aminorar aquel]
perill, que s'intensificará foreosament a
mesura que vagi perfeccionant-se el sersei de comunicacions que té al set arree la Companyia de M. S. A.
Nosaltres gosem insinuar una idea,
consistent a allargar l'actual carrer de
Ribera fins a la Placa de les 011es, que
Ps com dir fins a la Placa del Palau,
o millor encara fina a la d'Aneen! López, o sia fina al clavarte de la nova ca-

Els avantatges d'aquesta nova via
descongestionadora del Passeig de la
Duana són manifestos. Per ella podrien
circular-Id tots els carros d'indústria que
van del port a les barriades fabrils de
l'Est de la ciutat.
La despcsa de la indcmnització de finques i de l'obertura no té importincia si
es compara anda els beneficis que reportaria la seva realització.
I ara qui més hi sàpiga que mes le
digui
UN SUBSCRIPTOR
"TRANSPORTE DE CARNES"

Heu's sei quina bella 'letra acabem de
rcbre:
Dies endarrera, no rccordo exactament quan, CarleaSoldevila en un deis
Pulla de dietari, parte de la mania que
hi ha de retolar en espanyol algunca
d'aquelies coses que ave ja podricn evitar-se, i concretava si no recordo malament, els autómnibus. No cal pas que
digui com hi estic d'acord. Unicament
vull assabentar dz com al:té no passa a
Sabadell, on ara m.-.teix s'acaba d'inangurar un servei d'autémrühus que, si no
és tan confortable com el de Barcelona,
és altrament mis nostre, més
ment nostre, tota vegada que tots els rétols dels autómnibus i els bitllets que
donen aún redactats i escrits en la nostra
Adjunto un deis primera tiquets que
s'han despatxat.
Si a Sabadell és possible alx6, ho ha

d'esser igualment a Barcelona, On
cament poden passar coses d'aquestes per
negligéncia de sielients nacionalistes.
Com ara que he llegit, en l'edició d'aval, diumenge, 31 desembre, de LA PUBLICITAT que slavia inaugurat a
Barcelona un servei d'autocamions per
fer els transport de carns, el qual s e rvei ha estat adjudicat per concurs per
l'Ajuntament. Dones, en una de les fo-

tagrafies que reproducía LA PUBLICITAT es vea claranKut un catnió amb
unes Iletres que diuen: "TRANSPORTE DE CARNES". Vaja, homel

Tot aixi5 sén minúcies, per6 val la
pena potser d'arxivar-lcs i escampar-ne
arreu una coUccció.
Ben afectuosament i un ben any i que
tots els balancos futurs us siguin lleva
corn aquest, vostre Francesc de TrabaL

Associació Protectora
de l'Ensenyança Catalana
Diumenge, cija 7, a les onze del mate
tindra lloc im el tcatre Tívoli el concert que donará l'eminent violonceLliata
N'Antoni Sala, el profit del qual es desea a constituir el preani Antoni Sala,
que s'aplicar à a costejar estudia musicals.
Confiera que tots aquella que siguin
aimadors de la floree cultura no mancaran a la dita ¡esta.

LA MUSICA
ASSOCIACIO DE MUSICA
"DA CAMERA". — [garla
Dark/off, mezzo- sopean,
Andoga Juroff, barfton, I
N. Sioninsky, pianista
Maria Davidoff la celebrada
mezzo-sopran del quadro d'artistes russos del Liceu i Víctor
Andoga-Juroff, bariton, al que
sois coneixiem com a intelleigent
i acurat director d'escena, varan
donar en aquesta entitat un interessant recital de caneons d'autors del país Ilur, essent acompanyats al piano per Nicolau Sloninski del qual conserväcem un
recent bon record.
El senyor Andoga-Juroff cantú correctament j amb expressiu
estil una emotiva aria de leepera
de Mussorgski "Khovantchina"

altres belles i originals cançons
d'aquest autor i de Rachmaninoff, Korsakoff, Cui i Dargoniski. El cantant va esser molt,
aplauctit veient-se obligat a repetir una meravellosa caneó de
Rimsky-Eorsakoff i a afegir-ne
una altra popular qu 3 igualment
/legue de bisar.
Maria Davidoff va expressar
amb veritable mestria de cantatriu i fina sensibillitat, diverses
cançons de Slaninoff, Mussorgs-

ky, Gretchaninoff i Strawinsky,
posant en /a dicci6 de son talent
d'artista consumada. La senyora
Davidoff repetí cine saboroses
cançons de Stramisky i n'hi afegf
alguna mes.

L'auditori hauria celebrat molt
mes encara l'art de la cantafriu
russa si la proxirnitat de la mitja
nit i immediat fi de l'any 1922 no
hagués posat un comprens,eiu
nerviosismo en la nombrase con-.

eurrencia.
Nicolau Sloninsky fou un erceleent acompanyant dels dos esmentats artistes.
Revista Catalana de Músloa
A mitjans del mes que som,
farä la seva aparició aqueixa esplèndida Revista. Amb tal motiu
se'ns pelea la publicació de la
següent nota:
"Dificultats insospitades que
afecten la seva normal organització, han pertorbat ei nostre
propósit inspirat en la puntualttat mes estricta, obligant-nos a
retardar un sic la publicació del
primer número. En números suc-

cessius anirem guanyant temps
fina a situar-nos al primer dia
de cada mes, en que volem que
aparegui puntualuie •t, la noe.tra

PALAU DE LA
GENERALITAT
El Buttleti Oficial d'avui publica l'extracte de la sedó d'aquesta Diputaci6
provincial corresponent ei dia prime
d'agost dl darrer any.
Ha complimeutat al senyor Valles
Pujada e/ senyor Puig i Alfonso.
S'ha reunit la Junta Administrativa':
de la Casa Llotja, sota 'ia presidencia
de: senyor Valles i Pujals, aprovant el
pressupost corresponent a l'any 1723-44.

DestruooI6 d'una lapida a
En Valenti Almirall
El diputat per Figueres En Ra.
mon Noguer i Cornea, ha adrecat
la Iletra següent:
'BarcOlona primer de gener

1923. — Senyor alcalde de Pera-

leda:

senyor meu: Amb tanta
sorpresa com indignació soc ase
sabentat de la barbee destrucció
de la lápida que recordava als
veins de Perelada, t'amor intens
que sentie per Ilur poble, ran dele
hornea mes excel.lent 1 mes no e
bles de la Catalunya dels nostre
temps: En Valentf Almirall.
L'inic fet, del qual hauria
d'avergonyir-se'n Perelada i que
afronta a tot el nostre Empordä,

deu ésser immediatament reparat
per (a Corporaci6 municipal qua
voete presídela,
Jo Ii demano a voste, dones,
en nom de teta els republicana
i naclonaliates del districte, fassi desaparèixer immediatament
aquest greuge que ens ha estat
inferit per una mä innoble i oculta, que Cauria de sentir la vergonya d'anar unida al cas d'un
horas, Pacer pensant i eonscient.
Si la Municipalitat que voste
presideix — ço que no cree —
no sentís par insensibeitat patriótica o per nefastee influencies que estan deshonrant
guns pobles ¿si nostre Empordä,
l'oprobi de 'Pacte incivil, nosaltres demanarfem a tots els hornee 'libarais i a teta els bona
patriotes del nostre arnat dtstricte que vinguessin amb nosalbea a Perelada a desagraviar
la gloriosa memória del rnestre
a evidenciar la petitesa mora/ i
la traidoria d'aquells que llagues,
sin eonsentit la vergonya.
Convençut de que m'evitaran
el disgust de tenir que fer-ho,
a tota saludo i de coste espero
t'esputa satisfacteria.— R. No -o .
guer i Comet. •

ELS TEATRES
LICEU. "Serata d'onore" de Serme Kussevitzky
I oomlat des artistes
La vetllada en honor del mestre Kussevitzky vingué a palesar
do la manera mes significativa i
brillant la gran admiració i
palia que ha despertat en el nos,
tre palie la tatIca artística d'a,
quest eminent director d'orquestra, aixf com la de l'excel.lent
"troupe de cantante masas que

l'acompanya.
representaren en aquegta
tuneó diversos quadros de la
bella ópera de Mussorgsky "Boris Oodunofr 1 el segon acte de
"El princep Igor", de Borodine,
precedit de la obertura de l'obra,
obtenint l'erecuciä notabilfssima
de les nits anteriors, tan elogiada
per tothom.
El públic feu objecte al mostee
Eussevitzky i als actors 1 bellarin g russos d'un expressivament
afectuós comiat, prenent pul en
les demostracions de simpatia
'nones lames de les butaques i
de les llotges i agitant-se de tots
els pisos de la sala gran nombre
de mecedora blanca.
Serge Kussevitzky cebe vatio.,
sos presenta i al darrer acle de la
vetllada, després de les fulgurants dansea d'''El prfncep Igor"
el tetó s'aixects repetidament ea
honor del mestre i de les senyo..
res Davidoff i Sadoven i senvors

Yvanzoff. Kaidanoff. Ritch i
cipals ballarins.
ROMEA. — La propera

actitacI6 d)Ermete Zac-

con'
El més prodigiós deis grana
tràgics moderns Ermete Zaccone
despr6s de !larga absència de
Barcelona en repareixer en el
teatre Romea els dies 8, 9, 10
1 2 de gener, podria haver escollit
obres que despertessin fa curiositat per 6sser desconegudos de
nostre públie, per6 ha preferit
presentar-se arilb un rapertori ja
conegut per a demostrar que el
seu art no envelleix.
Posarà en escena "Ells deslio,
nestos", "Els espertres", "La
mort civil", "Tristors amors" 1
aquel' vigores acto titulat "Don
Pero Cerusa".

L'anunci d'aquesfes funelonlil
d'En Zacconi ha produit, verdeble emoció entre els 'timada de

l'art eseänic.

A l'Institut Francés
El pròxim dijous, din 4 de gener (de set a N'un), tendrá lloo, a
l'Institut Francès (338, Consell
de Cent), una conferencia pública a clirrec del senyor J. J. A.
Bertrand, doctor en Iletres, que
versarà sobre: "Francois de Curel et le théatre ideologique".
Seran Ilegides escenas escollides per monsieur Auffeas 1 ja
demuljnIle Rige,
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LA CONFERENCIA DE PARIS

A Irlanda,

El mariscal Foch no , es partidari de
cap operació militar_ al Ruhr

Elerebels irlandesos
celebren el cap d'any
am-b noves gestes
Els delegats anglesos 1 italians presenten llurs Edificis incendiats a
Els punts de vista francs i anglès seplans
Dublin
g
. ons la Premsa francesa .•. El pessimisme de
Panglesa
Parte, Pedir, a les 10'45
ele la nit, arriharen mis representante de Bèlgica a la Conferència de Paris. senyors Theunis,
Jaspar i Delacroix, acompanyats
d'alguns perits.—Havas.

Dublín, 2.—Ahir, dia primer de
gener, alguns grups de republicana armats incendiaren algunes
cases d'aquesta capital, tractant

l'anglès a la -Conferencia que comença avui:
despees de fer saltar amb dinaFrena, que no vol continuar mita els tallers i redaccions dele
essent mofada, es disposa a dieres "Irish" i "Independance",
Gràcies a les mesures adoptaprendre immediatament, si cal,
garantías productivas. Deeitja des rapidíssin-mment per lea
fer-ho amb els seu aliat, per6 autoritats, s'evitaren greus suáa
LA SESSIO D'ABERTURA DE LA obrrä sestee ells si es precie. So- cessos i enormes desperfectes
CONFERENCIA
lament ha de dir que si ella tota que haurien ocasionat crescuts
Paris, 2. — Aquesta tarda s'ha sola pren les mesures per a fer- danys materials.—ay
celebrat la sessió d'ebertura de la se pagar es veurà obligada a
oonferencia interaliada de Repa- prendre precaucions militare (pea LA LLUITA PEL CONSOLAT IRLARDES DE AOVA YORK
iacions.
no haurta tingut necessitat de
• L'acte s'ha celebrat al Minis- prendre si els aliats estiguessin
Londres, 2.—El corresponsal
teri d'Afers estrangers sola la representats en el si de les co- de P"'Enehange Telegraph" a No'presidencia del Govern francés, missions de control, perquè es va York diu que la policia nordlIenyor Poincare.
mes templador per a Alemanya americana ha expulsat a les dues
El President del Consell fran- molestar un funcionara francés fraecions rivals que es disputaelas esteva acompanyat pel Mi- que fer una injeria coLlectiva a ven la possessió del Consolat
Bistre de Finances senyor Las- tote els aliats plegats.
landés. Després d'haver-les obli'teyrie, i pel Director d'Afers esgat a signar una treva de 48 hoDavant aquest hi ha el punt
trangers, senyor Perretti della vista anglès que no s'ha exposat res el Consolat ha estat tancat
Acece.
detalladament, per6 la impressió fins al dimecres.
Anglaterra esteva representada que PS despeen de toles les indisLa senyora Mac S ydney, vídua
pel primer ministre senyor Bonar crecions és aquesta: Londres pode l'ex-alcalde de Cork, que
Law, pel President del Boar Off dria anar fins a anul.lar tot el acompanyava els republicans en
Te'ade senyor Philip Lloyd Crea- deute francès, pene espera, en Ilur invasió al Consolat, ha propel Sots-secretari d'Estat canvi, una reducció del deute ale- testa t solemnement contra el
estrangers, senyor Eyrie many, una moratória a Alema- tancament del mateix i ha dit que
Crowe.
nya sense garantfes en el senttt eslava disposada a ocupar de nou
Gelgica esteva representada francés de la paraula. — Radio. )'edifici amb els seus amics
representada pel senyor Thennis,
nut mateix.—Radi o.
LA PRESA ANGLESA ES
president del Consell de minisPESSIMISTA
tres, i pel senyor Jaspar, minisLondres, 2.—Els periódics es
ere d'Afers Eestrangers.
premie de no fer-se la guerra
itälia per l'Ambaixador d'Itä- mostren en general pessimistes. tole dos paísos duran% tu.a geEl
"Times" escriu:
lia a Londres, Marqués delta
"Ens dol no veure en la Prem- iterad& sense que l'autoritzessin
Torretta; i per l'Ambaixador d'Iles potencies europees 081 mitjä
talia a Parts, Baró de Romana sa francesa una noca.") exacta de d'un plebiscit.
Avezzano, i pel delegat d'Itàlia a les realitats económiques de la
L'Agència Ha yas crea poder
la Comissió de Reparacions, se- situació. En certs cerdee es creu afirmar que aquesta tercera poque
en
la
Conferencia
d'avui
Eran
'or Salvage Raggi.
Incia són -ele Estats Units.
. A mes a més hallen estat invi- Sa declararä que si etts aliats no
Afegeix l'Aelmen Ha yas que
aats determinats peras en nú- es conceden sobre el principi de l'ambaixador d'Alemanya a Was"res de morateries sense garanhiero bastant crescut. — Havae. tice"
caldrà terminar les debite-. hington present à al secretad (l'Es
París, 2.—A la primera reunió
tat, Mr. Hughes, una suggestió
.•ficial de la conferencia interalitt- racions."
El "Daily Telegraph" censu- aquest sentit, per6 com que al
da presidí M. Poineare pronuncià
document no se li podía apreciar
tn discurs donant la benvingu- ra també l'actitud de França, i el el caràcter d'una proposició
"Daily Chronicle" fa notar que
da als delegats.
i precisa, le. Huehes no creiä
es la Cambra de Diputats la qua
• Els representante anglas i
convenient de retenir-la i tramee
dirigeix
I
política
de
Polacada
lib presentaren els plans dele
linicament el "Morning Post" ;retreta a Pare i es per ante:eta
respectius governs. — Radio.
és
menys pessimista. Després do rad que Franiia no pogut:tlriParís, 2. — M. Poinearé ha cebar a rebutjar-la.
lebrat, a la sortida de la seeeie dir que es a París on pudrä troA mds, el tractat de Ve,rsalles
bar-se renio talismä que asee,
de la conferencia interaliada, guri
la pau, eseriu que Mr. Bollar consigna un proce-Linent per reuna llarga conferencia amb ele Lee', la missió del qual ée I/101t, eeldre tot conflicto entre tole ‚los
peras freneesos. — Radio.
delicada, pot, medies a la seva pulsos. (12 maneas pacifica, per
sinceritat, arribar a un acera amo mide, de la Sueietat de Nacions.
L'OPIMO DEL MARISCAL
él, Poincard. Afegeix que álnItIC
FOCH
' París, 2. — A la reunió intcr- co cas de desarmo, laemtesie so- EL PROGRAMA DE n'el/U :2A A
Lr. CONFERENCIA
eninisterial el -nariscal Foch es breviurà malgrat aix15 i que aixe
ho tenen per descornplat Moset u
deelarä decididament oposat a
Parts, 2. — El programa que
i
Angora.—Radio.
tata operació militar al Rhur
França ha presentat a la ConfeConsidera el mariscal com peLA QUEST/O DE TANGER
rencia demostra que Franca té
Jilós establir a l'interior o al
Pares, 2.—Es inexacto que en ardents desigs de treballar en esp itan', de la regió industrial par- !a Conferencia de París 112,; i
tret acord anib els aliats per la
ticularnent poblada, petits des- discutir-se la qüestiú de Tänger. ConsOlidació de la pau i per l'eLicarnents únicament destinare a
El problema no su d abordas sta:1mile dels Tractats, consideproteger els funcionaris civils, El entre els representante d'Angla- rant que la reparad() integra deis
•triareecril declarä que la dispersa; terra, França i Espania, fine mea danys causats ee una obra de
«aquestes forces no deixaria de endavant. a Londres, quan lora justicia elemental.
provocar incidente que exigiren CUPZOTI hagi termal de Lausana.
El citat programa proposa:
eandons, la qual cosa portarla —Radio.
Primer. Buscar solució al proals aliats cap a un objertiu opoblema de les Reparacions i dC13
set al que es proposa França, que ALTRA CO? EL'.' re ,:fcr; DE deutes interaliats.
PAPER
no és altra que establir al Ithur
Segun. Adopció d'una política
un sistema de garantice produce-. UNA INEXACTITUD DEL CAN- precisa i concreta pel qu3 es reCELLEE curdo
— Radio.
fereix a l'estabilització del mara
París, 2.—En el discure pro-) i a la re,organitzaci6 financiera
/LA PREMSA FRANCESA I LA
nunciat pel canceller Cuno a d'Alemanya.
CONFERENCIA
Hamburg, declarà que Aiemanya,
Tercer. Prendre decissions imParís, 2. — La prensa fran- per mediació d'una tic-era po- mediates
sobre les moretee:es i
cesa expasa de ta manera se- tencia, ofert a França—neganea las garaaties que Premia consigüent el punt de vista francés i
hi aauesta—acceotae el cutis-. dera indispensable prendre.

CATAI LJNYA
st.wra coLortiA DE GRAMANET
Durant, els dies 30-31 del prosent i 1 i 2 de gener vinent,
aquesta pintoresca poblada ce• lebrarà la festa mejor en honor
de la seva patrona. En el programa figura un repart de bons als
pobres, a la Casa de la Vila, a
córneo de la Lliga de Defensa
l'Arbre Fruiter; ofici solemne a
la nova església parroquia!, chorejat per l'Escolania del Pi, chi
Barcelona, havent-se confía', el
Berreó al doctor Josep l'aura;
una fundó teatral per la eompaula lírica Serra-Vall, a la Vaga Nacienalista, representant- se
J'opereta i les SarBucles "La Baldirona" i "El somni de la Innocència"; una altre
ofici solemne a la mateixa església, amb assistència de les
autoritats i chorejat per la dita
Escolania"; balls a la 8ala-tea1re de la Lliga Nacionalista, i
concerts a la sala-cafe.
Tant els concede com els
baile seran tocats per PaerediLada orquestra antiga "Els Nois
d'Olesa" i la sala-teatre serä
endiumenjada per l'adornista
Yinyals.
L'expresada entitat fa avinent
que totes les societats aliades
que no hagin rebut a temps la
invitació, cal qua ea doniu per

reil, da 28 anys, habitara a Sant
Llorens de la Salanea, en el moment que es disposava a pasear
la frontera, acompanyat de dos
nois que destinava a la prostancite El detingut ha estat posat a
disposició del jutjat de Ceret, inculpat (le trälic de "tracta da
bianques".
— El diputat a Corts senyer
Pila i Deniel ha Id un donatiu
Os 200 pessetes perque un d'aquests dies siguin obsequiats
amb un repàs extraordinari ele
acollits a la Cantina Escolar d'aquesta ciutat, — C.

Als EE. UU.

i:iniecres, íe ganar 19Xf

A M ES
LA CONFERENCIA DE LAUSANA,-

14a molt important La resposta
de Lord Curzon a la tioA
casa comercial cedeix
turca sobre la qüestió de Mossul
el negoci als seus empleats i els facilita di- Els arguments kemalistes
Insurreccions a
Mossul i al Kurdistan •-; Angora capital de Turners
quia
Les trapes britàniques es fortifiquen a
Nova York.—La coneguda casa de vestits A. Dix ha cedit el
l'Asia Menor
negoci ale seus empleats, facie

Manteles, a mes a mes, 250 mil
dollars per poder sostenir el negoci durant els primers temps.
L'esmentada casa gira per valor
d'un mina de dollars l'any. M.
Dix i els seus fills no intervindran per 'res 'in' Padminietruci6
de la societat, però id. Dix continuarà formant part del Consell
d'Administració d'una manera
honeräria, havent-se-li asignat
el son oficial de 50 centaus
anuals, en lloc deis 50 mil donare que tenia com sou. El Consell d'Administrada) estará format per sis entice empleats.—
Radio.
EL

CONTRIBUENT EMITAN%
NO ES FA PREGAR

Londres, 2.—Segons el balanç
dels impostos de ll 'any fiscal, el
canceller del Tresor es traba davant un excedent d'ingressos de
mes de 13 milions de nutres.
El contribUent britänic s'ha
apressat a cumplir els seus deures envera l'Estat,
Aquest exeedent serä destinat
a disminuir l'impost sobre la renda en el próxim exercici.—Radio.
Pel que es refereix al primer
punt, França considera inadmissibles les peticiona alemanyes,
puix les mancaments indisculpables de pagament per part del
Reich s6a molt significatius i
Franca no acceptarà cap red'ucció de part de les reparaeions,
essent aquestes ja insignificante
per assegurar les càrregues
pensions i restauració de las regions devastados.
Franea no s'ocupada d'una reducció rries que en el cas que els
aliats admitiesen la possibilitat
de cobrar per aares mitjans els
seus crectits sobre Alernanya.
El programa precisa el punt de vista
franc;:s respecte chis denles interaliats.
Anglaterra slua mostrar disposada a
abandonar o recluir les seves demandes
respecte d'Alemanya. pez-6 Franca es veu
en la impossibilitat de pagar, be sigui
el capi t al o bé els interessos dels deutes mentre el Reich no l'inri el total
de les desposes que corresponguin sensiblement a la part francesa de les obligacions.—Havas.
EL FINAL DE LA PRIMERA

eleSSIO
Paris, 2.—La primera reunió
de la Conferencia acaba a les
1615 i estigué consagrada a
l'exposició dete projectes trances, anglas i talié, feta respectivament pele senyors PoineaH,
Donar Law i IllarqUZIS delta Torr-etta.
Aquests tres projectes seran
probablement publicats aquesta
nit.

La próxima reunió de la Conferencia ha estat fixada per a
dernä, a les tres de la tarda, per
tal de permetro l'examen profund de les tesis de les guate es
tracta.
Es probable que una reunió de
tècnics comenorà l'examen d'aquestes tesis cieg uà al matf.—IIavas.

CANIT DE MAR
Despr,Ss d'una curta enfermetat, ha
mort, a la "Quinta la Aliança", postre
knvolgut company En Carks Mora.
Desde la seva fundack; estava inscrit a les fileres de la J oyente Nacionalista, el mateix de l'Ateneu Obrer,
de quiva entiza( !labia desempenyat el
cartee de president durant llarg temps.
— El divend7e-s- passat ‚fiada de Sala
Esteve, jugaren el F. C. Terrassa i el
Canet E. C., vencent els forasters, per
3 a 2, si bé cal comentar que els guanyadors entraren un gol amb les mane.
L'equip terrassenc el formasen: Gibert, Carderas, Torrella, Segarra, Papel], Lanilla, Roig, Rediu, Canals, Broto
i Santolaria.
Els locals es presentasen tense En
Solé i En Cadellain.
Pel diumenge vinent esta anunciada la
visita del F. C. Colönia Caell.
— Peto dies de Cap-d'Any al Ci/IC
Canetenc hi actuaran "El Viveskis",
duet, i la cançunetista Elódia Contreras.
Ya seria hora que l'empresa d'aquest
saló escriguis tls cartells de propaganda en catala, ja que és l'únic espectaele d'aquesta localitat que ho fa en llena estranya.

CINC:YA
Ha quedat solucionat de lizomeilt el contlicte motivat per la
manea d'aigua potable a Raid Feliu de Cluixols, sometenteee 2.1s
abonats i l'empresa subministradora a un arbitratge proposat pel governador civil senyor
Lueje.
— El dia 10 de febrer tindrä
lloc a l'Administrada de Correus
d'aquesta ciutat la subliasta per
contractar el transport da la coOLGT
rrespondencia en carrualge o autorn6bil, entre Vilajuiga i Roses,
El ¡mune amic l'advocat i regidor
servint Pau i Palau Sabardera.
En Joan Capdevila, ha dimitit el caree
— L'Ajuntament d'aquesta de secretari general de la Federació
ciutat convoca un concurs per Patronal d'aquesta contracta.
la instal.lació d'un aparell auto— En el tenue de Santa Pau, tromàtic proveidor de benzina a la bant-se cacant un vei d'aquesta tingué
plaça del Marqués de Camps, ad- la dissort que se l'Iti dispares l'escopemetent proposicions fins al 15 de ta, ferint greurnent a un oncle sol que
genere
l'acompanyava, causant-li ha mort qua— S'ha conceda autorització si instantaniamcnt.
— El burile d'aquesta, acompanyat
a don Bonaventura de Vinyals
per ampliar un aprofitament hidel primer tinent i del secretari mudràulic del riu Ter, en e Merme nicipal, després fosen a Girona pie a
de Flassä, per usos industrials. fer una visita de compliment al rau
— Ha estat demanada la n'A ponci de la provincia.
de la formose i simpätica manyo— Divendres al vespre l'Ajuntemem
REUS
reta Agua Olivar, 011a de l'acre- celebrà sessió ordinaria de primera
ditat comerciara i propiciad don convocatória, aprovant-se diversos asAquesta nit ha donat al Centre
Emili Oliver, do Bescanó, pel no- sumptes de 'trama general que fku- Autonomista de Dependonts del
table artífex N'Adolf Fargnoli.
ren al despatx oficial.
Comere i de la Indústria la seva
— La policia espetase fran— El temps segueix essent be, pe- anunciada conferencia En Erancesa ha detingut a Cubero un rit sementera fred. Comeeea e pelar- cese Cubells i Valentf, desenrotikdiviLla 8~1444 24rivaia Tau., a la aulaga de a1#4..
Ilaut el-taltua "Ulula ske,ials" al

Lausana, 2.—Lord Corean ha
dirigit a Ismet Paixä la resposta
dels aliats a la nota turca referent a la qüestiö de 'Mosstil.
Lord Curzon esté disposa t, a
abordar la diseussi6 del dictAmen de la comissió territorial
respecte de la «reste!, de les
fronteres de Siria i Irak per llur
reglamentaciá definitiva.
També ha declarat que es troba disposat a exposar la impossibilitat en qué es troba Anglaterna d'acceptar les reivindicacions turques de la darrera nota.
—Hayas.
Lausana, 2.—Av-ui no sita reunit cap comissió.
Els membres de la sots-comissió de minories es reuniren per
tractar dels assumptes que els hi
estan encomenats, ocupant-se
particularment de l'amnistia que
els aliats desitjarien veure aplicar a tole els súbdits de Turquía.
Conveniren que una comissió
constituida per turcs i per repte!entente de les minories que hi
ha a Turquia, codificarä l'estatut familiar de les mirones,—
Hayas,
Lausana, 2.--Aquest mata s'ha
reunit la sots-connissió d'amnistia, pele) no s'ha pogut posar d'acord a causa de l'obstinada dels
turca de no extendre l'amnistia
als musulmans, als quals considera cona a traidores a la pàtria.
Els aliats, pel contrari, sostenien
que l'amnistia havia d'extendre's
a tots els residente en territori
tune—Radio.
EL PESSIMISME TUSO
Londres, 2. — Comuniquen
d'Angora al "Tintes" que l'informe publicat per Hassan Bei sobre a la Conferencia de Lausana,
ha accentuat el pessimisme en
els corches oficiáis amb tot i haver dedarat aquesta personalitat
que creta que Oms I tot en el cas
que la Conferencia de Lausana
fracasses seria encara possible
un arranjament paeffic.—Havas.
ELS ARGUMEHTs D'ANGORA
EN LA QUESTIO DE MGSSUL

París, 2. — Comuniquen de
Constautinobtle que Angora anuncia oficialment que ha esclatat

una insurreccie entre ele súbdit
otomans de elosstel i les poblacions kurdos en favor de la unió
d'aquestes regione al domini
turc,—Havas.
ANGORA CAPITAL DE TURQUIA
Constantinoble, 2. — Segons
informacions de bon origen, ele
comissaris del poble d'Angora
han decida definitivament que
aquesta ciutat será, la capital de
Turquia.—Radio.
LES DUANES TURQUES DIFICULTES ELS SOCORS ALS ORFENS
Alertes, 2.—La societat de socors nordamericans a les edenes de la guerra, s'ha precisat a
traslladar el seu domicili des do
Conetantinoble a Aterres, en virtut dels forte drets do Duanes

que els tures imposen, la neceen
sitat a les mercaderies destina.,
des a socórrer a les orfanete8.-a
Radio.
LES TROPES BRITANIQUES Ea
F ORTIFIQUEN A L'ASIA ME'
NoR

Londres, 2. — Comuniquen de
Constantinoble a I"Timas" que
un comunicat oficial turc anua,
eia que les tropes
fortillquen les alturas que dome,
nen Scutari i la regle compres
entre Scutari i Ismidt.
Afegeix el comunicat que
Txanat ha estat mort pele Boli
date britànics un gendarme ture,
—Hayas.
ett
LA SUBSTITUCIO DEL GENE"
RAL IIARRINGTON

Parts, 2. — S'estima generare
ment a Londres que el fet de cree
dar el general Harrington per
donar-li un comanament al Nord
de la Gran Bretanya, des de 1 de
juny, obeeix a la intenció del Goe
vern britànic de posar des d'ara
al front de les tropes angleses a
Constantinoble un general de
temperament molt més combatiu
que el general Harrington.—Rae
dio.
UN MISTERIOS

o. —

VAIXELL RUS

Londres, 2.—A Copenhague no
es parea des de fa alguna dies
d'altra cosa que del misteriós vale
xell treca-glas rus, embarranet
a la costa, prop de la illa de Sal-,
tholm,
Ei eapitä i els Irania quatre
tripulante refusen categórica.
ment tots els oferiments que se'13
hi han fet per a posar al yaixell
a flor d'aigua, la proa del alear
estä esfondrada a la sorra, mane
tres la popa i l'élix surten fora
de l'aleara, àdhuc en la mes alta
marinada.
Ço que desperta la curiositat
dels habitants es que cada nit la
cabina central esta esplénaleae
ment ¡Iluminada.
Es creu que hi han a bord
portante liders eoviéties. El vaixell porta a la popa una bandera
roja arnb el nom de "Malegyn".--.
Radio.
UNA BOMBA A SPALATO

Roma, 2.—Comuniquen de Sptie
lato que ha estat 'taimada una,
bemba a la redacció del diari
"Novo Dolo", de Sedal°, resulte
tant morta una senyora.
La sala de la redacte() sofrf
grans desperfectes.
No es coneix encara als autora
de lattemplat.—Radio.

PARTIT LIBERAL ITALIA
Roma, 2—La direcció del par,

EL

tit lliberal, el qual aspira a re4
constituir-se sobre noves bases,
acaba de trametre als diputats
del grup laboral i dale grups de,
múerates una circular invitante
los a adherir-se al nou grup
t'eral en foen-,ació.
Fina ara sata.needherit els grmA
lliberals de la drele, el grup dee
moerätie Iliberal i el grop (tenue-,
crata.—Radio,

representació del districte. :a-Costa de creure-ho. Ni ds
comprensible que cap patriota
pugui avenir-se a fer combina.,
mons amb cirti tant malament ha
servil la nostra Pätria.
— Ha pujat la temperatura
encaro que aquests ,darrers dies
s'ha de) ist sentir el /red a causa
del vent.
— Dirnecres darrer va, Ilee
van-se la vida una nota de divuit
anys, ingerint eq•ivocadament
ves".
una f orla quantitat de sal-fme
— Per al dia 13 de gener e - a- mane
nuncia la vinguda del "Quartet
— Acabat el campionae del
Wendling", d'Estutgard, per do- nostre grup ha correspost el tí.
nar un concert dels que areb tant tul de campió al Granollers, cene
d'Un ve celebrant l'Associació pant el nostre Club el segon Tioe
de Concede.
do la puntuació. Per cert qua al
— Ha sortit el nombre co- camp d'espolee s'hi estan fent
rresponent al mes d'agost, de la grane reformes que el posaran en
"Revista del Centre de Lectura". una espléndida situació de coe
— L'Ajuntament ha acordat moditat.
La retire esportiva de la nosa
una subvenció de 250 pessetes a
la Joventut Caritativa, per a la tra poleació ha produit la corma
resta del Dia de Reis dels nene Leudó d'un nou Club de futbol
que lluitarà amb ell nom de 1P.
pobres.
C. Molletense. Es possible que
encara hi hagi Joventuts que
51OLLET DEL VALLES
s'apteguin sota noms maraleeata
Ha causat molla estranyesa el a l'idioma d'altri?
rumor que corre que l'actual di-,
— La crisi de la indemne de
putat anticatalä sentint-se ven- pells, originada per la manca de
gut abans de la Iluita, ha fet, cer- mercat d'exportad& ha
portal
tes combinacious amb ums grup com a conseqüència a Mollet, (pele
de catalanistes de la capital par la Tenerla Moderna francoees.,
a presentar un candidat naciona- panyeda hagi acomiadat aquesta
lista d'esquerra enfront del ree setmana la meitat del seu persoe
gionalista, deixant do presentar- nah. Resten en vaga forkolla
te al Qua agimu laupt Ulula la_ tre..5-. ccula_qhre,%qual ha explicat amb molta cura
de detalle, anant a remontar-se
als comeneos de-la societat fina
als nostres dies. Ha fustigat els
atemptats contra els d'alta: credo o classe social, perquè diu que
aquell contra qui s'atenta o se li
lleva la vida, pot esser el posseidor de la venial única.
-- La propere conferencia
anirä a eärree d'En Cristòfol de
Doinenec, qui parlarà de "Les
ciutats modos i les ciutats vi-
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:CONFERENCIES
D'ESPANYA
La campanya anti—catalana

"El Sol" i la qüestió de
l'idioma nacional

pirar els nacionalismes petits, interiors
o provincials.
Quan fa poc, contestant mr artiele
meu, LA PUBLICITAT arribava a sontenir que d'ésser bilingües els catalana
els convindria mes el francès que el casten, es col.locava d'espatIles als fets.
Els fets són que respanyol es parla a
Catalunya tant com el catalä, que Catalunya forma part d'Espanya na sola
politicament, sind geogràficament i /sistóricament; de manera que encara fent
abstracció de la unió política, subsistiría la geogräfica, amb les seves projeccions históriques, una de les quals
és ésser el castellä la 'lengua natural
dels pobles americans de la nostra raça
i d'altres pobles despresos d'Espanya,
com gran part de les Filipines, dels
jueus d'Orient i dels pobles del Nord
d'Af rica."

UNA ALLUSIO
A "LA PUBLICITAT"
Gómez Vaquero publica en "El Sol"
km article examinant el problema que
es planteja amb la disputa de les Ileegiies.
Es refereix al cas de Belgica i creu
que el: que han votat per la flamenquitcoció no han mirat bi les conseqüències de l'acord, perquè tota 'lengua quasi
provincial i que ha d'anar d'incógnit
pel món és una Ileagua incompleta i sols
serveix per desenrodlar cls matisos liEl Consell de Ministres
teraris del geni.
Després al.ludeix al cas de Catalunya i diu:
tractaren assump"A Espanya tenim també la riostra
disputa de les Ilengiies. Tot sovint s'agiadmita aquesta qüestió a Catalunya; mes allí
la situació és molt distinta que a Bélnistratiu
gica.
Catalunya és una regid bilingüe. No
Al Consell d'aquesta tarda portara el
hi ha allí massa de població de parla
exclusivament catalana. La immensa ma- comte de Romanones el seu projecte de
decret
relatiu a la venda d'objectes arjari . parla el castell i el caseta. Podrien assenyalar-se únicament, corn ex- tistics.
El senyor Ala donará compte de
cepcions, petites rnMories de pagesen
les seves converses amb els ambaixaanalfabets.
No obstant, els nacionalistes mes ex- dors d'Espanya a París i de França a
tremats no se satisfan amb la dualitat Madrid, i, per tant, es partarä extende Ilengües. De bona gana reduirien el sament de ras-pecte internacional del
' castellà a la condició d'una llengua es- problema del Marroc.
A L'ENTRADA
erangera, cense advertir que la qüestió
A dos quarts de sis s'han rettnit
dels idiomes és una qüestió de fet, sencornprendre que si a Catalunya dei- ministres a la
Presidencia per cele,XeS d'ensenyar-se i de parlar-se el cas- brar l'anunciat Consell.
tejió els cata/ans haurien perdut un gran
El ministre de la Governació ha dit
Instrument lingüístic i haurien retallat que per haber assistit a la recepció de
les ales a llar expansió espiritual i tun-. I ambaixador italiä no havia negus rebre
nómica.
a la nombrosa comissió de crupiers que
En la qüestió de les llengües, tal aquest metí l'ha anat a visitar protestant
com estâ plantejara a Catalunya, 1-i ha contra el ten.catnent de les cases de
una part artificial i una altra natu- joc.
ral.
—Doncs demà el visitaran a voste
El renaixement catalä ha restauras, sí- molts més—digué un periodista.
lológica i litertriament, la llengua re—Per qué?
gional; peró cuera sense aixó, basta—Si segueix tancant cases...
na que fos idioma familiar i vernäcle
— Ahl Aix6 és segur. Estic fumaper fer-lo digne de respecte
i per meza rcsolt a continuar tancant cases
qualificar d'indiscretes i contrapro- de joc i a que no se n'obri cap de les
;dueles tes temptatives de regatejar el
clausuradee. En aix6 no hi bausa cap
‚set' es legítire verbi gràcia, en cl telè- excepció mentre sigui mirsistre de la
graf. en les corporacions locals, etc.
Governació.
La part artificial consisteix en l'esforç
El ministre de Foment ha anunciat
d'una minoria intelligent, cuita, apas- que en el Consell d'avui parlera dels
sinsela i proselitista, per presentar problemas del calló i del blat.
re: general del Castellà cesa una irn-_
LA /rala Zamora portava expedients
e tió del vencedor, entenent per ven- al Consell. No sabia cons es trobava el
eeter a Catiella, perquè el comprar:sis Listas de Sió.
'de Casp dula una dinastia castellana a
Al presentar-se rAlba Ita preguntatt
la Corona d'Aragó, i pesque Felip V 1 —11a arribat el president?
tiesa de. l'arxiduc. Airad és absolu—Encara no—se li contesta.
tament cottrari a la realitat. El predo—Esta bé. Suposo que ell ja ho dirá
mini del sastrl1 CIta dcgut a causes ale periodistes. per6 la política té els
m'es foedel que el fet de qué tingués seus límits. He llegit que alguns diamajoria di vots En Ferran el d'Ante- ris pretenen fer de la malaltia d'En Viquera sobra cl conste d'Urgel l i a que llanueva un tema de ice polític. En Vies
llanueva esté malalt, com és fácil con. dictes després de la guerra de succusió el Decret de Nova Planta, des- vèncer-se'n per persona tan digna com el
¡res dél mal l'ensenyament primari se- doctor Esqueta, que el visita. Té seau
gui dotan -se en català molt de temps. 40 graus de febre i jo solia visitar-lo
Es un tunt molt sensible clels nasiono 1;i he anat a veure'l perquè els ihetbalistes el de l'idioma. La política centra ges han dit que amb aquesta remeceslista, pkru de vacil.lacions i d'inconsetuca no convé parlar-li, per evitar el
qüencies, 'la estat una política de tibia- natural cansament. L'afecció que pateix
des que re, ha servit més que per a sub- se li ha complicas amb rabscés que tenia
ministrar als catalanistes rambient sen- 1 en un bree, degut a haver-se-li punxat
timental tue necessitaven per mantenir un granct amb una agulla sense desrescalf de les seves protestes i de les in fectar.
eeves -ipmpagandes.
Tumbé hta llegit en els diaris que el
Ha vingut essent amb insistencia la- pare Revine ha anat a Melilla portant
Inentable una política aferninacH, sense una missió del Govern referent al resboritzó ni consciencia d'una finalitat.
cat deis presoners i tinc interés en fer
Ara, alguns grups que intenten con- constar que jo no he confiat cap misvertir-se m focos ciutadans, yen: a bos- si6 al pare Revilla. Vaig rebre la seca
queig, bau proclemat, no sense protes- visita fa alguns dies i ein va dir (mita, la solució de la cooficialitat de les nes eren les seves idees i bona fe i la
Mengües regionals amb el castellä.
seva voluntat i cm vaig concretar a dirLa guera ha exacerbat els naciona- li que el Govern deliberaria sobre el
lismes, enans i petits, perä és probable que m'havia die Després mla sorpres
que reta cris; passatgera en tot el que hi que la Premsa parles de tal eneärrec, i
La de v:u i respectable en els pelito
com que no vull que es burxi l'opinió púr a cieeelienes, dsixi aquests a cebert amb blica ,com ha succeit abans, amb
l'espefóreeess d'autonomia, deixant en peu rança de reciximents, desitjo dir que no
el i, 'in-ntal en els Estats moderas. I he confiat
cap missió a aquest senyor
res l a i qüestió dels idiomes, la solo- ni a ningú i que aquest afee deis preció b eiejiie és al més a qt,2 poden as- eoners el porto jo perscnalment.

Es
tes de caràcter

de tots en arribar ha estat

el president
Ha dit que venia de casa d'En Vi-

llanueva, on hi havia el seu metge. L'Alt
Comissari té aquesta tarda molta febre.
A mis a mis del doctor Esqueta l'assisteix el catedratic de cirurgia En Remen
Jiménez, per a curar-li einfecció que
ti al bree per la causa sabida.
NOTA OFICIOSA • `'"El Consell ha acabat a dos vares de
deu de la nit, donant-se del sen resultat aquesta nota oficiosa:
"A proposta del ministre de Gräcia i
Justicia s'aprovà un projecte de Reial
decret encaminat a evitar ralienació
i sortida d'Espanya dels objectes artistics i histórica que constitueisems el patrimoni nacional adscrit . als Frns del

culte.
S'autoritza al ministre de Finances
per a publicar roportte Reial decret eximint de fimpoet del Timbre eh ancacreuats.
Els ministres d'Estat i Fanees donaren compte de l'expeclient de liquidació de debits de necios» estrangeres per
&Macices abonades ami) arree al Tresor
espanyol durant el període de guerra.
El Govern procurara, la seva liquida-

ció.
Es elespatiraren expecnents eres sin-

nisten i de la Guerra concedint la medalla del Sofriment per la Patria, i exCeptuant de les formalitats de subhasta i concurs l'adquisició de material telegrafie amb destinació a la Comandancia d'Enginyers de Ceuta i de la finca
"Mas-Enric" per a tamo de tir i instrucció de la guarnició de Tarragona.
S'acordä prorrogar per tres mesos la
ribvenció al carleó nacional que es distribueixi en regim de caboteuge, enearregant als ministres de Foment i Fi. nances que amb tota urgencia estudiin
i proposin al Consells solucione definitives en aquest asstimpte.
El ministre de Foment donä corepte
de la visita dels comissionats de les pro'rindes cerealistes 1 amb aqoest motiu
Téu una detinguda exposició del problema i a la seva proposta es nomena
una Ponencia, formada pel dit ministre
i els de Finances, Governac776 i Marina, que estudiin i proposin solació per
aquest afer, així com en els provelments,
i sotmetre al Consell mides eficients
que abarateixin el preu de les subsistincies.
S'acordaren eis nomenaments d'En
Joan Alvarado pur a la presidencia del
Cansen Superior Bancanl. d'En Tire
Rodriga:lee per a governaetor del nene
d'Espanya i d'En Joan Pérez Caballero per a comissari regi del Canal d'Isabel II."
AMPLIACIO DEL consELL

De e patxats en la primera part
del Consell els expedients que figuren en la nota oficiosa, fou
zuollt detallada i discutida leaposició quo va fer el ministre de
Foment del problema cerealieta
amb ralació amb el proveiment
del consum interior i els perjudicis que porta als productors la
introducció de blat estranger,
mancant a lee prescripcions ase,
senlades en l'últim (Moret.
Segons En Gasset no e,stä en
relació el preu de la cotització
del blat amb el del pa i amb el
del mercat d'aquest cereal al
país.
Malgrat del descens del preu
et2i blat el pa es mente sense
bajes, i igual cosa passa amb les
pella.
Els remaders sg dolen de da
depreciació de les pelle medre
el calçat es ven • preus exorbie
tants.
Tracia el Govern, arnb la ponència designada, en la qual fla
gura el ministre do Marina per
la seva qualitat d'ex- comissari
de Proveiments, de traçar en 11nil.-s generals un projecte de decret de regdarazació de preus,
suprimid els punts sabuts intermediaria i adoptant mides arnb
relució amb els transporte per
aconseguir un resultat eflcae en
alió que constitueix un veritable
desgabell de substàncies.
Tanitd pasä molla estona en

l'examen del decret de Gràcia 1
Justicia sobre compra d'objectes
artfstics que es mqdificä Ileugee
rament.
De l'estat d'En Villanueva donà
compte ale ministres ni preab
dent del Consell.
Malgrat que els ministred ne
han l'el manifestacions sobre pos
sibles derivations de la malaltia
del nou comissari, el decret de6
qual ha estat signat pel rei, sabern que aquesta contrarietat
preocupat i perplexe al Govern.
Els nomenaments deis altes
eärrecs militars que estan lies.
tos, s'han fet, com es natural,
(record amb En Villanueva ciiie
éle el que ha d'exeroir da funció
directora.
Fer-loe pública en aquests
mente, els crearia una situació
precària, parque no podrien re.
bre directament les inspiracions
de l'Alt, comissari.
Per alba part el general
guete érd probable que el dijous
torni a la península.
De moment el Govern ha dele.s
gat, amb caràcter interf, les fune
clons d'Alt comissari al secretari de la Gomissaria senyor 1411*-,
pez Ferrer.
El comandament de les forgela
recaurà en el comandant
de Melilla dimissionari, En Losa.da, mentre arriba al Marroc el
general Vallejos que, com a Inés
antic, le coreespon per decret
exercir aquest eärreo.
De perllongar-se la malaltit
d'En Villanueva fatalment tindria
de canviar els plans del Govern,
que t6 en aquesta situació la
mes greu que se li ha presentat
des que va constitutr-se.

DISGUST ENTRE ELS MINISTRES

Poden afirmar que en el Consell d'aquesta tarda no Ola trae,
tat de polftica.
No obstant • entro alguns dels
grups que formen la concentracid regna un ver disgust pels primers passos que elan seguit en
la confecció de l'eneasillat.
No seria estrany que a l gun deis
ministres que es consideren postergafs Les ostenssibLe les seves
queixes arriban fins a renunciar
el cerrec aconsellat pels amics
que li sien adietes.
Es de suposar que ei president del Consell que porta la direceló de Peneasillat procurarà
armonitzar els interessos d'uns
i altres grops; per6 si pedem
avenear que entre les peticione
formulades pels caps i les ofertes hi han grane diferencies.

ELS BENEFICIS DEL BANO
D'ESPANTA
El Consell del Ilanc d'Espanya
en la seva darrera reunió va
acordar, segons costum, i divibend que ha do repartir a les seves Accione pel segon semestre
del darrer any.
La xifra fixada ha estat de 75
pessetes per acció o sigui una
mica niés del que esperava la
gen t.
Sumadas aquestes 75 pessetes
a les 65 repartidos a compte pel
juliol, forman un total de 140
pessetes it l'any, contra 220 del
passat, cene fou de liquidació de
l'antic regim.
Reeorderem que el dividen del
Banc emissor coligué 0- izo en 100
pesseetes des dele anys 19141917; pujä a 105 pel 1913, a 125
en 1919 i a 130 en 1920.
A mes a mes, en bons es repartiren a cada Acció 100 pessetes nominale en 1918 i 50 en
1920.
UNA DECLARACIO INTERES-

SANT :: EN carn eo I
RATISNIE

EL SEPA-

Un redactor d-Informacionese
ha parlat urnb un politie català,
el qual no pertany a la Lliga,
manifestad, que havia ce.elerat

PREMSA ASSOCIADA
: CORRESPONSALS:
nnn•n•••

upa conversa amb En Gambó,
després de la qual va poder do-,
nan-se compte del gran pessimisma del lider regionalista amb
j'Ah/ció a la política catalana.
Sens l'interviuvat, Gambe va
,dir al president del Consell en
tina entrevista darnerament celebrada, aquestes o semblante
paraules:
Temps endarrera la nieva ine
tervenció hauria pogut ésser eficaç, per6 els Governs no l'acceptaren. Avui ds nul.la la me y a autoritat en les masses catalanise
tes.
Soc enemie d'aquestes
ejes. Creo que el separatisme és
una bogeria. No fou mai l'ideal
deis regionalistes, com alguna
creuen.
L'atmósfera esta carregada,
la may a veu no s'escolterä.
qui cinc o sis anys el problema
s'haurà agreujat considerablement, sense que existeixi forea
humana que sigui pron per a contenir-lo. Per de moment renuncio a tota aceite. No ferien cas
de ml. Repateixo que no tino autoritat ni haig de tenir-la mes
'tendavant.
:LAMENTS D'UNS DESVAGATS
Una nombrosa COMiS5iÓ de croupiers,
pagadors i altre sempleats de cases de
inc clausurades pel ministre de la Governació ha actedit avui al despatx d'aquest per a protestar del tancament de
les cases i demanar al ministre que et
tingui en compte la situació aflictiva
en qui queden.
Ha fet present que bornes tan aunten com els senyors Maura i Sánchez
Guerra, els van permetre guanyar-se la
vida en les cases de joc i han dernanat mitjans de guanyar-se la vida i atendre les necessitats de Ilurs
Han començat a complir-se amb jata
energia les disposicions del ministre ds
la Governació sobre la clausura de les
cases de joc i el tancament dels cafés a
dos quarts de quatre de la matinada.
En la nit última s'han registras alguns
incidents entre els agents de l'autoritat
i els parroquians d'alguns Cafés.
El palie es va resistir a obrir les ordres de desembraear els establiments, i
hi hagué amo que es negava a sanear,
manifestant que preferia pagar la multa, per elevada que fos.
El Tus-6 Park i l'Ideal Rosales han
essncat ja les sales d'esbarjo i s'hae suspes les partides en snob bars i cafés
on se celebraven.
Es continua encara jugant en diversos
llocs, pesó sembla que el Govern està
disposat a procedir amb rigor, fins a
veure realitzats els scus propósits moralit zad ors.
LA TASCA GOVERNATIVA
El ministre de Finances, en vista de
de les demencies que sobre expedients de
defraudació a Barcelona havia fet un
periódic de la nit, ha disposat telegräficament que s'obri de seguida una informació per esbrinar el que hi hagi
sobre el dit assumpte.
Aquest mati s'ha entrevistas amb el
ministre de Gracia i Justicia una nodrida representació de la Unió General
de Treballadors, pr esidida Per En Largo

La qüestió del Marroc

Les gestions de Muley
Hafid pel rescat dels
presoners
"El Sol" comença a publicar una id-

formació que diu que ha rebut per condticte anónine sobre la verbat dels misteriosos viatges d'Ea Muley Hafid a
Málaga i Sant Sebastià pel setembre 1
octubre últims.
Recull la vertió de que Muley
va escriure al cap del Govern oferint-

se per a aconseguir el rescat dels presanees i el 2 de setembre, aprofitant res-

tada de l'Alt Comissari a Madrid, e/
cap del Govem citä a Hafid al ministe- •
ri de la Guerra, perque en presencia de'
tots els ministres i dcl general Burguete ratifiques el sets oferiment.
Afegeix que allí fou convingut tot i

poc després fou instal.lat Hafid en im
hotelet del barri de Im Galanes, de Málaga, amb vigilancia, com si fos un personatge oficial.
A continuació relata la visita d'En
Burguete a Mälaga i l'entrevista que tingué amb Hafid i tot el que digueren

els perb6dics i que portà per censeqiiincia el que Hafid ja no intervingués en la qüestió dels presoners.
EN VILLANUEVA, MILLORA
El sots-secretari de la Presidencia ha
manifestat avui que l'Alt Corrtissari
d'Espanya al Marroc es troba millorat
de la seva afecció bronquial.

El president del Consell i el ministre
d'Estat, en sortir del Palau s'han mostrato indignadissima per la sospita insinuada per algun periódic de qui no
fos certa la malaltia de l'Alt Comissari d'Espanya al Marroc, senyor Villanueva.

—En política—ha dit—pot discuti?se tot; el que no pot 1er-se és tergiversar els fets d'aqueeta manera.

E1-8 ALTS COMANDAMENTS
LITARS D'AFR1CA

MI"

El general de divisió Pites Suärez
clan, que estaré encarregat de la comandancia general do Melilla, ha celebrat
diverses conferencies amb el ministre de
la Guerra i amb En Villanueva. Segons
es creu, ambdós tractaren arnb el dit
general
d'una convenient combinació
d'alts comandamenta militars.
El general Suárez Inclan té el criteri d'acceptar el arree scmpre i quan
sigui En Villanueva el que vagi al líenme com a Alt Comissari.
womuNICAT OFICIAL
El telegrama rebut aquesta nit al ministeri de la Guerra din que no hi ha
NOTICIES DE fl1ELJEDr
MELILLA.—Procedents de Tafersit
han arribat a la playa dos soldats evadits d'Axdir, els quals donaren detalls
dels esdeveniments del 22 de julio!, explicant la situació dels presoners, la vida que porten i la coneixenea que van
fer ansh Afel-El-Krim.
— A causa del fort temporal de Ponent no sha pogut portar el comboi a
la pleea d'Allnicemas i el Penyal de Vilen de la Gomera.
— Se sap que els rebels estan fent
treballs per a la construcció de defenses pels voltants de Yebel-Kudia per tal

Caballero.
En rebre els periodistes cl cornte de
Remata:eles ha manifestat a preguntes
d'aqumts que la comissió de la Casa

d'empbear-hi algunes peces d'artilleria,
dificultant aquesta feina els boinhardeigs
aeris.

del Feble havia actelit al ministeri
demanar-li l'indult dels condemnats pels
sucessos de Benalgalbon.
Encara que la jurisdicció que caten
és la de Guerra, en aquest assumpte
jo es he ofert interessar-me en la concessió de l'indult si en l'escamen del sumad trobava base per a fer-ho.
Ha anunciat el Conste que aquesta tarda portara al Comen el projecte pro
defensa del tresor artístic, que seneetee
derni a la signatura del Rei si, com se
suposa, és aprovat pels seis companys.
Ha afegit que demä facilitara una
combinació de personal de la magistratura.
Ha negat que dem porti a la signatura del R,i els nonstaaments de president i fiscal del Tribunal Suprem.

L'EXPORTA1.110 D'AME., A I
FRANÇA
Segons informes reines al ministeri
d'Estat, queda autoritzada la importació a França (l'armes de fabsicació es-

panyola.
S'exceptuaran les peticions que fuemulla cases complicades en assumptes
de frau en materia d'importació d'armcn estrangeres, tant si es tracta d'arere procedents d'Espanya coas d'un altre pais.

EXPEDIENTS DE PEPJA DE
MORT

Ele cinc expedients de pena de
mort que ei comte de Romanones
té en estudi, pertanyen ale Audiències de Llarcelona i Valencia.

.n11111111111.111n911n11%=.1111L

Lsu rifd espanyola

672 682 684 756 796 834 845 860
890 894 908

En e sorteig celehrat ahir resol furcia premials els números
segeente:

387 408 533 546 550 615 649 691
681 684 734 761 801 936 939 945

.Premiat amb 530.030 pesr,etea
3.876 Barcelona-Valladolid.

Pee miat arte 250.000 Pessel-es
30ete9 Madrid.
• Pecrelat amb 125.000 pessetes
14.138 Une-Madrid.
Prenlat emb 70.000 pessetes
5.995 ettercclona
Prc rritatr, amb 10.603 908sate3
e2.107 Bareelcna-Saragossa.
14.367 Etz.'rce n ona - Madrid.
31.0 -13 Tortosa.
6.393 Madrid-Bilbao.
19.511 Bareetcna-Valencia.
12.885 Baroelona-Sant Sebastiä.
1.448 Madrid-Huelva.
e8.723 Palma-Valencia.
8.773 Barcelona-Bilbao.
'19.508 Barcelona.
Pr errlats arn1; 1.500 pessetee
DESENA
:.1' 21 24 79 45 55 79
CENTENA

106 131 146 228 295 299 356 358
898 398 430 456 459 460 501 554
657 575 600 641 704 706 736 781
.788 810 836 871 948 950 98 4 991
MIL

IXIM 923 039 MI irta .09 225 264

289 299 301 1369 398 407 424 466
524 539 540 580 611 616 647 659
669 e72 688 740 751 819 825 838
844 896 910 916 927 929 938 940
954 998 999
DOS MIL
003 005 043 057 068 091 180 209
213 254 257 289 314 374 409 4 2b
435 447 469 432 552 620 665 739

SET MIL
029 067 093 098 138 146 186 912
226 272 284 290 316 324 329 1392

952 969 998

020 031 070 093 121 164 180 193
197 224 252 287 293 329 325 366
375 429 429 444 460 480 492 49 0
515 563 575 618 642 646 663 66e
727 712 744745 750 794 807 813
871 916 996

NOU MIL

807 826 833 804 886 801 955 983
900
TRES MIL
058 093 007 100 116 125 138 140
143 150 176 218 239 260 267 376
430 435 470 518 563 570 585 611
618 650 685 711 717 838 915 917
989
QUATRE MIL
017 033 038 051 079 092 157 187
235 227 304 344 407 385 401 402
420 450 480 481 541 622 653 680
828 942 946 986
CINC MIL
015 034 035 012 166 216 301 325
400 405 412 439 485 467 504 547

640 642 692 758 772 789 793 841
938
SIS MIL

011 094125134138143 147 298
320 363 366 399 424 444 465 468
48ä,
dpa 648 624 638 048 0:5 1

VUIT MIL

004 042 161 268 298 301 243 380
404 431 439 471 560 630 667 677
678 680 703 724 725 759 763 891
897 917 979 999

DEU MIL

009 022 05-9 089 110 161 180 204
219 234 238 267 278 285 290 345
361 367 433 493 578 582 584 094
727 767 794 819 855 882 907

ONZE MIL

025 036 090 116 122 130 150 160
204 229 254 259 270 271 290 347
352 368 377 387 404 419 461 504
508 508 528 592 605 853 699 708
755 759 839 843 844 875 880 910
119 958 063 974 994 996 998

DOTZE 9111:

037 014 116 156 160 199 204 270
289 292 368 419 498 499 508 528
543 595 605 677 897 899 706 722
751 761 771 820 864 9,99, aja 903
261 !el 0_01

"

TRETZE MIL

003 010 071 100 110 176 189 258
270 367 559 566 019 609 757 848
881 905 978

CATORZE MIL

007 019 065 075 079 156 165 167
225 240 252 306 332 371 386 401
426 451 494 504 513 524 542 548
563 5 0-5 605 621 645 656 701 720
793 813 814 830 862 903 908 913
951 983 989 994

QtENZE MIL

602 010 014 Oil 066 092 130 160
168 181 207 219 229 230 279 309
362 580 405 424 440 596 633 642
670 706 723 796 831 862 877 889
950 963 992 999

SETZE MIL

060 083 098 190 233 231 237 242
257 272 322 344 362 369 388 43e
457 478 494 534 539 565 596 6ee
669 68 4 731 743 751 767 790 792
839 887 889 891 951 950 969

DISSET MIL

001 031 065104 116 125 150 150
182 206 238 250 341 360 382 410
494 520 532 549 553 567 607 617
828 667 698 738 740 744 795 801
805 819 8e1 896 866 997 999

DIVUIT MIL

028 029 059 070 117 153 155 158
184 /91 232 267 289 302 370 367
097 412 455 461 468 467 483 560
564 582 594 563 508 509 603 666
681 722 758 803 928 937

DINOU MIL

073 080 106 129 131 140 149 191
ei 3_39 199. 3_01

3G_ 33

403

477 501 503 522 558 556 379 686
757 851 930 960 973 976 992 991
V/NT MIL
008 029 034 058 068 088 110 113
156 170 188221284311319411
445 467 472 498 515 524 623 663
727 820 830 834 860 880 826 829
962 978

VINT-1-1111 MIL

006 013 020 031 073 078 092 124
127 133 172 189 196 207 229 23d
232 284 302 3,31 335 366 384 423
441 452 456 463 475 505 523 569
628 840 659 707 767 771 821„ed 80
882 885 887 929 964 999
VINT-I-DOS MIL
023 0 46 115 199 208 238 252 293
302 323 370 476 482 427 433 462
600 560 604 620 622 665 719 731
739 810 905 921 97'3
vtlaT-I-1RE3 MIL

052 106 109 121 135 111 119 152
217 220 366 421 442 481 556 563
581 546 563 581 591 631 1332 858
677 698 703 710 719 760 76(3 831
858 867 871 873 871 897 900 940
935 961 975 979 990

VINT-I-QUATRE MIL

004 031 033 040 051 065 098 112
141 143 312 276 389 460 463 585
588 607 630 835 611 650 752 755
775 780 813 835 814 854 862 87 1
010 926 967 968 992 099

VI NT-I-CINC MIL

016 039 068 105 123 124131 155
156 163 175 190 198 234 241 327
411 440 482 494 506 337 656 683
800 862 900 903 924

VINT-1-813 MIL

061 090 115 153 117 238 257 270
294 3 17 319 331 355 395 422 4617
470 486 510 541 545 .558 669 719
756 762 783 807 8 17 853 886 924.
992 994, 995

VINT-1-SET MIL

1 023 048 080 09e 100 101 158
177 191 202 .e:17 3e3 473 471 572
585 587 589 684 753 776 781 828
848 975

et

VINT-I-VUIT

ten.

014 010__083102 171 176 273 277
285 289 291 (315 339 437 438 445
469 504 518 542 546 559 568 572
595 619 723 '724 745 751 763 781
851 868 860 880 833 895 897 900
906 932 933 980 989 992 997

VINT-1-NOU MIL

020 037 053 121 214 232 20-3 278
281 285 316 339 942 385 416 451
480 489 516 525 534 592 612 618
169 677 780 719 755 771 801 825

855 931 939 918 999

TRENTA MIL
002 011 030 050 096 118 135 168
196 226 254 369 417 422 455 482
568 580 800 064 899 706 718 710
753 758 7(39 777 826 831 852 862
923 916 930 958 973 976 988

TRENTA-UN MIL
006 015 108 147 128 140 157 177
182 201 210 215 220 272 276 277
304 317 314 348 369 475 486 530
562 612 613 616 691 667 690 691
717 731 785 789 7 811_81141,31 ag;

958

9
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la sorollosa victória dele 5

Venrere si eauests presea-gis es
teuen pleram e nt confirmats.
• • •
• El Pere p lonn ha reimt avis de
que Pe e b" re M. Minttere
tto pof vorr a a riostra ciutat.
' S'eseen feet actives gestione
per a re vitigni un famós "espeaialitzar.
d'erigen.
Un nou tcrecny
Diumenu e pasal tingué Boa

Pacte cl eoear la primera pedra
per a la ¡ inmediata construecid
del non i eseia.e: canija de l'Espanyol.
„Si ort í un eeescut nomnre
d'invaats. tirreant l'acta els senynrs La Riva, Tallada i Gare-a,
pel Club; el senyor Denle en ruin
de l'Ajurtament, i membres pertanyents al "aparta" de Praga i
"Wacker" de Leipzig que hi conoorreguerea en qualitat d'invitate.
Feren eis de la paraula els senyors La Riva, Sola de aojo i Tallada; aqueae darrer particularment tengue paraules molt vehemente per a la nostra terra i per
a reeport catete, dient de passada, que el nom que 16 el Club, no
eigniflea en res una oposició als
ideals narioralistes que sentim
els catalana; el Club fou fundat
ja fa molts anys i en la seva llarga vida esportiva ha demostra.
diverses vegades tot l'intens
amar qne seilten els eena indieldus per Catalunya. L'acte acabà
amb Une Torts hurreS al Club i
futbol catrati.
El non terreny està situat a la
carretera de Sarritt, prop del Polo
Jockey Club; horn diu que tindrh
104 meines de !largada per nn
d'amplària. amb una capacitat
per a 10.000 espectadora.
Es l'intenció poguer-ho Mal]
gurar pei mes de diera, pel qual
Tttraill s'activaran fortament les
obres.
RUODY

g alerada a una resumas
Reta tingut °caló de parlar
ttrnb alguns elements de la novella seeció de Rugby del Centre
iINO,On0Miata da Dependenta del

Francesc i els sella cunyats llagan ° i
Revrnteis.
Ila estat una bella marif :-stació del
sentiment que ha pr..xluit la pren-atura
mor? del nostre company.

Es

Poniells de joventut

Es ribrant l'entusiasme que regna en:re I., joventuts pameilistcs de CataMuy.: ,mb motiu de la magua iesla dels
8oe, Puinclls, que se ceieinara el dia 14
de geirrt a Santa Alma, al luan, i al Palau de la Música Ca.talatia a la tarda.
TLILS ein PUI.LI;S:t
pILNSCCIXell bandera es prepoi ' m portant-la i
sbn multa el qu . , n'estan comeccionant
Ir tul de pudor pr,udre part al stal.tmni:‘:-im cre dt la Kesenlaci5 dr les batidores al publ.! de Catalunya.
El Pomell "Pom de Roselles", format
per jures damisel.les catalanes rcsidents
a Madrid, que presideix l'entusiasta patufista Rafel Moreno, estä organitzant
la festa del segon aniversari dc la seva
fundació, que tindrà lloc el dia 7 del
pres•mt gcner.
Al mili, solemne missa de ce/munió
i una visita col.lectiva a les sales de
Murillo, Veläzquez. Greco i Rafael, del
Museu de Pintures.
A la tarda se celebrar& un acte patriätic ,el qual va a càrrec exclussivament dels pomellistes residents a Madrid. Es Ilegiran poesies patriótiques, hi
haurà audició de cançons populars i es
representaran les obres d'En Folch i Torres "Borrallons de neu" i "Reiet".
An-ob motiu del segon aniversari será, repartit entre els catalans residents
a Madrid el fascicle "L'osperit dels Pomella de Joventut".
A aquests solemnes actos hi ha estat
convidat el fundador de la Institució, En
Josep Maria Folch i Torres.
Editada per la Federació de Pomells
de joventut de la Barcelone:a s'estan repartint per la dita barriada unes petites tulles de paper couchi amb un gravat allegóric d'En R. Figuerola, que insereixen tria senzilla allocució denlamant la cooperació del veinat a la testa

dels Reis.
Pel sol csforc dels Pomells de la
Barailoneta "Nostra Senyera", "Lliris
d'aigua", "Niu d'amors", "Tanys de
Ribera" i "Sant Joan La Salle" seran
mis de cent els infants pobres que »culi viditata pels Reiß d'Orient.

Secció Marítima

e..

PRESERVAOS
CUIDAOS

Ate.
C. 1 de la L 1 referint-se a la ressenya publicada ahir ens han informal de Pocoregut al partit
El Nuremberg contra el celebrar entre un equip del CenBarcelona 1 el V. F. Masa% tre i el primer del Club Natació
do Budapest, oontra l' u - Barcelona en el camp del Sambola. Primerament tan Constar
ropa
que la Secció de Rugby del Centre
No s'han encara esgotat lee al concertar aquests partits amisenergfes dels nostres Clubs en tosos amb els Clubs que ja porbrgenitzar partas internacionals; ten una pràctica en aquest es'd'una part el famós Nuremberg, port ho fa animada sois pel deel Campee d'Alemanya, IluiLant sig danar entrenant els sens
contra el nostre primer Club.
eomponents i poguer procedir a
L'historial de l'euip visitante llur organització esportiva en
la esdevingut quasi popular en- vistes a properes actuacians, i
nosaltres; la seva fama ha per lana els resultats d'aqueses
eiraepaseat les fronteres i no es partite no eón per elle consideideal» d'eetrenyar que la mis viva ras com a "greus derrotea" ni
entreltd e/lagt apoderat deis mes- molt menee.
eras entusiastes a eanunci d'aA mes, els arnice del Centre
¡quests dos encontres.
ens digueren que a l'equip preI Per alfra part, 1 mi prou sentat per ells hi figuraven nou
«labia Club Europa, no ha valgut jugadors que feien l sexi debut
idesaprofitar el pas per la nostra en aquest esport i que eren els
eiutat d'un equip hongares, que senyors Peraire, Romero, Caneha obtingut sorollases victeries la, Bosech, Ferretea:he., Torres,
yugent amb els equips espanyols Pares (cadet) i Blasco; per tant
cine, entre Ores merite. compta no caben comparances amb el
el d'haver empatat, amb el M. T. parid jugat amb el Club Atlètic.
X. en el trensours de llur Cam- En canvi el Barcelona presentava
pionat naeional.
el seu primer equip jugant, eorn
L'Europa ha preelsament re- de just, amb tot l'ardor que re»inicial. e /a seva excursid por quereix el rugby.
terree d'Espenya, amb p l fi de
Aquestes manifestacions no
que els no g tres amateurs pegues- sen per a justificar cap derrota,
ein admirar encara un altre vol- dones ja harem dit que per ara
. aquell formidable estil hon- 110 pretenen guanyar, ni tant sois
t:E
ganes que tanta sensació raust igualar, peró si per a treurer
entre els "gourreets" del futbol. sobra /a duresa amb que han esEls encorares tindran lloc a tat tractats pel resultat de llur
tes vinentes testes de Reis i co- segona sortida. Sum els derrote
menaran a les onze del mati.
arribats ens han dit; acceptem i
Conve que tot el que s'aprecli carguera les Ilions que la Buda
de bon esportmen i de naciona- noble del esport ens ofereix; per
l/sea, presti el seu apoi ale molts ara havem trobat aquesta coopeeacrillcis que ve Imposant-se ració en tots els Clubs de rugby
Murena. engueny, amb rorga- que s'han dignat acceptar partit
altaarlii d'ameeets perlas inter- i els que catan disposats accepnaeionals.
tar-ne, i els reseltats que estleL'equip del Farcetona serà vingnin de les lluites entre
dlurnange vinera el rnatalx aquests modestos aprcrents i els
que ja dominen el joc no resulta
de Vigo
comentar-los en la forma de
Li han millors relacions entre pas
duresa en que es fin.
Iris Clubs fins avui revele a conPer part riostra. es inetil reeeqüericia dele canvis de juga- marcar amb quant de unser neodora. Serabla que venen fent-se Illm les manifestacions dele
gestions actives per a trobar amies del Centre.
una soludó definitiva al que ha
esdevingut fenees ',ate Zamora".
L'enterrarnent d'En
La selue gi no deixa d'eseer
bastant engiriyoea: En Zamora me
Ramon Reventó.
jugaria cap eertit del Canipionat
Atea a la tarda, va tenir Iloc ren'de Catzelunye. mes si el Barca'coa arriba a los sernilinals del terrainent de l'exeeLleut literat i perioCampionat d eEspanya, Ilavura re- dista Su Rainun ReventOs. iti assistí
ifprearä ale blau-granes, per tal una concurrencia nombroaíasána, en la
qual figurasen tots els tocupanys i
tglle ei Cairipionat vinguis uovaeneut ad. A cauvi d'atara tote ele aeuic kl ditunt, Es a dir, el bo i miran' del món polhic, intellsxtual i Qm.
partas amistosas que faci
pany61, el: re na autairitzai
Sause aspirar a fer una Ilista dels as• Jugar-los.
De montera i corresponent al ústenla, esmentarem CII semors
primer permis donat pel Pene:- i 'Mataa, Nicolau d'Ola/ex, Barbey, llarion* per a que jugues amb el ti Esteve, Duran-Rayuela, Lápez-Pinn,
Isiiberch, Peruana, Carrion, Foix,
para. Peeepanvol autoritea
jugador eementat per a que re- Obiols„ Drapee, Fortuny, Jordi. arford el Lareeiona amb mutile tes, Borralleres, 1nel:da, Colume, Not'ele partits arrib el Nuremberg. gues, Folch i Torres U.), Dorninec,
I com 1711A el Sana tamW el Burgas. Segarra (F. i J. M.), Putc dc
'boa a En ',Sancho i el Bareeto- Li Betlacasa, ViSid i Guardiola, Aguima eetä mes que satisfet de la lar, Campa Soklevila. Froatera.
brillant -reeitrae" dEn Vicente Jaurne Gras, Ramm de Capilla/1y, C.
Tdartf p oz, ile ist. l'equip deis par- . Capdevila.
Al cap del del hi ariaven els germana
ItIte vieents p istare integralment
eonstituit nel elle a Vigo M'in- del alimin En Jacint, En Manuel i En
FUTOOL
DELS VINENTS PARTITS
INTERTJACIONALS

Dimeoree, 3 gener 1923

RESPIRA/100 LAS EMANACIONES 1 PITISIEPTIC AS

Moviment maritim

DE LAS

VALDA
lee castos cena direrlaiazals por lohelazion sobre 155
VIAS, RESPIRATOR/AS

energienmente los Ci:Ofib,
Bu antisepsia volatil combate
Gmppe,13ronquitis, etc., etc.
poava, Dolor de Garganta,
Tened siempre a

mano

4`f,-•

una CAJA de

PASTILLAS VALGA
VERDADERAS

PRDCDRAOSLAS SIN DEMORA,
lea
pero cobre todo, rehurad sin contemplaciones,
menuda y e pecoso
retal:11a* gut os cTs escan a la
do unos cuantos cf
imitaciones.
qua
mas
een
tales
no
Zas
rd POGREIS ESTAR SEGUROS DE POSEER

Verdaderas Pastillas VALDA
•••

si solas comprin eis EN CAJAS
con el nombre vana
en la tapa y esca
Os otrau2anera.
ìnt

M=a)si 0.052
O SOS

Etsalsstol

4.72.

Crònica Social
ASSENIELEA I MITIN°
DELS SINDICATS
UNICS
El diumenge se celebrà, al lo-.
cal de Ca Naval, l'assemblea "regional', organitzada per la Confederada Nacional del Treball.
Presidia En Francesc Arin.
Es discuta el tema "Reaparició
de "La Solidaridad Obrera", cere
cant els mitjans per assegurar la
vida del periedie. Es prengue l'acord d'exigir ,als aludieras que
paguessin el segell confedeead, el
preu del qual aún 15 ceattirus, que
es parteran en la següent forma:
cinc per al Cminite Pro-presos,
dos per a ledició de "La Solida-,
ridad Obrera", dos per a la Fedecaen!, local, dos per al Comité
-Regional", dos per al Comite.
-Naeionall" 1 dos per al Gomita
Pro-presos del Cumitee "Nado.
liara
Es tractà d'ampliar l'organitzeda dele Sindicats obrera mas
publes, acordant- se convocar a
una assemblea als delegats.
També es prengueren ele següant-3 acorde:
Que per a cubrir les prirneres
despeses del diari, lies ocganitaaeluns obreres arbitrin 10.0do peedsetas; oneartilvar una campanya
per a l'amnistia; demanar al Sindicat del Ruin de elonstruccie que
es decideixi per a reeoidre el problema de l'habitada• treballar
iutensament per la n:illora moral i inteLlectual dual proletariat
eatalä; i dentellar ale Sindicats de
productes qu'ajes de l'alimenta_
-i6 que fuetes quelcom per acabar amb l'eneariment i les adul-,
teracions de les subsisteneiee.
— DI dia de Cap d'Any, al teatre del Buso, tingue Ilue el mittag
anunciat. Presidia l'acte En Josep Roger.
Parlarien els isenyore Comes,
C.arcia, elaurin, Anal, Esgleas,
Germinal i Angel Pestafia.
Foil un acta d'afirmacie sindicalista. Es parló anib mes extensió que res nrés de la mecessitat d'un periadie que defonsei
el d seas ideale.

tenint aquest important Grerui 1
el nombriSe augment de socis.
Expuse el senyor Sagristà, amb
gran nombre de dadas, la utelitat
real de l'Assessoria Jurídica, la
qual esta a càrrec de l'advocat
don Joaquiin Miralbell, que talle
iproeetosoe fruits en gaudeixen
ele SúCio del Gremi.
Exposä amb viva satisfacció el
senyor Sagrieta l'èxit abolla bale
dament liagi estat arnlereträs imperdonable, en haver-los
en els beneficis de la llei d'Acea
cidents del Treball.
Fiestita, la Memória, que fou
acollida amb unänims aplaudímenta, assabentant a tots ele
agremiats, que l'excureid a Parle-,
Versalles - Verdun i els seus
camas de batalla, que Undr à iluo
dos dej e dies 24 de mare al 2 d'abril de l'any que som, serä urt
gran esdeveniinent per a la classe, aasent ja nornbrosoe els representante que han anomenat ele
Centres de Dependenta de Catalunya, corn Lambe es veurtt diga
nament representada l'"Asociac j dn de Viajantes y Representarte
tes del Comercio y de la Industria', d'aquesta ciutat, harem
anomenat el vcoal de Junta, En
Pau Griera Cruz.
S'aixeca la sessió prop les (tolva amb la Inés .gran gerrnanor i
confraternitat de tots els assistents.

Vainita entrats
Goleta espanyola "Comercio",
de San Feliu, amb càrrega general.
Vetar italiä "Catalogna", de
Terranova, amb carbó.
Veler italiä "Arno", de Bona,
arnb carlee.
Vapor espanyol "Iturri Ripa",
de Cette, amb cärregä general.
Amarrat moll d'Espanya Est.
Coneignatari, Gilabert.
Vapor trances "Anatolie", de
Casablanca, amb càrrega general. Arnarrat moll sie Sant Bertran. Consignatari,
Vapor espanyol " - Cabo Pefirte",
de Marsella, emir càrrega general i quatre paesatgers. Amarrat
mill del Rebaba Consignatari,
Ibarra i Companyia.
Vapor empanyol "Carolina E.
de Pérez", de Cardiff, amb carta.
Amarrat moll de Ponen Nord.
Consignatari, Regato i Fontbona.
Vapor noruec -Pan", de Candiff, amb carbó. Amarrat moll (le
Ponent Nord. Consignatari,
Vapor espanyol "Tirso", de
Cartagena i escales, amb cärrega
general i .57 passatgers. Amarrat
moll d'Eepanya Est. Consignateni, l'al dr Ramon A. Ramos.
Vapor Espanyol "Mallorca", de
Palma, amb càrrega general i
132 passatgers. Amarrat moll de
les Drassanes. Consignatari, Isleña Marítima.
Vapor espanyol "llamen", de
la mar, amb peix.
Velen espanyol "Joven Sebastian", d'Almeria, an-ib quitra_
Vapor espanyol "Ramon", de
la.mar, anib peix. Aniarrat moll
de Llevant. Consignatari, S. A. de
Navegacid i Pesca.

ir, amb eärrega general, cap a
Mahó.
a
Vapor noruec, "Ilavfrú", en
ilast, cap a Cette.
Vapor bandee "Anatolie", de
tränsit, cap a Marsella.
Vapor espanyol "Luis", amb el
seu equip, cap a la mar.
Vapor espanyol "Iturri Ripa",
amb càrrega general, cap a S60
Iler,

NO VES
Denle., a les deu del mata han
de presentar-se a la Comandäne
cia de Marina, per tal d'incorporar-se al servei efectiu de l'Armada: Ricard Chilate Sänebez,
Lluís Verdú Camzälez, Damäs
Rosselló Juan, Jusep Manuel
Achell Parejo, Juan Cortes Piintimo i Antoni Hurtado Gisbert.
La Comandancia fa avinent que
en no presentar-se incorreran en
les responsabilitats que marca ia
Ilei de reclutament.
— Segons telegrames rebuts
per la Companyia Trasatlántico.,
el vapor "Montevideo" arribà tt.
I'llavana 8j dia 31 pasma, procedent de Puerto Rico.
El 'Reina Maria Cristina" sorti de l'Havana al dia 30, cap a
Nova York. El 'Manuel Calvo"
sort1 de Cádiz el mateix dia, cap
al mateix port. I, finalmente, 1"Is
la de Panay" sortf de Port Said
al dia 29, cap a Barcelona.

—3:32DSTMISZT=.1130=12=33-

ELS CAMINS DE
LA LLIBERTAT
DE CATALUNYA
PER

VaIxells despatxats
Veler italiä "Fortunato*, en
Ilast, per a Terranova.
Goleta italiana "San Genna.ro°, en Ilast, per a Pouza.
Pallebot espanyol 'Amparo
Ferrar", amb càrrega general,
per a Valencia.
sortits

Vapor espanyol "Escolano", en
llast, cap a !delega.
Vapor espanyul 'Rey Jaime

A. Rovira i

Piel 25 chtims

I

—

De venda, als quioscos, a les
Oficinas d'"Accizr., catalana"
(Trafalgar, número 14) I a
LA PUBLICITAT
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VAGA A VILANOVA I
GELTRU

La serenó de barbera del Sindieat de Treballadors de Vilanova i Geltrú ha comunicat a tote
els companys d,t Catalunya que
s'abstinguin d'anar a treballar a
aquella poblad& ja que ella s'llan
vist obligate anar a la vaga per
motiu d'un confliele amb ele patrous.
RENOVA010 DFI TRZEALL

La fabrica de teixits dele senyors Segales i Corderos, de Granollers, la qual feia temps qua
esteva taimada, ronovarä aviat
el treball.

NOU SINDICAT LLIURE

En una •reuniú que celebraren
ele obrero de les litbrique; de centró, de Matará, acordaren °raenitzar-se en Sindical Lliure.
Per la Unid de Sindicats Lliures, de Barcelona, parla N'Auguet
Lag unas,
UNA NOTA DEL COVERN
c I VIL, FIADTIFIGANT
UNES PANAULES DITES
AL AlITING StNDICALISTA DEL SOSO
Ahir, a la tarda, el senyor RaNentós Ilegi una nota als porto distes, en la qual shi desalen-.
teiven les paraules que es pro-,
nunciaren al /ultime dels Sindicato Unies al teatro del Bus%
dient que el Govern civil havia
posat inconvenients per aprovar
el reglament de la Confederad()
"Regional" diel Treball.
Segons la nota, en presentarse una comissió a r el reglament, l'oficial del Negociat 11
féu constar que hi havien abone
articles (me contenien conceptes
que podrien trobar dificultats per
a essen aprobats. La comissió
se'n va fer cärrec i retirä el reglament per a fer-li les degudes
modificacions, prometent relore
nar-lo Pender-111
ELS VIATJANTS I CORREDORS

El dissabte passat, al vespre,
el Gremi de Viajnts i Corredora
del Centre Autonomista de Dependents del Comerç i do la Indústria celebrä junta gendal i
extraordiniiria all seu estatge social, sota la presidencia de N'Antoni Nadal, assistin-hi una mimbrosa concurrencia.
El secretare del Creme En Free
derio Sagristä, l'ele( la Memória,
exposant eta avengo' qua Ng obs

Cränicaiudiciária
ACDIENCLA PROVIataAL
Vista de causes
El processat comparegut a la
.secció primera, Apolinar Libeni
Olivar Sänehez, la nit del fi de
desembre de 1921, va introduirse als magatzems de maquinäria deis senyors Pizzala i Crory,
aprofitant un descuit en tancar
les portes, essent sorpres al mati següent, (plan volia curtir amb
un carrete carregat d'objectes.
El fiscal va sol.licitar que li impo
sessin la pena d'un any i un dia
de presitli correccional.
A la secció Begonia van presentar-se els processats Gabriel
Cerdä Cuevas, el qual, d'acord
nr»b els altres dos processats
Joan Pérez Gofii i Vicens Abad
Salvador, aquests en rebeldia,
van sostreure d'un carro, a la carretera de Sabadell a Barcelona.
generes de teixit valorats en 706
pessetes. En les mateixes data i
forma, van sostreure altres géneros valorats en 825 pessetes,
recuperant-se'n para
El fiscal va enunanar per al
processat cornparogut, jp reincident, la pena de cine anys, cinc
mesos i onze dies de presidi correccional.
Ibsen'. de la /meció tercera
s'ha presentat Dolors Botada
Valls, acusada d'haver-se apoderat, a la casa on servia, de vestit i joies per valor de 1,327 possetes, mes cinc cerdea en bitllets
de Banc. Tot va desee recuperat
a excepció dele bitllets. El fiscal
va dentanar-li la pena de cinc
anys, cinc metros i onze dies de
prgad zorteectonal.

"

Reis porjarb
Motorets eWtries -per a joguines mec:\niques,
movibles, amb -piles marca LOT. Agunes i no
llurninoses 1.11 T, de gran eleete. Pantalies fardasia i aparells de llurs per cases de nines. Lämpares i piles elèctriques ue la marca LOT de tots
niodels i tamanys.
LLOCS DE VENDA
Llues de venda: "Suprema", Pelai, 54.—E. Scirijling. Ferran,
número 23.—Beristain i Gompatlyia, Ferrara 1. --a Laplana, i
Companyia, Ferran, 15.—Vicens Ferrer, Plaea Cetrolunya.
—A, Valverde, Comptat, 9, — J. V ilalta, CucurulIa, 2.-5/11.
gil, Colina 1 BUS, Tralaldar, 3.
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ESPECTACLES

Gran Teatre Espanyol

8111113ZEJ11316111221111•111•1331Eliiii•3161•311011i••••11•111••••1

L'axil más gros de Pany

Diana-Argentina-Excelsior
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Avui, dirneercs, tarda, a les

cinc:

El paquobot "Tenacity"
i Civilitzats tantmatalx

DRECKERS
els «rus
03805 COMEDIANTS
PatInadors, riel/alee. arrOtettes, tan- 3
amistes. Denla, di/ous. .arda , a nos
quarts nie cine. siit, a dos enarca de Bi
dna, dues 6-rann funmons a bereriel
deis mcdt aplaudits clown. Rico I
Ale.. Absepot-record ne/s bre e n- a
elote fltvendres, n t. benenri de II
Eintrfplil domador Fortunio. En san •
otoienui iba °tac entrar a la ;rabia e
dele Ileon" salwateea una ill s t:nfrida •
sen y oreta que es pre se ntara arab •
rareta per a nit esser e :m e /zuda. - •
rot, ele al e s presentarld del . Raerla II

•
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ie21re Cate, Rcrna

asease,
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t
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del ;Ir:Talle d o mader, etnia al rudo 11

g

t

A vid. dunerr e e, nit a d.,
guatea de deu. Extraordinaria l'un-

Ganar,.

3

r

ItalratanS. aelmana. 493 dissatve I IMmenee, extraord!naria
comtat de la companyia.
fundid

Dama, dijous, tarda, a les
cinc, Els pastorets, anih l'arribada deis Reis, que obsequiaran la mainada amb joguinea. Nit, Tartúlia Catalanista. Gran fundó d'Innocents

a

13 4 ümques (uneions,

estalitE•111122•421111•11£11113111

rrIVOLI
COMPANYIA LIRICA
catalana 1 castellana
Direcció: JOSEP BERGES

1 Avui, dilaceres, primer d'a
Popular. Tarda i nit. Butaca, 2 pessetes
La banda da trompetas

e

1 PEL TEU AMOR
13 Danta, dijous, tarda i nit,
le
21 benefiei de Pepeta Bugaito.
Tarda: Quo es gran Barcac
D tonal j La dcgaresa. Nit:
• Que es gran Barcelona! i
Marina (Upara), P er la seei ayoreta Lu,,,, atto, senyor Satl
g;-Ba:, etc.

a
Le

a
e

e prearntant Ira scerS grano ereaelonsi
I DIsoneati, GII Spettri,
mema Melle,
Triertb mor', Don Pedro Ca ase.- Queda
l'ilh nanIent a 13 Corn/ adarl.t Cel
lealre. Als sen7ors abonan a les Anterlors
temporadas seis reservaran les acure tera/liats Ilca el SI dearinbre

6rl
al

a
e

kazialezzlenagneenamni

e
t

•

,0

( ina) lious quadrüs),

rerzuzamftwanEcamanzmao

e
,

An-ui, Olin eres, tarda, a lea cine,
l'entrames t(Pl.ohall La (licencia
aarsuela en 3 ti acta a cinc quadro3,

HATRE TIVoLl

3

Palace
GRAti 5.7E0 DE MODA
orla:le:tes

e

a
14

Sesada

1 el rretenlee

11

Taller., 72

Teléfon A. sapo
FährIca: Carrer Benavent (pr6
xim a la Travessera de Sana)

Avui , dimecres, tarda, a un
(piad de cinc. Dos grandiosos

BARCELONA

IMMIZIer

-.1•Macn•

EL MILLOR PRESENT DE

e

RE1S

UNA MAQUINA

N TASUSANA

SA

PER A COSIR

12 el Ei

MAQUINES QUE cusiN DES

rl

DE

pi

flayakswa,

El

Casimir' tliCHS

Despatx:

a -" ESPORTS
•
ti Frontie
Principal Palace

e

dun erea. Bailarina minontris, A copa de puny, El prImo:er nit, pel gran artista jull013e3
517;1,

Bajeles de 1.'a13scia 1 atildes de construcció

a rada NONYENTE. Restaurant upeClal.
Pela, Catres 1 klarISCOIL QUInlana, 7.
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Programes extraordinaria

"LA PURLiCITAT"?
MUMEMEMMIMMIIMWMIEMOSIMI

RESTAURANTS
SOR TU fi fi TEVITE

4a2cruissiumizmurzacianui
El

que enyerävee un diarl Integral.
ment naotonaust,a, ja tenlo

quatre de la pta.,

les dota' a les
tinada.

tacomarauaanuemazam'i

PTES. 10

CARRER CARME; 40
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X
sitialE3E7.01E33:ZPIASE3E3la
3ZUSIINISSItaiitaBSO337..'allst
.
Itenutnental i ei2!;ria
n
Aval, dimecres, El capita
KIdd, O i 10 rapítols; El be xadcr, per Charles Ray; Pi- la
putacle, per la Priscilla
Dran; LI modern Robinson,
E Sed da olerla I d'amor, Apo3 teosi d'en Fraimondi.-Demä, dijouru, estrena de El 11!
fq capita Kidd, 11 i 12; Terra
r de promissió El triomf do
•
.
' altres.
mi la via farrea,
N

a
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Amb tn flascó

GRASSA CONSERVADORA
Ni se li tallaran, ni les temperatures el posaran enterc, conservant
sernpre el brin de nou
¡Cal provar-ho!

Collegi per a senyoretas
Telefon 4725 A.
ciaris, 24. pral.

4

Divendres vinent:

si que es poden portar
sabates de xarol!

1 INSTITUT FEMINAL

5

: El cuarteto Pons. El pes de r omo- 1
p, ella eattuene en un arte 1 1100 qua- •
" aros, Agua, azucarillo' r +/guardia.la, Gran ((kit d' int erpretariú. "in, a •
lea deu. La dr/rtida sarsuela en •
i
in un acta 1 cinc quadros
FI

¡Ara

111

s31611•

la

U BENEFICI DE
•
a
PACO GALLEGO
a
•
U

Vuelta; Na Eiiiffli Fumó fiealsech

Ensanyam graduada arab fracefivants eailaantatent pracitics

Tots els . ensenyaments pe es donen a 'l'Institut Feminal eón a base de l'idioma estala
per a llar mejor eficacia pedagógica deis mateixos. Slii ensenyen lambe els idiomas Castela i
Francès a la perfeecitS, els quals 3stan compresos en el programa general d'ensenyament.
tres idiomas sön ensenyats en classes especials considerats foca de programa.
Degut a la constitució especial d'aguas t col.legi les clases as donen en reduit nombre
d'alumn e s, amb l'extensió i perfeeció que eurrespon, a fi de que, responent al nom d'Institut
arribin a la preparació de 'la 2.° Ensenyança, Balxilleral, Magisteri, Comerç, 3tc., eto.
Ensenyança Montessuriana per a parvuls. Formós jartif per a esbarjo. Local bigienie,
La direcció espiritual esa cauce (DI Rd. Moscón Joan Me irä9.
Projeccious, excursions, visit3s escolars, vte,
De 10 a 12 la Direcció facilttara detalls i reglaments.
El próxim curs el Col.legi es traslIsdara al bonic Xalst del Passatge MCndez Vigo, O, adquirit en propletat pel Foment Pedagógio 1 ens és grat anulWar a lea familias qua per a major
comoditat de 12.5 mateixes s'Inaugurar; amb el 1c:cal la Scce:6 do n'al.> pensió.

---CINEMES
Espeetacle sorprenent
"Mt27.13131111•811113E16B2/3/3133
a
SnJÚ LataillByai
a

la Chariotte i Krecko1
veritables role del pati
Gran orquestra dirigida
per l'eminent liteStPC Compositor Ah. Goetzl

DEBUT

NotaLle sextet lerda. Avul,
grandlOSa es/rema del PU:grama Muna: 0.1 triu al pintat,
creaed5 de Douglaa Fairbanks. EA.(a
Olaraali (Artiates Associata), penca/a irart; Ransfat d'En.ert; Una
barbcria model, Crudea. 1 la (notares Cl Kaister es tau ratir de Datan
(liolanda). - DemN, d1.101/a, Mies
estrenes, L'obsequi del en Baltasar, edleaela ala nena. - Loaaabte,
estrena 1..aleare monticier, per Ker.gani. - 1.1.11unS, raildiona exclusiva. Le dama de lo flor, el Olin 111,s3
a gran de iodueehL nacional;
P
-raveitbldu.Prsc-

p

lents.

'Nutre de Novetats

10 de gener

Esdeveniment erlistic

PER A COBERTES
PER A RECOBRIMENS

Xapa ondulada CANALETA
...111.11111a.

TZMANYS: 114 x 1S5 oin.1 71-.) x 120 cm. :-: PLAQUES de 40 X'
40 cm. plancs
XAFE.S "B" pei , a recobriments; tamr.nys: 120
X 120 cm., 120 x 1 CO cm. I 120 >250 em.
/1 fa LITA, S. .L
laadrid -Valónola- Cavi!la - Ltcyda - Calamanca
DIPDSITS
les ciutats ímportants d'Eseanya

g

nl

Dia

UHAL I II

d

tiran fc.tre Lspanyol

u
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a
Cornpanyia de sarsuela ID
a
Ortan - Leonls - Gallego •
lit

12
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PEP SANITERE
ACSUMPLIO EASALS
g Aval, d I m e crea, 3 gener, 1923. 4
N Tarda, a a-, me. Vermut de broma. Ell
A E ntrada 1 butaca, una pesarla,
l'er ((acera cegada Els poleo. del
N
. D octor Ri g en. XII, a lez, de,i, cl N
F,andia extl: A Fombra de Madi- 21
l l ui,--- Mana, ettjou!, , tarda, 2 ubres,
',e La dona nus I Gama( Gufalull. :111, •
7.! I to t , - , jC3 cite, I obra it e l tito:
A 611
2 l'orna,. do AllosetJulo. Salt ,telat •
f n.... 1 nenes tamptae,ona de (Mili
•

d

a LA BALSA DE ACEITE aa
31 1 la Josetna en
düs actes, gratido55 Z
3
Satt de bruma,
a
•
EL GOYA
a •
II Denle, (Blues, tarda, La niña ea Ice a
rea.i.z.nuanatuumainzacua a• p laneabas, El Goya, I ramon a , per
/bisar Leona - III, El cap,chlto, a
a El
• Granoto Pons I La reina mora. n
a

Primera desen o ganar

•

p

LA BUENA SOMBRA

a

111

1013:23/4611111
VOS, ftACIONALISTA

()fajol. 3.--Cabaret emitirla de
les set a dos quarts de jeu 1 Os

millonaria, A copa de puny,
a
2 El pranocimit,
a
artista japones Sessue Ha• yakawa, la interessant pela licula Miss Tutti Frutti, per rl
ea Lucia Lorena, i einqua etipttol de La reina da la llum.
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ERMETE ZACONI
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Avui, dimecres, grandio• sos procraines: Bailarina

Asalto, 12.-Grandiós hit da
Paquita Alfonso, Mary Taran, Les
Anhela i altres importantissimes
atraccions. Aperitif, Dancing i
Gran Tabarin america.

rl

Gran Teatre Comtal
Gran Cinema Bohètnia

1.31.1131T
per 57111re d Hartas, matter
si da de Cbarlot.

p

o

2

i Martin. Nit, a un quart d'onza..
Dos extraordinaria parlits de piIota a cistella. Primer, Ondarres
i 'chalo contra Mazo i Paleo. Segom Castillo i Casta;laga contra
Guruceaga i Urauidl.

CONCERT

al

Teatre Nou

Avul, ritme -res, nit, a dos (luan!!
de :lee, extraordinaria runnO, Tres
gi obres de gran ¿-alt- h El lamía draMa Illstdrtc en 5 actas de Cola la-Srbitte, Guardan° Bruno o El euirtir
D de la Inquisición. 2. El divertit
apropOsit en un acte de C. Rubio
Lo tornada d'En Nandu. 3. Exit son bolles, l'obra del ella, broma cardan nua, la revista local en un acte, 313
auadros 1 azoteas' d'E. Tubau,
tis i-Pit Titola del (luadrosi 1. PI - pl
a al quarteltllo. 2. Lee bailarina, an- U
glasea. 3. ¡ Com esta l'art! 4. La
Rambla I el Netrola3Ill5. 5. Eld
IIS09 de la poUtlea. 6. Les aubsis•
gd Mieles en sülla (cOupleLl de gran
Si Can). Apoleosi. Espanya monurnen• tal. Tata La compatlyta a escena,
• bulla, couplets, broma coottuus. E Su preparaeló, grana novelista.
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I els aPres formtd,ddea airaclOnx.
LAbible!.5 -manent del g ran Par::
Zuolág:c. Entrada, una peeseta.

r

LA

9 LrIttooritioues enalions

•
ELS C000NA3
El El lemerarl domadet Fischer amb
ele seite Temidas Idgese rasa
El
rl El grup inea ~maro del taJn E
Ele 23 tesos polaca
Vil

n

ROGER

EDEN

Fábrica de Preduta; Ceraatics

nal drann,

a
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Companyia dopen-la, sarsnela i
revistas, dirigida efbr Enric Baut
Avui, ~acres, tarda, a das
quarts de cinc: Las doce y media
y serena, La cortesana. Nit, it tres
quarts de deu, La hoiandesita.

u

e
rl
rl

ele, etc.

Avul, till, ran F/LICIA, a leo deii.
ExIt creixent. entalläUer1 len a VIemes del
asei toda eillOc/0nant hile es eoneix.

Esdelenlment trtlatio
Mes 3 , 9, 10 I 12 de gener
Quatre azoques funciona per Feminent I

a
u

,4

U
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Tea're CatIà Routen

si

Ermete Zaccont

.del Duero, re
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Teatre Còmic

1S Els Mes, 8, 9, ti) i11, el gran
tragfc

Mardute

ra [in Pi k c antonada c reme del lis
Azalto.
u
a
El
L'EXHI3!CIO DE FER
nCSME ,
rU
GRAN DEL EION
a 32 eiszes, 6 ciernas, 141 !leona, e II- E
u gres reato, 17 altota, 32 canalla, e a . r

•
ataannaameauazaaauaza,

Nit, Joventut Jordtana: •

exeCatrics
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Gran t'unció d'Inrvirenis
Aventura extraordinaria
d'un comto 1 una herbcla.”la
Varietés. Per:ccn Nacional
Argenti
ANO KM

N

astridNEo2zONZ:ZOOK:atc;r3

CIRC EQUEWERE
nren rOrnpany l a ele tdr. Ventura a

prra on duro,. arte., Mue l e/ato. Preovn,
p .o. ( 1 ran-hr. a tI•ta Seauntand Zatesky
aplandlta •rne en Innert. Fontuci
r ialznlx. - Dam k . preaentarid tWIITP% aTtlalen arnvorem Ilrhumann 1 nner.
tensora Laute nthal. Crnetien, Serenar. 1'4nm-se, Frhutzen Dort tlenke mrsire
Fr tr Stien1.1v. asen l'Op er e Et. messtree
immtrre. del It de la
yarayn rama Kan Pnnaflata, amb
r„..„„r, pre n n I • hl par: el eelebre
nata SeimtIfluflhl ZaiP:k y - pimarta, 'Se1 fnlat de la eminent
?n'a
;zata T. prn 'kan/are.. - Nota arlat, preaeotael0 del gres trnor Carlo atacada.

r

e

i ituie‘ na DE SOL

E,ITRE NOVETATS
Aval, r. a de pr opPlat ahnnament. a les
an n . comiat de la e elr larallt sopreu Alber›
Ves Cazeut e l. Pluma !a-ore . ..rizarle Ile I'd-

11

11

LO PA2.1DO, O CONCLUtDO
O GUARDADO

EAT R Es

•,

II

Nit, a les deu:

IKURSAAL

PALAU DE LA CINEMATOGRAFIA
ARIZTOCRATIC SALO
31
Aval, dimeores. fornido Prdgrdrna,
4 Eall
primer II(bre d e l densacto•

a
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GRAN TEATRE DEL ucru

41Clial119111616111131619113963•111111

E

a
a
•
a

EXTRAOrDINARI EXIT

E

El capita Kidd, 9 i 10;

L'amor porta el volant, La reconclliaoió deis ()remeses, Reputaole, Una vidua aprofitada, La reina do la Ilum,
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S a Vd. SIMIT hin y Vipla
La alimentación usual es
siempre deficiente y causa
trastornos al organismo. Hay 3
que compensar la pérdida 1
de energías. Si es Vd. previsor y toma a tiempo una
buena sobrealimentación será Vd. siempre joven y vigoroso.
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J. LLAPAUSI
De 5 a 7
Montaner, 28. principal

Senyora

Inuca ramilla per arreglar
planxar I roen%
Carrer Esmera gi la. 1 5 , lend g ,erdura.

CARNE LIQUIDA )

Id 1 Cr, raen usos, u mgraidet
t
es el más poderoso nutritivo
-4,
...,. . •.; que se conoce.
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PANYOS
J. MIR VIVES, S. A.
Ronda de Sant Pera, 15
Gran assortit en Menons,
Xeviots, Estams, Gabardi-,
nes i altres generes per a
vsstits 1 abrics de senyor.
Camusses per a abrics 884
nyora i generes per a vestits jaqueta

Aletton a 25 pts. corte
Estams 45 „
Abrizs 30 te
11)
Vendes a l'engrjs al detall
Retalls ele dillunsi divendres

LIZIRBILNiffilININIIIIIIINSZEIZZIOCEBE11311111141:1•311111441•11111111111faZillill111•1333

del popular"
Reaparició Meravellós
ninot articulat

eme..
••••":

4

Desmuntable en 14

peces
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irrompible

i muntable en menys d'un minut
o
ninot "SABA" amb
les seves 14 peces d'un
ajust perfecte constitueix una novetat que
s'imposa és la màxima iI1usiÓçua poden
oferir al vostre fill
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N'Id ha també sense vestir
Varietat de tipus i vestits.
per a caracteritzar•los a caprici de cada comprador
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