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re de la 'Llige" per fer una Catalunya radicalment catalana, que
dintre els petits gres separatistes existents. Ho lietn dit sempre guau hi ha g i un grup poderes de catalana radicalment nacionuesie.s. ualló més radicalment nacionalistes, nosaltres ens hi tro-

harem per la força de les nostres conviccions. Mentre no existeisin aquestes force.s radicals organitzades, la nostra consciència
patriótica ens reté dintre ele exentas del catalanisme legal, per
iornentar des de les seres posicions aquella determinacions radieals que sentim de tot cor."
L'articulista de "El Gironia" va una mica endarrerit de comples en juljar la força i la grandària dels diversos grups existente
D.ra dms el catalanisme. Pecó aquest aspecte del seo escrit As per
nosaltres secundad. L'aspecte important esta en la franca declapació de les premies conviceions, les quals coincideixen ami) les de
lee tres quartes parís dele catalans que encara formen part de
YortaDezació regionalista.
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BATALLA DE CLILTLIRES
La Meta al veennt de la Filie
Menee mantesa no es selament
treie eleilla de Mengües. E& lambe • enineipalment, una batalla
de •: . - HLÜS. A la intreeeicie cie la
hua,,en eeempanya gairebe seinP r . d. fet, 1a imposide
ceele a. La frazeiteacie lingüísti ca le Flandes ha anal aro:tipaurda 1. la franciteació evitarme.
l 'ar g ument més sineer i mes
im peralet que els valone preent a p etera la flamenquitzaele de
leniversitat de Gane As que
e e lnYa. en pie convertida en
Uni rersilat flamenca, delearä
d ieeer un fegar de la cultura
re a /lee ea pe r esdrvenir u n

mear de /a cultura gremeivea.
: ebet, en crece, que la Ileee
gel flamenca, brenca d e la II'ne
gua holandeea o neerlandesa,
pe riner a la familia lingüística

La preve que el cene! de llene
B el i mplicare un e.anvi de euHurnuJJ dit, de centre cultura. este en et que succeeix a les
tliv ersitate holandeses. on probo-tina la cultura gen-menea, Inteleec tualrnent i eientifirament,

, rlo tanda és una provincia aleman ra be la ~die manera que
It Algica valona i la part dc po-

non per: predeameni del

C2rCle

e ulf ural franeis, fins contra llur

firhpia voluntat, eonslitneix una
unpeeide inadmissible,. Horn pot
tenle preterenck-s per una cultura
o per una altea. Nosaltres, personalment. le. lenim per la cultura francesa. Perä no creem
que aquesta pugui invocar una
especie de dret divf que permeti
le fer-la exleneiva neeeseäriam e nt a temiere: que naturalmen i na retan situat e dins la seva esfera d'acció.
Aqueste problemes no poden
eeser examinats del del punt de
mira exaltasen de Federes d'una
! eultura determinada. Han d'ésser
etarninats i tractals des d'un
mes alt punt de vista de Hit eat
i demolía' humana. Tan
,ust
és el retenir dins un Esta ele
pobles que volen esser-ne ere.
corn retente dins un detereainat
e trete cultural un territori que
no Ii pertany per la lengua que
lii predomina. Pee damunt de la
batalla cultural entre rearma. 1
Alernanya — tal es la vera batalla
de Gen'. — Ii ha l dret deis Hanimio al total respecte de la
llengua primia.
A. ROVIRA I VIRGILI

bleele flamenca afrancesada són
prov Incies eulturals de Eranea.

No rat negar aquestes
Per?) no cal tampoc trenfl e orelusions abeolutament
1,eerides amb l'esmera de la Oísllibertat. El f e t qu • la
line ersitat de Gant, en flatnene ulc arese, passi a ésser un rogar
e c ultura gennänica, /11) l( 5 eap
Mo tea per desconeixer el dret
deis flamenes a Lene una CMe ersiiat pi-biela. Si l'65 de la llene
e ll a f lamenca en l'eneeneament
eini verseare porta d'una manera
li aturel i espontänia, al
canvi de
Ce ntre cultural!, s'Ira ('admetre
teten earnee
[
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LES IIEPAR AC1ONS

ninit interessant i instructiva la compareció entre eis
*id:4 que a la qüestió catalana decta.a aquests dies la Premsa
eoit i els que sobre el mateix terna apareixen a la Preinsa
2lostra torra. Intentarem de fer-ne ací una ràpida síntesi.
Tres tendències és dibuixen en els periódico d'Espanya: l'una,
repre'<ntada per "Informaciones", voldria trobar una solució harieinica al nostre plet nacional per la concessió d'una autonomia
menys ampla; l'altra, representada per "A 13 C", es cona tata concessió en sentit autonomista i prefereix, almenys
di praluia, la separació absoluta al régirn autonomista; la tercera,
— ealada per "La Correspondència de España", no accepta ni
:.emia ni la independència, demana la persecució del cataen forma severa i implacable. Apart d'aqueixes tres tenexterioritzades en els periódies, cal consignar-ne una al, 4reeentada per alguno sectors dc la política governamental
apanyola. que voldria assajar la solució o almenys l'encarrilament
del pcoblema català mitjançant algunes petites concessions desantedazadores, per l'esta de les contingudes en l'Estatut de la
CamissJ extra-parlamenttria que funciona a començaments de
l'ane, 1919.
Davant l'eatat d'esperit d'Espanya, reflecta en certa manera
per ies tendències exposades, hi ha l'estat d'esperit de Catalunya,
aolt més viu i actiu a llora present. Quasi tota la Premsa catalana que ha parlat del dilema d'"A E C" ho ha fet en forma perfectament clara i catalanesca. posant la llibertat de Catalunya per
damunt de qualsevol altra consideració. Es veritat que diversos
aalors de la vida catalana han callat davant les preguntes del
lun espanyolista. Peró no és gens arriscat de dir que la campanea d'"A E C" ha fomentat en els al.ludits sectors, i particuärmenl en els de caracter económic, els sentiments de catalanisme
integral.
Volem oferir la prova documental del ver esta:, d'esperit que
taisteix entre nombrosos addictes a la política - de /a "Lliga RegioBalista". Es ben cert que els elements direetors d'aquesta no Mal
i han estat mai separatistes. Tanmateix, obligats a triar forçosament entre el règim actual i la llibertat absoluta, la gran majoTia delle, si no tots, triarien aquesta última sense cap vacil.lació.
rnes: una part molt grossa deis seguidors de la "Lliga"
Pausen i senten radicalment. Perquè aquests elements continuen
dios la "Lliga"? El periódie "El Gironès" ens ho explicara. I
' aquesta és la prova documental de qué hem parlat. "El separatisine no ens espanta--escriu—; si no actuem com a separatistes
es cerque encara no hi ha un grup separatista nombrós i organitza!... Creiem que treballern amb mis eficàcia dintre el catalanise
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F., esca3sarnent un lima, una lanilla
rcnietre a un sru parent, que compleix el servei militar al Merme, un
paquet conteeint roba interior de v,,tir
Va

i abans d'arrihar al destinatari, ii'ltan
estat sestretes algunes peces.
Les autoritats civils o militars no
han trobat encara el si,tema d'evitar
aquestes maldetes? Es de doldre que
les famílies, damunt la pena de tenir un
'litt a la guerra, no puguin remeta-1i
amb arguretat un paquet de roba.
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projecte britànic fa fracassar la Conferència de Paris
El

IZPALEIVIAN!A

El

"Schieber9

L'any 1920, l'ésser me.s odiat
d'Alemanya era el "Schieber". El
"Schieber" era el que havia fet
diners. Amb la guerra o amb la
revolució, especialment el que ele
La refutació del pla angks per M.
baria guanyat, fent passar a l'esPoinearé
La Couferi2n ,_• ia acaba
ireneer produces neceesaris Del
potala: atemany. Avui l'eseer nata
sense que lii hgi nord
Els de°Set -a Alemanya de l'estrene
g,er.
legats anglesos sortiran avui cap a
Aquest notable carne d'opine.>
es Un exemple de com l'opini) peLondres .•. Les delegacions belga
blica es deixa influir i guiar pel
italiana i francesa continuaran deitinco'. Es tan dar que gairebil
lot servir d'exemple d'escota. El
liberan t
ric de nou continua essent l'amo
París*, 4. — La segona
Les potencies al:ades. t les d'Alemanya. La Premsa estlu al
de la Conferencia Internacional quals es condenarien Itere di:libseu eervei, poble alernany -ele
tau consagrada a l'examen del es (le guerra. llameen, segons
miserablement. Une fa croe la
culpa d'això era atribuida al
projecte britänie.
ptlà britänir. de eomprometre's
Despees de 'les declaracions de soetenir Ice proposicions que An- "Schieber". Perú aquest. per mitlt. Poinearé que tendiren a la glaterra podes presentar en co jä de la Prernsa, ha sabia expulconduele que el pla angles era que es refereix a la reduceit3 de sar-se-1a hata g ment i atejhujr_la
restranger. L'obra ha reeixit. I
inacceptable, el senyor Thennis lea indemnitacions debudes pels
(legué que el memoränduin bri- entice Estats enemics.
ovni as trotriu a tot erren ame
tànic posa a discussió la prioritat
A mes a mee. Al e manya, du- l'odi mes deelarat contra Cesbelga i la constant mala fe d'A- ran/ guatee anys. eols pagarla tranger.
temanya en el complirneut deis elgunes preslacions en especie
No importa que vieses que
,a
seus compromisos.
cornete d'ulleriors pagarnents per sempre han fel grans ingressos
M. Thennis s'adherí a ks de- reperacions, esperies que li - lila luristes, com Baviera, sovint
claracions da Poineard i exprese rien despees pagadcs all doble de (arel propaganda per a -fomensä els seus fervents desigs que Ilur valor. Al cap d'uns quants tar el turisme estranger. En ars'arribi a una enhieló provisto-. anys es tediare Atemanya amb ribar a Baviera no solanient Manrial en la qual quedin deseartats el seta d'edil resintiere la seta een de pagar un impost especial
ele deutes interaliats t s'adopti rigiese del 501 esta4viada i
erun a estranger per a romandredurant un any el projecte fran- eera indústria intacta i es ¡ro- lii: no solament. pagaren a abole'
cés.
baria mestressa d'Europa de- i en n'enríes botigues el doble que
El marques della Torrelta ex-' vane de França que continuarla un e t lemany; no solament pagaposarà a ha sessió d'avui el pula sota el pes aixafader de la re- ren el teatre cinc o dee ver:emane
de vista delälia.
ronstruerie C1P les regio°, de- mes, sine que sovint, en botigues
M. Bonar Law rete homenatie vastarles. 1 la reetatiradó ltc ele- i magatzems seriosos srreu obM. Poineare pels argumente malaria alemanya a Europa. que jecte d'un impost arbitrad que
aportats per aquest en rehatre la la guerra va destruir, l'hateen lis posarla ha venedora en notar
tesi britànica, afegint que avui facilitar. el, aliats.
que el vostre parlar no As dar refutaria les proposicions franFA primer minietre belga hl. recte i que tal volta ren un pe
en comprar el que com--tanegoci
ceses. Amb tot, retirà una part Tiefinis va cembalre lambe el
del plä britànic suprimint la peejede leitänic adherint -se als pren. 1 sobre tot, de la part
qüestió de ea prioritat belga. pe- argumente aportats per M. Peine tothoin notaren un malhumor
profundament desagradable.
rito confirmé teoposieire d'Anglate- daré,
rra per tot el que signifiqui inA Berlin hi ha hagut, ädbue.
Aa'u j oontinuarà lti irsetissiö,
eautació d'ostatges. En eee-c
allguns incidente, entre ella, un
s:n leiint en l'as de la paraula
desacord-Franee podria o br -e so ..
del
qual fou víctima un periodls Lao- en defensa de tia tesi
la.—Havae.
la liaba, que fati insultat per un
bretänica.—Radio.
París. 4. — M. PoinearA, ert ter india ido i después pel que
es reuní n1 voltant delle. Resorte
LA REFUTACIO DEL PLA cm- a la sesee() celebrada per la Contia egser un periodista r;nrrilanhferencia (le lente la erítira del
TANIC PER M. POINCARE
projerte tedia/efe Immeneä per fa, representant de im menys
(le cine diaria italiana.
PartS, 4. — P.n la seva refuta- declarar que aquest projecte
Es clar que tot alió fa que el
ció del plä britänie de les repara-.
canstitnia una vera alterada del
turisme estranger ea limite A Bacions, rorneneä dient M. Poineare "Frac:tal- de Versalles. Iota vegada
viera i a Turíngia sembla que els
que el Gnvern francés no pot, que (tenme deteretinal nombre
bostalers ja ~ericen a mourea,
prende; el projeete brilimie en de eläusules i modificava .per
demanant que es faciliti la vinconsideració per tal com consis- romplet l'estat de pizgamentsede
guda
d'estrangers. Altrament,
teix en una reduce:lb considera- Londres, privant a mes a mes ile
ble del crèdit trances de les re-, lote els amis drets a la Comise ;limeis e:oyente, com l'anglese
han protestat dels impostos esele, de Reparacions.
paracions. en nene terminis
vedette als selle súbeits, amenapagament. i en eaband6 definirlo
Afegeix M. Poineare que en el
eant arnb no concede passaports
de eläusules esseneials del 'frac- Consell este:lugre de Finaneee.
lat do Versalles en ço que es re- França, Itàlia i Belgica es t roba- per Alemanya. L'impon especial
tímele prineepalment oho vetees den en minore davant la veti a nítidas de l'Entesa és, en efeete, contrari tut Iractat de Versa iatt paper de la Comiseie Re- preponderant del ministre de Fi'les, que determina explicitament
paracinns, essent tetes per relea n'ande alemany, i que el projerpart toles aquestes cencessions te angles a mes a naes de no fer que eap impost distint dels aplia Alemanya sense que .s'exigeixi distincie de cap mena entro el cables a súbdits alemanys podría
dita en canvi cap garantia.
debut per reparacions i les ni- esser apiicat a súbdits de les poleerles aliados.
Din que l'examen otea d'a- tres obligarions que toca reme
La resposta bävara a aquesta
quest projecte fi apareixer per plir al Reir!, rontrave per enter
altea part gene conseqüenciee les disposicions del Tractat de quien es definitiva.
per a les diverses nacions alfa- Versalles en el que es refereiK
Dio que ce que s'exigeix de Peedee. Belgica. per la cera pare a les reparaeions en natura, i
tranger no ee impost, sind tara.
Manea saber si el Govern aletee
veu negada la seva prioritat. Itä- en canee n ola cap al:tuste a la
ha, COELI Frenen, lia de cedd• de- prili e itat in els suministres ele seta eonformat amb aquesta ele •
finitivament la reserva en or que calló destinats a reemplacar el gant distinció.
ingressä en clip/ea a Londres que produien les mines que foren
En estable aquesta radical dlrom a garantia deis empréstito destruides.
ferencia entre preus per ale •
si rolen obtenir ðe! s
monte
i per a estrangere s'oblida
(Aquesta informació g emirle a
mateixos.
que sovint l'estranger le els seus
la piigina
guerree; a Alernanya, i en dime
mollee de remedes Pailemany te el
41M1
SP11 capital en moneda estrangera. Els preus d'estrangers serveiLA CO NFERENCIA DE PARIS
xen per a mantenir baixos ele
Pneus alemanys i aixi es dóna
ras "drole" que l'estudiant rae,
que es guanya la vida donant Ibones a Berclín. paga a l'Opera cine
regales Enes perqu4 Stine$ hi pugui anar gairebe per ves.
Que molts d'alemanys poden
avui pagar ele prens aleats dele
estrangers Im prova que als tea tres on no es fa aquesta distin
cid costa aval la butaca de cine
a den mil mares, malgrat de la
(mal cosa echan absoeutament
pleno. 1 penseu que cede teatros,
un la butaca costa deu mil mares.
eón teatres de drama, on igairebe
no hl va un NOI estranger.
Altrament no es maese gentil esperar que l'estranger sigui
a Alemanya per a ter -li pagar impochos. Fora, tant, metete, millor
fer pagar a Pestranger en esteradreeli 01 vea' la quantitat que es
creies necessària i diere d'Alemanya, considerant-lo, com es fa
arree del n'inri, com un nacional
qualsevol, Aiet l'estranger merla
des del primer moment a que
atenir-se.
Aquesta te-oleteó de l'opinie
pública de d'odi al "Sellieber" a
Porti a l'estranger té una certa
explicació peieoeegica. L.L.gent
N't t LI que Peatranger de el que fa
--No 6s °mi que lleguen, trartat de la tgleet16 de Tänger.
almiar les coses. Quan es proAqueeta qüest16 la tractar-am més endavant, quan os torrd a enfonduele una babea del maro es de
da
Melilla.
1
4
Comandanala
. _
part tlp l'estranjr, que comen-

ii

/,

estranger

ea la demanda de les e,a - ,•
preus anties, perque te el prie.e...
els ingreseos del qual elan idee tat al nota estat del mare. L'i',Iranger, ben matee, i l'enerme
q uarititat d'alemanys que tonea
moneda estrangera.
Perú l'eelyaneter no es en equeet
rae res anee que un instrument
q ue obliga a tornar a la normelitat. (Car no (us termite que si
nil marc balee els melle conlinuin
com abans-) La catea. pròxima si
es vol. La causa rentota te la
mala política financiera del Go\Ten o les reparadores o ei
lane comercial desfavorable; l'ese
tranger no es mes que un ele mera intermig entre equesta calle
sa i Perece filial de la puja de
preus.
La cosa es més notable enea-.
ra quan es p ensa en eta
.
1111 . S beneficis de la indústria aie,

manya.
A Alernanya ele jornals són ers

Iraordinariament haixos. 'Potes
le.s empreses propietat de Cerporaeions públiques, ferrocarrite,
electricitat, gas, ele., treballen
amb Teme baixessims. D at llee
guers es paguen quantitals Mecieres. Malgrat d'afeó, ele tedie
dele productos industrials sött
gairebe els mundia4s. i en algun
cas isolat (indiedria del ferro),
els superen.
Exerciti: On resten els guanyee
Algú al.legarà nielser que ha
pogut trabar a Alemanya CO n 0 15 a
Inés bon preu que a cap allre
del rocín. Pele) penses primer que .
moltes vegades
diferende
raiesada per la difereneia do qualitat, segon que sovinl l rompen-.
Ila esial feta al moment
balee del maro, i el que hi ha perdut no heagatat landustriaa sin g el comerciant, que ha reallteate
part de res seves . existen,-. i, . a
precie antes. (Ele erane
dale ja entente/e-error, caen ,atte
no poden fer els comercie/de a
meneo., que es conformin es intrr.
compre la venda en tut motneat
dat, rae a la majoria del.: Tonsumidors no els pugna els ingres-s
sos arel) la rapidesa que baila
marc.) I. finalment, en els "asos
que no sen eIs esnentats el pren
As mes baix, en electa', pere mai
en el grau que sea balees les despeses do la produccie.
L'eferte que prorlueix restrana

grr in fer pujar les coses no da

re que obligar a apujar ele sa-,
!aria i. per tant, disminuir ele
beneficie industrials.
L'estranger, dones, a l'únie que
fa mal es a l'industrial, disteis
nuint el sen exe6s de beneficie.
Malgrat pot
estar tranquil. Ami) la Premsa al
costal., hinten! sabut llançar roa.
Ira l'estranger les Ires que pri-4
mitivament anaven dirigirles con-4
Ira el], pot esperar tranquilia.
raen! enm es desenrotllen els ese
devenirnents,
JOAN OREIXF.1.1.8
all

ONIZSWWW111.11~1~~~

Full de dietari
Collegis catalans
neostet tenarilat rol.leetiva ue
ni dr watt, a l'altura de lee eirLtuttletaniLes. Ili ha, de teta manera, ne heole-fatlo
d'exernplett indiriduals que ena fan .owe..

ruar nn millornment pr6xim.
Si temo+ enrera ,ou dalia de la negligaida que repreaent l l'eseassetlai
col.legis un s'ineirneixi ea catalf, eta fina
de la iturgeLtia Ira 1111 "hada repetir el
tneu idany de la mateita manera i atol, la
mateisa intensitat

-

Sin sranit de cireumet¡i neies, ptihliques
i privades, m'han fet eou¡ixer rinem institueion g nueriiórise El Col.legi
Saeta
Jordi . Per a DOIS, i lIiislitil Feeiw dl, per
a noles.
En el fet de Ilur fundació I (le alío ente
eitunria trobarem toas ele relatan* usi
boli esemple de te naritat nacionali:aa.
El CoLlegi de Sant Jordi fa ruAa de vine
anys que funciona, lluitant eonira ouades
d'indiferéneia, d'ingratitud i d'egnisme.
Pentinal tia egtaf Pobre
d'une quanta parea de familia que no trobant oui.legi catal en dur Mira fillea,
n'hen fundat un. L'enipretta no lin estat
Cleil ni barata. Tanmatels, ele fundadora
han perxistit I el seit merltfasini eararz
a la vetan del triomf. Des de Pany elnent, l'Institut estar inetallat en ediftet
morir.
E.. e no da un bel) exemplc? Coldtia
que loan ele eatalan, rimiteeen. Valeria,
ahrenye que ele que DO tenen farreo per
fardar inetiturions pcdnadgionew sao
acompleisin l'elententallesits priselm
/Ver- p uyar en la ilounin materal, -4.uf 1GHEN APUOPITAItSE'N. Eta munblat
ve Da C n 11.01ert/ gran COM.
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L'A PUBLICA FAT

FINANCES I COMERÇ
SESSIO
del 4

DE

PARIS

BORSA

TANGA

Ganeis sobre Londres, 6345.
hlem Delato, 0200,
Idnin Espanya, 22023.
hlein Holanda, 357•10.
Mem Italia, 7200.
Ideo. Nova York, 14085.
kient Sureia, 37850.
Ident buissa, 200.
Ideal Noruega. 20710,
Idean Dinamarca. 9117'50.
Itlein Pernil, 0173.
'
Ideal Viena. ee'50.
Praga, ersO.
01SPRES TANCA
Lialres, (VIO.
Pesoetes. 219.
liste, 7100.
Itólars, 1400.
Frene aurssos. tal.
Mares, 01712.
Corones, r050. Load:nava - TANGA
redime argentino, 40 1 '4.
Exterior, 73.
l • rar.o. 6402.
Nova York, 46462.
Espanya, 2e1•05.
Sittsen, 24565.
Boleada. 11 7 17.
Balia, 0005.
euecia. 17s 0 e.
Portugal, 237.
Argent Me, 4431.
Monuwideo, 4337.
(lile, 25,60.
Berlín, 372•55.
c open/mime. 227.855
okonarna. I11•31.
PSIgica. 70505.
l•ioruega, 24625.

de gcner de 1923

Comentari. - En tot 1 la manea d'arnbent especulan!' de que adoicia avul la
noslra Bolsa, es venen soslenint els cenen.
1 cls valoro rolan renos, en part es den
• 11 bona ortenleent que la fa meros se
preaorranant al mercal 4 en pul al Cabra
• crinteressos i la Inversin cielo malelins.
, Els denles de. l'Esta( eLsan ter:ti/sedas,
l'Interior o erg len loa rermartat Co ren .
t els amortitzabies 5 per 100, el ved
ba remonIat CO 1 el nos 40 centlmo.
Els Nords 1 Alacants han remantal tul.
cono. mes adoleixen de manea de negoel.
El ~tope a 1 aelualitat Cl veu Bus et
ei pavee ae UNA, c calla ala veneR
esantast ele mas presta, lea el8t111 t Gre¡
dIOi Docirs vonen cm:trata-se ata p:vus
com•auts.
El e:.tilan d'olbigaclonE e per 100 reta
Irr'. trua/ cpte /es alees obligacions.
les dIvisce estrangeres segueixen
teenlear la actryalda abur, havenl pertlut els
cdnims 1 havent retrance trancesos
montan lea Mueco i les lees. Les denles
divises carctsen denatortancla llore variaMons.
130E31 itATI
Tan ca
Bale
Obertura alt
71.23
• Nord 71 .33 7130
71 23
-1 13
•Alacants. 71.,2)
122
1121ropc113,122

de Comerç
Navegació de Barce ^
Cambra
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DIvendres, 5 de ganar

oficial de la
de Barcelona

11132

Marítima

Secció

anca

M3vunent maritim
VaIxells entra!,
Veller ifaliä "Luciano", do Terranova, amb carbol.
Vapor ;inglés "Crneinto",
Bombay, amb eärreqa general.
Arnarrat, moll de Sant Bertran ,
Gonsignalari, II. Enberg.
espanyol Guardia"›
de Tarragona, amb vi. Amarran,
mol; d'Espanya Est. Consignata II, Joscp Gilabert.
Vapor espanyol "Ciudad de Palma", de Palma, en llast. Amarrat, moll de Barcelona, Nord.
Consignaran, Islenya Marítima.
vapor espanyol "Rey Jaime 1",
de Palma, amb chrrega general i
passatgers. Amarrat, moll
les Drassanes. Consignatari,
Companyia Transmediterränia.
Vapor eiTanyol "Rita", de Millag.a i escales, amb càrrega geDernl i 43 pasatgers. Amarrat,
mol! trEsranya Consignatari, Fin de Ramon A. Ramos.
Vapor espanyol "Ampurdanés",
de San Feliu, amb eiirrega llenero!. Amarrat, moll d'Espanya W.
C o nsignatari, Freixas ,
paiiebot, espanyol "Joven Pagado", de Pallar/10s, amb earrega
genera l.
Idagut espanyol "Anita Aranjuez", de Castelló, amb clirrega
general.
Vapor espanyol "Cala Majar".
'1"alencia, anib ciirrega general.
1.1agut espanyol "Gor g orijo III", de Valencia, amb caro
ga genrafl.
Vapor espanyol "Canalejas",
de Valencia, arnb eérrega general
i passalcc% Amarra/. moll d'Espanya NE. Consignatari, Compa/upa Transmediterritnia.

Ln Cainbra de Conierg i NavegaciO d'a
tuesta cinta!, reunida sola la presidén
via d'En ..loaquim Cal/ot, s'aesabentá am
5atisfaced/5 d'haver retal nomenat nora
ment pol senyor ministre de Filmares co.
cal de la Junta d'Arauzels 1 Yalorneions
En llonou Armenteram, vier.president
/a corporadó, el hiel havia te. rrninat en
aq u el' eärree prr virtut
preeepte regiamentari; f rilaVer • Se trainZsi al deganat
dehz j111j310
pri:nora instäneia de llareelona la llista definitiva 'deis pErito
pr.leCes en la qunl han d'eseollir els
sTnyors jeit7es. /i/uni eorrispongui, les persones que han d'exorar els cacees d'irl e rerutors en lis suspensions p-sgr,
ments; do les arsllons efeetuadea an3b
relaeid a Fassumple de leo obvenciono
Duanes i que Ida donar liar a q ué es
prierromik. O oree del Consell Superior
do les Cambres, el termini per informar
5.0111.(i les noves ladres; de l'advierta refrrent a Ice relecions comercials hisprawalemanyes m'o medite d'haver expire 110F.
/re ronveni eomertial anal) el Alela; de
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DrnEdeto TELEGRAFICA tpartat da Correus. nGmero
4630 A.
ATARSANSZANK
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•35.
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ACCIONS COMPTAT

CalsInna Gas blectricast
Canal d'Urgen
li.apanya Inc:ustrial
Sial. Gral. /elevo.
" Penit»ular 1d: m
if." Auttrica d'EtectricItal ,10700
DIVISES ESTRANCESCS

D'ano, 15• 70 .
14k sui"oes, 10/Y(7.
Ideen telgues. 2035.
1. 11ures, 0963.
I Lires.
11] 1205.
bólars, 6'37.
•' Mares, 012.
Corones, 0 6030.
AGRIA NIT
Obertura Alt
Bala
.1. 910fO0
7 ‘'4 o
71'10
71 'do
A 10esnl3 71'23
Idetropoli /.1 023

Tano
7Plo
7135
122

SALDES CUE NO ESTAN INCLOSOG AL
BlITLLETI OFICIAL Al. PRESENT 1 te
bonos

COTITZEN A 13008A
Mp3ts. Exposidd, 6

per 100
9475 op.
Dareelona Traetion and Ligt
7 per 140 (142i)
1 09'00 r. n.
BORSA DE MADRID
lelerlor to/aplat, lfr 00.
AnNorlItsable 4 per 100, 5900.
Idem 5 per 100, 9:00.
Exterior, $596.
Mute d'Eepato a, 50000.
Mero Faimayul de credti, 14000.
II Eta de la Plata, 240•60.
Ideen Hispano Arnerld, 19900.
'abars, 24000.
Sticreres preforenla,
Idem ordlidertes, 3700.
Cedulei, 9100.
Nords, 335'00 cc:letal.
Franca. 4550.
Lijare:, 4100.
Lllures, 2909.

AVIS
S'av:sa als obliqacionisies de
amb veneiment d'interessos peI gener, que Miura') de
preseniar-tie ai fer-los efectius
dullticill dçl representant de Catalutiya i Balear», don Toser, Mascarrer d*Enrie Granados, 85.
Barcelona, segons isa publicat la
"tiactla de Madrid" del 22 de iteren:13re.
SOCIETAT TESAIMII.: DE zArtCELONA, EIXAMPLA I GRACIA
En n -lsorteig tfribligainotis
m'esta Societat, celebrat el dia
de desembre de 1922, han resultat amortitzades le; deis números següents:
03, 49, 169, 195, 213, 285, 360,
456, 457, 462, 505, 626, 640, 708,
31, 777, 791, 831, 832.
Els senyors que les tinguin nodran presentar-se al cobrament a
ic Orientes de la Societat Anónima "Ele Tramo ies de Barcelona.'
(Le a Trainways de Barcelona, SoCiéte Anonyme), fionda de Sant
Pau, 43, qualsevod dia feiner, de
deu a dotze. De la valor nominal
de cada una se'n tleseemplaran
pessetes 3'10 pelo impostos legalo.
Barcelona, 2 de gener de 1923.
-P. A. de la J. D., el secretan,
Baile.

Nie21 g 2

CATALUNYA

BARCELONA
CENTRAL: Rambla dala Estudia, 4
AGENG/td: Atliner0 1, CreU Cobeets.
Numero 2 ,Sud Andreu, 04e.
?tenida 3, benterdn, 111.

l'er la doiannvin presentada a la Junta
Snolleal 'Jul Col.le1 Taguas do l'ain1
O Borda i de la Borsa Oficial de Comerg
per la 'free:une., d'Ilisenda, per
substracció del; tltola del Dalle Porteen
Interior 4 per 100 serie A. Dameros
91e , 010 al 0 1 .5 gérie 13, Idlinera 2 32 2,.010
1 232.124. Série U nämeros 170.80017,377, 130,4107-2114.407 i 2',16.40a), queda
1)15 1ada provisionahnont la seca ne 00 eiavi6, en compliment 1 als atetes de 1 urtiele 559 del Codi de Comete...
De no rebre's ce:afirmad() judicial
quedará auulatula nqueata denuncia lis
Ire el tenue d'un mes.
Eii compliment 1 als "teclea de les dioposicions del Codi de Offluerç s'avial, Per
a general euneigezuent.

Lleg i u LA PUBLICtTAT

R El S gebaixa amb articles de Perfumeria Casa

tr

Llu • s de venda: "Suprema", Pelar, 56.--E. Sehaling, l'erran.
núnier°
i Companyia, Forran, t. - Laplana.„
Companyia, Ferran, 15,-Vicens Ferrer, Plibia. Eataitunya,
-A. Valverde, Cumpla!, 9, - J. Viialta, Cueurulla, 2.--Sla,
res, Guaina i Ituig, Trafaigar, 3.

.1. Roca, S. en C.
Despatx i magatzern:

Men13ner, 96 : Teläf. 291-6
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La muller de Pasteur
En tant l'any 1922 mor, erren
el main i en totes les Ilengnes
reviu la el-temerla del gran benfactor de la humanitat Louis
Pastear. Les associacions Mentífiques mes inmortal/1s del /aún
es proposen, a les vinents Posqües primaverals, d'unir-se entone del norn de Pastear, a la
ciutat d'Estraaburg per hemenatjar-lo sMeniniaiment.
Al (mata( de la tasca científica i humanitaria, es recordada
tanabe la vida tole d'elevació moral d'aquell horno admirable, tes
seres [largues hores de recargues i de liudes.
obutaat, al costat del noin
de Pastear, que poca han curat
devorar amb ceracilat la memäria d'aquella rompanya elegida
entre totes, la intel.ligent coLlaboradora, sense la cooperació
la qual l'obra de Pastear no Murta estat. segurament, tan fecunda.
Aquella dona admirable de la
qual un historiador del g,ran savi francas ha escrit que " passà
en mig de la glòria proeurant no
ésser vista", Ora filia de M. Lenrent, professor al Lyeae d'Orleans, i dramelie Huet, perlanyent a una honrada familia
d'impressors d'aquella ciutat;
Marie Laurent, qui amb el Lemas
esdevingué :ene. Paeleur, aixf
ceta les seves dues germanes,
l'oren edurados amb la simplicitat, la seriositat i l'ordre característica- a lea families de la
burgraia provinc iana francesa.
Al 1918, el professor M. Laureist ron nomenat Rector de la
Facultat de Estrasburg.
Poc temps despees, M. Laurent
rebé, amb la natural sorpresa,
aquesta originalfssima carta:
"Mol t senyor mea: Ans de moits
dies us serä adreeada una demanda d'alta gravrtat per a mí
1 per a la vostra familia; em cree
dones en el deure de fer-vos presenta unes dades que podran
ser-vos atila per a la sera acceptaeiú o per al sea refús.
El meu pare és curtidor a Arbeis, petita via del Jura. Les meres germanes tenen cumple proa
del leen pare (Jets quefers de la
casa i del nostre comerla havent
tingut la dissort de perdre la
piastra mere el maig darrer.
La 1-Matra familia gaudeix de
benestar, però no de fortuna.
M'imagino que tot plegat, el que
posseirn representa uns cincuan -.
la mil franca; i pel que a mi correspon, fa mott de temps que
. tinc decidit el deixar integral_aaent 4.1es meces germanes alió
-que poda:, pertocar-me traqueats
beas. -No posseeixo, dones, altre
capital que una bona salut, un
boa cu y , i la me y a catedra a la
Universilat.
Vine surtir fa dos anys de l'Es-

cola Nurnial, agrega'. per a la
meció de eiencies físiques. Tinc,
fa divuit mesos, el doctoral, i he
•arca-entel a l'Acadèmia de Ciencies alguna treballa que han estat ben acoltits, especialment el
darrer. (Ent cúmplase a ajuntarros el rapen molt favorable que
ha estat fet sobre el dit treball.)
Heu'e ari, senyor, exposada la
mes a actual pos ie ió. Respecte
resderonidur, no ptic dir sinó que
penso con e agrar la /mata existéncia a lea investigacions quí-

tenme,. lieeitjo retornar a Paria
el dia que, pele mena trebalii cienlifies, adquirit
aleana reputen-tú. M. Biol
parlat lee, d'un cup de pensar en
l'haddot, i vol] No que d'ad a deu
o quince ariya, treballa:1f amb
aasiduital, podré pensar - hi. Pena
ti ihn'.; cutid nu ero cal refiar
ti.'- i pede/ t'en creerte que no
es pies en n lui em fa estimar la
eieema pm . la ciencia.
El nieu pare vindr à a Estrac_
burg a fer-vos personalmeat

'
palteid tic caaament.
11.-heut, acilyor, la seguretat del
mea pruturel respecte i de la meau mdisideracid.

L. Pasteu r

E! 27 tlesembre darrer

caire cumplir 21 ans."
Aquesta, {letra, tan lleial com
deta rniinanl, evidencia ben bit el
carache/. de Pasteur.

alarie Laurent baria sentit
das del primer moment una vi-

va simpatia pel juve professor
tan titnid, tan seriös, tan poc exPere, plena de prudencia, vulgue deixar tranmeórrer el tetona.
Pastear, en una lletra dirigida
a Madame Laurent, nuire de l'estimada, li deis;
"Ja se que no posseoixo res
del que plau--en primer lloc—a
una nula, per?, jo record() que
Iota els que conegut i
traelat a fons p ilan mitin/ate."
Bella expressió d'aquel ésser tan
aenzill com franc, qui (lela sentare les Coses tal cona erre, senae
frases ni circumloquis
Despees d'haver rebut de Marie Laurent la prome s a de casaznent, eeicrivia a un sea funjo, fet
v ergonyiís, eme d'una infidelitat
ci entífica: "1 jo que em creta eetimar mes que tut ele meus cris1allal..."
En una altea lletra a un ande
'expressava aixit
"Cree que seré molt cae
timbo en ella Lotee /ea qualitats
que baria deadjat en una dona."
fisaitineat 111 &leida RIMissa2

a mb Marie Laurent tingua lloc a
Estrasburg. al 29 de maig de
1849, a l'esglesia de Santa Magdalena.
Aleshores comerme aquella vida de la llar que havia de reolitzar en teta els seas aspeetes
l'ideal tan cereat i tan peques
regodee aconseguit.
Des dels priniere temas del seu
matrimoni la ¡ove alme. Pasteur
amigue ajudar el seu mate; come/mal per fer-li de secretar], i de
copista, facilitant-li mil tasques
enutjoses. Ben erial, ella es feu
iniciar als estudis científica que
apasaionaven a Pastear, i sempro mes el seu esperit amant visque en intim contacte amb el del
seo capós, que compartía autb
ella coas antb una intel.ligent associada, no pas snlament els resultats dels esludis que anaven
sueceint-se lògicament, ans tumbe les grane deduccions que ell
ca
Madame Pastear, tot i adorant
el seu marit, no fou mai coas
aquellos dones la personalitat de
les guata acaba per ésser anullada per /a glòria de l'espós.
Ultra una remarcable intelligencia, el sea earacter era d'una
gran energia. Destra organitzadora, posseia el do d'ordenar i
d'entbellir les coses al set/ entorn.

Ere Iota decisió mostrara non
sentit i ferhaesa, selid judici i
exquisida bondat, collera el seu
company de pau i d'alegria, sense desmatar mal.
Adhue quan, anys mes leed,
alhora que els grana deseubriments de Pasteur s'afianearen,
i la mort s'enduia l'una darrera
l'altra tres nietos del matrintoni, madame Paateur, heroica en
el seu dolor de mere, el cor sagnant, es t'educara., aixecant el
cap, es imite/ajara del bree de
l'espíe atan darant de Meremeiable de la mera i acompayant-lo al • seu laboratori Ii deia:
"Treballa; treballem..."
Hom es pregunta quina baurin estat /a carrera de Pastear,
unit a una atila dona que Maria
Laurent!
Quan menys, el problema 'del
laboratori i de la pan domestica
slauria presentat demanant un
sacrifici.
Per quin hauria optat, aquell
borne tan amords i tan tundee en
els seus sentiments?
En l'una o l'altra dedal& la
sera vida no hauria estat pas
tan fecunda per a la ciencia. En
tant, la dolo i avisada companya per qui el seu eme s'havia
sentit acollit, anava fent-sa ben
mereixedora de la hurnanitat,
contribuint a l'obra del seu genial papás, sostenint-lo en les seves llores de llana i de treball,
amb la sera fe i el seu amor, que
res no podio vencer.
Una petita anécdota pinta el
earäeter d'aquella dona admirable. Era un dia de gran fusta nacional a Estrasburg. La vila i els
seus habitants es prepararen a
rebre solemnialment el presiden!.
de la República, aleshores el
princep Louis Bonaparte. Arrea
ese/ataren músiques i onejaven
banderes tricolors. Mme. Pastear, que es complaria rima—cosa rara—en totes les festivitats
populars, hacia demanat al seu
marit que li procuras el plaer de
recórrer amb ella els carrera i
les avingudes plenes do gent mudada i joiosa.
"Mentre et vestiràs, Ii digue
Pasteur, m'arribo un moment al
laboral ori."
No torna a casa sera fina al
Vespre, per a sopar, con/ sueceia
alguna regada.
"Perdona'm. Maria, digne excusant-se Pasteara. però... aun
sabia tant greu deixar interrompuda una investigarid..."
Madame Pasteur trubä que tenia red, i el perdonà amb un laCs

i un amable somriure.
Els rnestres de Pastear, com
els seus deixebles, admiraven
part que en la laboriosa existencia del savi prenia la muller. Ella
salí arnb ell de les injustícies
de que fou víctima, acre aquell du
lur nu arriba a malmetre la sera
fe en Deu i en l'obra del seu espda. Filla, esposa i more, fou
sentare la dona ideal. f d'aquesta
idealitat atonsegulda, el mateix
Pastear en parla, amb amorosa
devoció,. quan la solemnial cireumstiincia de l a . seca reeepciil
a l'Academia francesa, en el seu
disours.
En 1868, a causa de l'exeds de
treball, Pastear sufrí un greu
atac de feridura que el deixa
F.n en nornes el pensament seria, i van dies despees,
amb aquella seca incomparable
Iltintinositat, dietava a Pomposa
una de les seres mes importants
comunicacions per a l'Acadèmia
Je Ciències.
En aquella oraste), Mrne. Pas heut' arriba a fer miracles, per
tal rom a f. una d'intel.ligent cura, Pastear gime( d'aquel l terrible atac de parälisi, i pegue reprendre la seca activitat benfacLora.
Quatre anys despees, que una
subseripeiú internacional permeté d'edificar Hundid. Pastear en
1888 a París, ele delegats científica d'Europa arribaven a la capitel
rtaiwo get bowwiatjer

e

Pasteur en compile aquest 70
allys.
Madame Pastear, amagada
discretament en una tribuna de
l'arnfiteatre tiP la Sorbonne, senti, com, eniorn del benaurat pujara Penada esplèndida de la
gratitud de la htunanitat.
El ministre d'Instrucció pública, 51. Charles Dupuy, en un (lascara de gran volada sobre Pastear i la sera obra, girant-se vers
la tribuna en Mine. Pasteur es
trobava, reté heinenalge a la
companya admirable, qui era la
Ilum de la seca existencia, l'altrient i l'apoi de tole els instants,
puix que liarla sabut compren&ea i, per tant, estimar-lo cont
el I mereixia."
Tres anys despees, Pasteur
murta al 28 de Betembre de 1995,

precedint de qu'uzo anys a la ao-

vo espesa en l'etern repes.

El dolor de Mine. Pastear nn
tingué consol. Lb de gener
1905, quan un magnific donatiu
vingué a assegurar l'esdevenidor
de l'Institut Pastetir, a tots els
deixebles d'aquest que la rollayen homenatjant-la, ella parli
aixi:
"Petiso en aquells temas en
que el /toste° mestre benvolgut
realilzara les seves inrestlgecions amb lentes de difieultala... Aquest donatiu d'aval
cona l'hauria ajudat a vencer-les!
Ara, senyors, a vosaltres correspon seguir el seu exemple.., per a
nosaltres les hurgues meditaels projeetes vaatisaims..,
i per a mi, la mes gran bona/1ranya sera atesa aquell dia en
el qual un gran descobriment ese/atara entre ve/saltees."
Cada metí baixara a la cripta
on reposa Pastear, prop deis laboratoris, i romania allí, en piachía romiatge resala entre aquella
marbres, aquella mosaica der,
aquellos inscripcions, que parlen
de les mes graos victòries obtingudes subte la terca i les que
Paateur havia guanyades en profit de la Ilumanitat.
Mate. Pasteue Ilion ä la sera

bella anima a Ball al 23 de set cmlene dc ime. mori a Arbola, don
era fill Pasteur, a l'edat de 81
anys, en teta la plenitud de la
sera intel.ligència, voltaila da
l ' arnen i de la veneració de propris i d'estranys, i plorada com
una mare amorosa per tots
aquella qui havien pogut romprendre la sera valor dintre
l'obra de Vinimortal Pasteur.
CAR ME hAnn

LES SARDANES
AUDICIONS PEP VENTUI-z.-1
Preveiem un èxit per a alunice audichoca, pecó confessrm qae no el crèiem
tan gran. El poble ;de Barcelona ha
respost, com potscr mai, a la crida deis
Pepe de Figueres; Ecxemplaritat d'aquesta generosissima cobla s'encomani
a tuts eta sardanistes i públic en general i la xifra de pessetes recollida es
grandiosa. Cal, doace, felicitar el poble
de Barcelona, que ha paleaat la seca
generositat i el seu entusiasme per lea
obres que dignifiquen la ciutat.
I qui mereja un elogi unauirnc és la
cobla "Antiga Pep de Figuercs"; no
parlarem de la sera generositat per allí)
de qta:. "la mi csquerra no sàpiga el
que ia la dreta"; acró si parlaren} del
seu treball artistic. Es una de les cobles que més ens platica, la sera sinceritat és sorprenent, tot i tenint clemente raluosissims, no els fa mai sobreaortir dele alirea conservarla per
lo tant, tin conjunt exquiait. Aquesta
qualitat éa gairebé desconrguda de la

majoria de cobles de välua. La seva

execuciG és aquietada, sanee estridéricica; aj ad fa que els detectes de qualque sardana massa cridanera passin desapercebuts.
Esmentarem tracuradissima execució
dc 1"'Arri Moneo", d'Ea Pep Ventura,
dala "Recards de ma terra", «En Josep Serra i la "Llana plena d'En Toldi: a. Cal cimentar també l'éxit assolit
amb la "Molinera de Flassi", d'En Junti, obra que palea tata la personalitat
del seu autor i que paseara al grup de
les sardattes monuments.
La nostra felicitació als mímica de
Figueres i als incansables "incimieguts"
del Foment de la Sardana.

EL CONCERT DE CAP - D'ANY
Davant un palie nombrosissiin que
cm/amara el Palau de la Música Catalana, "Els Montgrins", "La Perchada" i la "Barcelona" mostraren un deis
vahos mis estimables de la nostra dansa nacional. La sardana donada, no corn
a hall, sinó com a música, triornia eaplendorosament.
"Els Montgrius", amb torea justera,
desgranaren belles sardanes, ricixint espléndidament en el "Picapoll" d'En Morera i el "Sol Lent" d'En Tuldra, duce
bellissimra sardanas.
"La Principal de Perclada" amb aquella serenitat que la caracteritza i fugint
de tota estridincia, tan ä magnificament
la noca producció d'En Batey "Nadal",
assolint cobla i autor un mercecudissint
elogi.
La "Barcelona" sc'ns mosteà en tota la seva intensitat artística. Es la ve.
gada que hein poglit copsar més a bastaincnt les eme qualitats de gran calda. No creiem que en tma sala de
concerts la sera tasca pugui ésser superada. Toca el "Juny", d'En Garreta,
com mai balden sentit, vale-nt-li una
¿larga ovació.
L'taisonnite
: dsi "Jimi" per la "Bar-

celosa i de "La nina i el moliner" (deliciosa sardana d'En Pujo!), tocada per
les tres cables alhora, al nostre entendre, t'oren les diles millors coses del
concert.
Cal cementar entre les estrenes, la
"Rosada distiu", d'En Català, sardana
magnifica i que crciern que esdevindra
una de les més vomitare.
Felicitem els director,: de l'Orfeó Catala, organitzadors de l'audició.
J. M. C.
• ••
— No sempre les prNiques eón en
va; saben/ que una (Empelles entitats
que dies cerera dijera que roben emprar un nom que no eslava en consonancia amb la sardana, ja l'ha canviat
per un de molt mis escaient.
— Pelicitem el Grup Sardanista "Neri
Esclat" pela programes que s'executen
ea les seres audicions.

PROGRAMA
Darn3, divcadres, dia 5, a les deu de
la radia, audició als jardins del bar
"Patria", per la cobla Cathaldnia.
— Dissabte, dia 6, a les onze del mati, extraordinaria audicid a la placa de
Catalunya, per la en:legada cobla "La
Principal Barcelonina", amb el següent
programa:
"Festa Major", Morera; "Serra
avall", Xaxu; "Alegrament", Estela;
"Aplec de Jorentut", Rimbau; "Geganes i tizne", Batey; "Voliaines", Bou.
Avui, nit:
Agrupació Sardanista Bar Patria. Co-

bla C.:abate/tia.

Dissabte,
Atraca i Escotes- Caldlarics Prat
la Riba. Carrer Arab-Passeig Sant
Joan. Cobla Cathal6nia,
Agrupació Sardanista. Placa de Cati-Juay-a. Cobla Principal Bareelottina.
Els Montserratins. Santuari de Betlcm. Cobla Barcino.
Dissabte, tarda:
Institut de Caltura. Bala de Sant Pere, Cobla Barcelona.
Eornent Autonomista Català. Passeig
de Sant loan. Cobla Barcino,
Grup Sardanista "Nou Esciat". Placa de l'Angel. Cabla Catalunya.
Ateneu Nacionalista Verdaguer, /sapote, 215. La Principal liarcelonina.
Dissabte, nit:
Foment Martinenc. Cobla Barcelona.
Agrupació Sardani.ta, Hospital, 131.
CAL Catalunya.
Diumenge, iraní:
Casal Nacianalista de la Bordeta. Placa Sant trique!. Cobla Barcino.
Agrupacid Sardanista, careen Ample.
Cada Catalunya.
Eament Sardanista Andreuenc. Santa
Entalla, Cobla
Diumeitge, tarda:
Emano de la Sardana. Plaaa Reina
Cataluoya.
Grua Sardanista "NOU Esclat". PUea de l'Angel. 011a Barcino,
Centre Católic de Sans. Careen Fernandez Duro, Cobla Cathalónia
Ditunenge,
Foment Martinenc, Cobla Barcelona,
Casal Nacionalista de la Barcelone.
ta. Alegria. 23, pral. Cobla Catlialdnia,
Centre Autonomista Dependents Comore i de la hales:ida. Cobla Barcino.

se.

Amb motiu de la itieueuracid oficial
Casal Nacionalista de la Carüeloneta,
el diumenge, din 7 del (merar, se celebraran daca escolliaes'andb ions de serdancs,
a carece de bs eobtes 'Barcino" i "CathsiOnia" a la Plaça de Saut Miquel i ai
local social, 1, spertivument, a les anua det
matt i a les deu del tespre. tigurant-hi en
E rial= balleta. a tärrec de l'Esbart le la
casa.

La Cavalcacla de l'Ateneu Obrer del Distric-

te Segon
La (laraleada que per rebre SS. 313t.
els rein de l'Orient org u nitza, sota la
direeció de relatan., amistes, l'Ateuen
Obrer del distriete segou, adquirirá nquest
a n Y -el earäater d'un vernal:de eadevenimeto beneficarsiazial en pro deis seno en
general i dels pebres de Ecamentat distriete en primer tenue.
El dia ti, a lea set del matf, la comitiva oficial de l'Ateneu es dirigirà al ¿'are
per rebre SS. seguint la Caraltafia fius i l'Ateneu, on a les dotze tilo
Ini l loe', per les matehus Majestata,
re l lart inient de jogulues,
:Seguir?, la vomitiva el curs següent
Surtida del Palau Municipal de la Eire
tie Mostees. Passeig Duana, Cuitterç, Plaça Comercial. Passeig del Bao], Muuleada, Placa atareas, Cardara Nava Stunt
Aguan. Pertal Nou, Salí» Sant doen. Ausies Mandt, BalbOa, Ronda Sant ¿''re.
MMIth-n NiSSen, Plaça Mata Pere, Ilaix de
Sant Reforma, 31ereuder i AvelU,
Preixurns, Lacy, Ciralt Pellieert, ( ",inmitras, Seruoteratt, l'hm Llana, Haria,
Plaça Angel, Jaurne I, Nao Vonstittició, Idisbe, Pino. Nova, Cortfbia, Tapiatada, Prituesa, Iteeb, Passeig atan
.51 rclocar per l'Ajuntatuent la Cuminsil, pujara a saludar a Ent.toritnt popular.
protectora de tau beuefien festn.
L'excel.lentbiebn seoptr alcalde Iza delegat la seva representari6 al lineal d'almide del distrime segon, lenyor narbey, i
al regldur senyor Saltater, sucia de l'Ateneo.
Valuosos eisment*.i rten n lita t s
distrlete patrueinen In dita r eata. El repte
tat eseenOgruf senyuc Alarma argauitzu
un dels eamiona atituretabile, el zuntels
que ela artiates ttenyors Montatia i lila
plana executom del restants, i el Gran
Pire Paliase ha petate el me t o desluteres
sat eonettrA azul, exemplars del sets par,
rooldgle, el nas a impartant que fins aya
ba eist la nordra riutat.
Fla ceeärreca que es (aria per al re
partiment ute jotrulnett als neue en elc neta.
rempectlua donAllia alma da dirigir a I,
Combudó de lienefleenein del refine Ate
neu (Mercader*, 39 1 40) er tut
drea,
•

El

concurs d'edificis pel teaIre Català

Boris arries Puig-Oairalt:

He amb molla detentad
la netra que m'adreecu en el núentero de LA PUBLICUAT de dimarts, 111 dieta bastantes coses
justes i (mieses, sovint importunes.
No poden imaginar un tesina
modern final dins una funda d'a
p ariencia Parthemon, del in;
nestir de Ripoll, o de ht catedral
de Reims; us eseruixiu en pensar que els gimes haguessin pogut vestir /lu ya edificis amb
mes egfpcies o be que els engi nyers moderns podessin caure
en la templaci6 de construir
aeroplans d'estil borromireac
Tmiu tela la rail — però da-•
questa maneha de raonar, en
aqeusta ocasió, els grecs i eds
egipcia en dirien "picar fora
la timbala".
Arnics Puig-Gairalt: Quan vosaltres començareu el batxillerat
ja la critica barcelonina baria
sortit a la defensa de la bellesa
de l'arquitectura enginyeril, deis
pals de telegraf, dele tramvies i
moltes altres cosasses; i
manesta defensa fou reta oportonameot amb ocasió de menyaprati
d'aquestes coces, no pas amb motiu d'arquitectura teatralista de
pedra. Aria dia aquest judici ja
está Caliza a favor de l'arquitectura enginyeril; ja ningú co gosarta bescantar la torre Eiffel
perque, en demanar-li lee raons
doi bescantament, el bescantejador no sabria qué dir. Raiiovar ara
ammat plet pot delnblar anacrenie; renovar-lo amb vehemencia,
tal ver-da faci tan estrena com
matar cuques arnb trabuc. Demes, aquest es un tenia 111éS delicat del que sernbla, de manera
que per poca mesura o refleaid
que es posi en el seu esplanament o comentari ens pot portar
al xarlatanisnaa d'aquell Lut COI,
busier-Sagnier que ha sort a
l a pedanteria francesa.
Cada cosa al sea] llore i, si pot
éascr, nu posar-la-bi duce vegades, que amb una ja n'hi ha arou
Dieu reaanres:
"Fent les coses amb esperit
modem".
"Els gòtics i ala reme:tics be
foren (T., 1 llur terems".
"Anem a l'imanta de les estructures". "Forgem una estructura
que s'acusi valentament a fora".
Etc., etc.
Fer les ceses atril) eaparit modera no vol pas dir precisament
fer-les oposadanient a les d'alar
vespre, empesearse'n una cado
Alia, sind fer-les segons las sent
l'elite dels esperits moderns, que
PA1 els pm-ludes de d e
cadencia es
mon recluida i acorralada, i
en C13 perfodes d'esplendor da
elite nombrosa i dominadora.
Aquesta elite la formen la culta,
el bon-gust, Peapontaneitat, el
hurnanisme, la sensibilitat i la
reflexió agermanades, la perseverança, la nargucsa de vista...
Si el projecte que vosaltres dos
presenten a coneurs posseeix
a q uestes virtuts, aleshores tenia
tata .1a ra6 3L1 lamentar - vos de la
riostra incomprensió; jo me nacus. Si no les te, aleshures, en
di:: "Fern les coses arnb esperit
modera" catea ea una posició
tan cómica potser, com en reforrae la vostra proposició amb
aquel: complantent que assegura
que els gatics 1 els romanies be.
l'oren de llur temps. Ajad es una
humorada cona la d'aquell autor
dramàtic que en una seca tragedia l'acciú do la qual passava
en el segle X de J. C.. Mia. dir al
protagonista: NossAtr..ts, els Mimes de Pedat mitja...
Ni elle genios, tui els romänies,
ni els barroca, no es donaren
cumple que fessin art barroe, ni
art ronianie, ni art gótico; ni tan
sola no se'ls podia acudir el constatar que fòien art etc llar ternas;
ele sorba da Ilur temps porque
l'herelavert i el llegaven sense la
preoeupaeid de modernitat, i en
aquest penare i deixar last sella

amara transformant 3n llurs
mans mateixes sense ailarna-se'n
Jutjant la histeria amb resguard
mmureat se rep aquesta il.lueió
de periodes isolats. Gene. Al carat! i que en són dc gel:es els
humea del perloda getiet Rontanic: quina torta personalitat els
artistee del període roniäniel
Nosaltres, en minad, seinpre a reeaga dals estile antics—mieurables moderns...
Pece la 1)i:si-beis no ala pas
(resguardar d'escorç' sind paliorämicatnent. Aleshores se veuen
ele Iligams, les leer/alelo/he; aleshoras se ceu ben bé que quan
artistes es dinen que han d'ésser
" nomas" da Ilur temps i es posen a empescar-se un art senae
arre/a, encara que diguin que
e resperit do la tradició hi 1;,4",
no fan ultra cosa que barbaritats.
Amh aixd da l'esperit tumbé
s'hi ha d'anar en ,compte; seil
bel/ masa; tothom .el posa damunt de la Mula a pretext de
qualserulga friolera.
Voaaltres, quo haveu viatjat
que no sou pam ineeneildes a la
bellesa dr
antic, segon
(le g ares de les vostres metatestacions, haurea vial per Europa
velles chilate Vienes 'Penas, mo,iernes eiul al a cm/Alcaides din tre la traducid, tienes anacronisme. paslitaiemes eatrets, sen_

se prejudici nrqueohegista, conl
Parte , per exempre com Amstera
dant, Brusel.les, Genera, etc. Rea
cordel' que en mig d'aquella bar,
mentica continuitat arquiteatente
ea que fa bolles aquelles einlats,
tot d'una s'hi declara un canjel
que ha volgut de teles passades
desee munes que del seu Lampa;
recordeu els minora d'aquesle
ecilficis i digueu-ne l'horror, atta
tme -a Alemanya mateix, que ee
allí on empescat. hi ha es -4
tat mós g entil i manys discora
dant amb la trafttició pròpia, I si
no, \amen en el nostre eixampla
el qual eeguit de vergonyes ens
hi han edificat els arquitectes que
vog gliu ran iS3i2r maese exe:Msivanient de llar ternas, que non/es volgueren conservar del pos.
dat l'especia,
Volee ésser modern, ja ho
real not, es una expressió pue-mtl fins al grotese. No velera fer
aquest caeree als artistes que
"voten" alzó perquè ententen que
en el fons d'amiest rolen In ha
la idea de valer e38..T de l'esdevenidor, de volee ter un art que
l'esdevenidor no repudie, no trobi
ridteul ni demodat, i alai explie
eitament ho enuncien molts candidats a innovador, Altrament, ele
concepte "jo val) esser del mau
temps", no vol dir res de sensata i
fp jerr lainixbarfta grtli ue res.,444
A irgalbe,amvbaleerl
gust de demä es en realStat quelcom de tan fútil com voler-lo ter
que s'adigui amb el gust d'ahir;
no hi ha diferencia essencial sine
accidental. L'art no s'avalora amb
la rosa dels venta ni amb la cronologia.
L'art de cada sepa, de cada
generació. de cada dia, es l'art
dei seu temps. La pintura moderna és millor que la pintura antiga; en canvi, l'arquitectura moderna da piajor que l'antiga. La
pintura modernissima, que Ira hi
donades per ésser només que del
eCtl temas (encara que amb l'esperit etc., etc.), es plijor que la
moderna. La música antiga es
millor que la moderna segura_
ment perque la impaciencia i Murgull no la deacarritä. 1 teta són
del Hur ternas! Si ni Farquiteetara ni la música no sMaguessin
apartat de ha tra.lició, avui
probablement estarien rnodernitzadee sen3a adornar-se'n i
sense haver perdut ressenciaL
Així vol dir que tot volent per
/amen ésser del sea temps, noInés que del seu temps, l'artista
perd aquest ternps.
Estim l'art modern i totes los
coses del nieu temps Inés que
les antigues, amb passió i cordialital i unció, per?) aborrese
aquestes coses modernes taut
mes quan la condició de laudennitat va soprepassant la de co..
sa. Els qui estimem l'esperit modern harem necesshriament de
condeinnar-ne el sabotatge que
el dandysma o tot altre mzelefici
ji causi.

-

No es pes cert que Farquitee
tura moderna gerrnäniea, ni el
;matee projecte en particular es
earacteritzin p e r acusar en
•'exterior S'estructura dais editaeis; sea/ caracteritzarien si fossin els vostres els única eslils
que s'acusessin aixf. Pecó ja
Velen que als altres projectes d'aquast coneura, tan reaccionaria i
tan poe germanies, acusen iguala
ment a l'exterior Ilur estructura.
Ni tampoc no cal retreure el das-.
freasament de les estructures iradicionals amb "coses ben igneg
furnamentaciú; que no els es4
cauen", quan /es %matees eatruca
tures estan aixi mateix disfressacias, i quan mes gratuitament/
Denles, aquesta lumia de ¿lt
lógica. del sil./ogisme arquitectural que tant es retreu d'enea
de les descohertas de Schliernann,
aviat haurà d'ésser revisa:1n, i
vosaatres matataes ele arquiteee
tes en desfici dinnoraeió .seren
els primara d'haver-vos-hi
conformar: el eiment-armat i
introduccid del terne en l'arqui,
tectura us bi taran esser.
Tot això es molt interessant,
pene pulsee no interassa a tot et
públin deis leetors. Caldea posar-hi punt final. De totes marieres, entre lela tres havent dit
roses novas i no pas comedetamant buides: no harem ras pera
dut del tot el temas, i el voslre
tallent arganeo-S/arde, de tothont
reconagat, no desmereix gens pel
fet que el ~tire projeete de TeaLee Nacional no sigui del post
d'un simple aficionat. 0stIsTAcs
JOAN

Comunicats i avisos
"suplicados"
Ilesa rebut comuniaabi i aviada mitaca
¿ata era espanyu/ prezaut-auts ilux
cacle:
Smietat "AM:id ArtIntlea".
elreel Idqüestre.
Isieeu d'Atto':rica.
Sindieat Lllure Proteseional Iletalanra
gie,

corparació llenara! de Tretaalladora
Unió de Sindicats Idiutse.
Sindican Unir ele Perruquera i Bar.
beta.
No el» publioneta per na diagansr da
teug,ta per_traduir-loa,..

LA

AGENCIA HAVAS
AGENCIA RADIO
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Desprésdel fracàs de les
deliberacions Fraga
obrarà sola
Ameriea 15 milions, quantitat
que, unida a les eärregues, que
representen uns 30 mil miliens,
fan un total de 45 mil minores de
mares or, o sigui el 62 per cena
del ton° a qué. puja el Deute
francès.
Aixi, per obtenir d'Anglaterra
la condonacie del seu Deute, que
e'evalua en orne mil milione,
França hauria d'abonare.
Primer.-38 mil milions,
obligacions de la serie C.
Segon.-2,600 ludieres a que
puja el total deis reemborsos del
Deute de guerra belga.
1 tercer.—Mit milicias de maree
or, dipositats al Baue d'Anglaterra.
Tot això, independentment dels
saerificie que França faria respecte les obligacions de les skries A i
París, impressiö recollida per l'Agència Ha yas a Ice de..
legacions que participen a l'am.
tual Conferencia interaliada, ree
lativa a les reparacions, es deducís que la frasee de les tesis
sostingudes per França i Analae
terna sembla impossible.
El Govern frances, que tea portal a un limit extrem el een desig
de conciliació en proposar ale
aliats la ineautacie en come d'estatges de caràcter exelusiyament
ecoruernic, cense rap acotó rellenar, no pot anar mes enllà dintre
de les eundicions acceptables per
Freno.
Es evident que el flovern trances no padrea donar la seva apre;acide a un pla que permetes a
Alemanya de ressorgir en detriment de la nació que sistemeeleament cleeastä durant la guerra.
M. Pernearé feu aquesta &da .
nació ahir a la tarda en termes
irrebatibles.
Amb el eme deute reten a un
Vint mil milions de mares erafege M. Poineare—, Alemanye
aribaria a eseei dintre d'atauns
anys l'únic país d'Europa !liare,
de càrregues a l'exterior. Amn
seva poblache creixent, la meya
indústria intacta i que no deia.
rä d'aprofitar en seva sitneció excepcional, ande els recursos que
guarda el sen Al en carbe, fusta i potaeees, Alemanya es veuria mestressa d'Europa enfrent
de Frenen, la poblarle de la qual,
menor d'una menea suportaria la
cärrega aelaparadora de la reconstrucció de les regiens devastades.—Havas.

Diesabte taran un tercer match
Jembdee equipe i a l'endemà lluitaré el Sparta contra el Verein
Fue Rasenspiele, de Mannheim,
Partit que promet ésser força inlerzssant.
Diu una nota oficiosa del Club
' organitzador: "En Zamora, ei la
heló que sofreiz a la mi li permet fer-ho, prendrä part
aqueste partas"...

britànic i frentes deepree d'en
examen detallat pele perlts. de
manera que puguin Cesar la basa
de la-disepssiti i permetre a la
Conferblellkla continuació dele
sede thttlet/s44-Rad lo.

conseibncia tranquiLla. Franca
té una mejor clarividencia deis
fets, cap bé que el pla trances est ä basat sobre dos errors. Bonar

Law te la . creenea que ele vagamente n , qu , s'ebliga 'Alemanya
es el que prOdueix la ittllació
fidueiäria; creu per altle'Part
que no es neeeaseri el control,
Binó contrari perjudicial,
puix perjudicaría el erecta. dele
industrials alemanys i per , conseqüencia el del Miel). Per-quina
rai3 els perita anglesos no han
manifestat a Ilur Govern que

iltidttiw y, AUTOR DEL
PROJECTE ANGLES
Londres, 4.—El 'Times" confirma que is Mr. Bradbury l'autor del projecte Imane; d'arreejament de ta quüestió ele icb reparaciones.
Alisen Cl diari que la impremili causada en el nilón de la política es que el neta, encara que
präctie, peca de maese genero,
re s pecte d'Ajemanya.—Havas.

aquesta manera de pensar esté

en contradie.ció amb els fets?-Radio.
EL PLA ITALtA S'AGOSTA AL
MANDES

LA cOleFgRERcut ACABA AIRE
LA RETIRADA DE LA DELEGA-

G 10 BRITAIIICA
París, 4. (Urgent. Diposítat .111les 19'33.)—La Conferencia ha.
acaba.L
Els eenyers Poincare i Borrar
Law han fet declaradons cenetatant el des-acere) existent sobro
la qüestió de leo reparaciens.
ha deleghdie britànica retornarä dffial . deati a Londres.
Le9rl4egeciaelons entre les naeione e reanceea, belga i
sontirmaran dimä.—Havas.
París, 4.—A Coe quanta de sie
s'ha retina de nou la conferencia
interaliada, acabant a les 140,
en que fou aixecada lq_eeereie. Per
no haver-se poget arribar a trobar una fórmula d'acord, la «inferencia s'ha donat per tornee.
nada.
A la sortida de la conferencia
els senyors Bonar Law i Poincart declararen que essent impossible un acord, havien quedat terminades les converses.
Aunar Law, acompanyat dele
delegats britànics, pujä al seu
automòbil, dirigint-se a l'Hotel
Crillen, on s'hostatge. El primer
ruinisere angles I els altres delegats britànics manearen a res nou
cap a Londres.--Radio.

Parle, declaracions fetes pel marquee delta Torretta,
delegett italiä, a la reunid da/Tuesta tarda de la conferència,
han causat agradable impreshe
als delegats franceses, pule les
opinions italianes temen alguns
punts de contacte amb lee franceses. Delta Torretta feu notar
que Italia no cobrarà res d'Auetria ni d'Hongrta, que hauria, per
tant de cobrar part de les reparacione alemanyee, per?) que
aquestes hom vol ara que siguin
reduides. Es declara contrari a
una moratbria. Asaba dient que
el pla anglee contenia lamentables violaciones del Tractat de
Versalles.—Radio.
TIOUS DETALLA DE LA DARRIG-'
RA SEIBIHO

París, 4.—(Urgent),—,( - primera hora de la tarda d'avui es

reunl la conferencia interaliada,
durant les dehberactons fina a
dos quarts de cinc, hora en qué
es van suspendre per uns mo
menta.
En començar la sesead, el delegat italià marques della Torretta, liegf un nou projecte it-aliä que s'acosta quelcom al punt
de vista francés i admet ruegue
ment de /a tesi francesa de l'oblie
FRANÇA OBRARA
gatee de prendre prendes que
París, 4.—No havent-se arri- compensen la concessió d'una
bel a un acord a la conferencia moratória a Alemanya.
que s'ha donat aeni per terminaEi senyorMonar Law manifesda, la Comissió de Reparacions
té que abans d'entrar a discutir
hauch de consignar l'incompli- qualsevol pla, seravia de proceder
ment d'Alemanya en el que es re- a la diecusei6 de la Not a que hafereix als lliuraments de carbó
via lliurat aquesta mateixa tarque aquest incompliment de vo- da a la Conferencia i en la qual
luntari. Al tha 15 del corrent es contesta a les critiques fuehaurà d fer-se aquesta declara- rnulades pel senyor Poincere soció i aleshores correspondrà a; bre el projeete britänic.
Frenen posar en präetica tele el
En la impossibilitat que es popla (rancies. Aquesta nit mateix:.
el mariscal Fech ja lea fet decla- des arribar arieonitzar les opte
litem., va convenir-se que cada
racions sobre aquest punt i din- una de les delegacions estiletes
tre de vuit dies ja estarà tot dieposat per procedir a les ocupa- per separat la nota briLänica i el
projecte italiä i com que la redone militars.--Radee
une, pianäria havia do continuar
"LE TEIMP" 1 EL FKACAS DZ una hora despees, les delegacions
francesa, belga I italiana es retjLA CONFERENCIA
ra yen a un despatx separat en el
Pärfs, 4.--En l'edició d'aguce- mateix Ministeri d'Afees e/ anta tarda el (liare "Le Temps" pugers, per tal de fer aguas estudi,
blica un adiete editorial titula!, mentre la Delegació arglesa es
URCA NOTA OFICIAL BRITANIcs, • "Prole equfvoes", en el qual coLondres, 4.—Malgrat le Fati- rneo tant el fracàs de la confereit- retirava atnb el n'alele ubjecte
senria del primer ministre e del cia, diu que els delegats britànics a l'Hotel Grillon.
E3 reprengué la S29Sió a dos
ministre d'Afers Estrangers, es ja varen donar a entendre aleir a
comunica la seeüent nota d'ori- la nit que la conferencia queda- quarts de sis.
Començà aquesta eontestant
gen oficial:
rla terminada avui cense qu3
"Es convé en que la perspecti- s'arribes a un acord. L'opinió M. Poineare a les observacions
die
la nota de Bonar Law. Aquest
va de les converses de Parle es francesa ha rebut amb tranktidgreu, però es confin ere que meta Wat aquest fet. Si França tragues dernanä a continuació que es
Esser evitat el fraeäs dii tle Con- abrigat entenderle imperialisies, discutís la seva nota de cantesfereneia.
hagués procurat mantener l'estat tedie al discurs pronunoiat ahir
ES creu que les dificultate que
Urbe' de les coses per sota per E. Poineard.
han sorgit podran ésser supera- aquesta situació anar realitzant
El cap del Govern trances made pel mitjä d'un eonveni sobre dissimuladament els seus pro- nifesté que en efecte, havia Unles prineipale linies dels Ida/1s päsits. Però no es aje!. Tenim la gid coneixernent del projecte an-

Els Esports
FUTBOL
Nuremberg °cintra B arcalona
Des dahin es troben a la DOSdulat els jugadors del tenles equip alemany que jugaran
dissabte i diumeuge amb el nostre Barcelona.
L'expectació despertada a Ea
-nucid'aqestncoreha
anat si cap, augnientant enema.
El Nuremberg aluciar ä els seas
formidables defenses i l'hatee,
pele quals ha esdevingut tant fa'mes i en els que sobresurten
frag i San'.
De Earbiteatge en tindrà cosa
el referee internacional, senyor
jietschury; de Viena.
L'equip d e
' h film d2I 13arerdojia continuara anit essent un
enigma.
Dos partits mes del
Sparta de Praga
En vista de l'exit i bona impres
:ele que causé el famere equip de
Praga, el Club blanc-blau ha
aconseguit que faei dues noves
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TELEGRAMES

LA CONFERENCIA DE PARIS

Afegf H. Poineare que el Tractat de Versalles constitun per a
la nació francesa una lid interior ele l'Henal Iqe aquest Traetat, a nie a mes, no pot ésser
objecte de modificacions sind
mitjaneant votacions que /taurien de celebrar-se en els respectius parlamenta de tete els Es tats que el signaren.
El pla britànic tampoc no preven l'adquisieiet de prendes i cap
-dubtar que en terminar la moratüria res efectius tots ele pagamente ab aliats, havent aquests
abandonat el conjunt dels drets
que els conceden el Tractat per
la] d'obligar a Aleníanya.
Poincare segueix dient que
pensar en l'execueid del projecelaberat per Anglaterra es idq usori i fin s i tot
Alemanya no té deute exterior
1 la fluctuació del mare anul.larà l'anterior.
A mes a niée el seti deute en
concepte de reparacions, recluida
pel projecte angles, pot C.S8PC
amortitzada en uns quinze anys,
ä, per tant, al cap daquest temps
Alemanya seria l'única nació
d'Europa que no tindria Deute
exterior.
Afegeix que el ola anglès reduiria ele Iliuraments efectius
del Reich a uns 27 mil milions
'ele marca or aproximadament,
que el 80 per cent de les ObligaIcions series A i B estan destinades al pagament de les repara'cions i el total dels pagaments
que es faria als aliats per aquest
concepte, no arribaría Inés que a
uns 20 mil ruilions, inclusa en
aquesta quantitat la part que
correspon a França, que Os aprozimadament d'onze mil milions.
En lo que es refereix a les
.bbligacions de la segona sèrie, el
',pla britänie afectarla, pel que
' toca a Fraile:1, el 33 Xi er cent en
?flor del 52; però, en eenvi, augmentaría la participació de la
Gran Bretanya del 32 al 47 per
peni.
De conformitat al jeta angles.
la prioritat dc Bèlgica resultaría
anul.lada i els Iliuraidents en natura resultarien rete en un penoBe durant el qual les obligacions
no produirien cap l'iteres, deseomptant del capital del Deute
alemany.
Diu que a mes a mes el pla
angles suposa l'anul.lació de part
dels crèdits que te la Gran Bretanya, pelee que, en canvi, tant
{harma cc« Italia, haurien de renunciar al enbrament de l'ur que
be troba dipositat al Banc d'Anglaterra, el qual representa una
inuantitat de 1,400 milions de
mares or.
Per tot alee), les situacions respectives serien les següente:
Frenen es trobaria devent 14
ene milions de mares or als
Units i a mes a mes arnb
tate Units
eregues que pugen a 59 mil millene o sigui en ,otal 75 mil mitions de mares or.
Anglaterra, en canvi, deuria a

PUBLICITAT

L'Europa de viatge
A yer Latten que marear rap a
Madrid els jugadors dol Glub Deportiu Europa, mi hauran de jugar dos partits ami) Inca selereiö
formada per elements de
tic i del Raeing d'aquella ceded.
Els desitgern torea, surt i resaltate ben satisfactoria per a la
majo. r ghbria del Club i de l'esport català.
En Bruguera malora
El porter del primer equip del
Club Barcelona, que Bofia el dinn'elige fractura d'una eama,
jugant contra l'equip auetriac, es
troba millor.
A la clínica del doctor Pujol
Brull, on estä, el visiten multitud de futbolistes i amies.
Sembla que En Bruguera tardaré dos meses i nrig o tres a
tornar a jugar.
HOCKEY
El partit França-Espanya
111 vinent, dia 7, PII el terreny
dl Polo Jockey Club, tendrá Roe
aquest match entre ele des equipe
seleccionats per les dues Federacione d'aquells paises.
L'encenice seré al mate pree
veient-se un ple mvessar; segons
'L'Auto", l'equip deeignat per
França el constitueizen:
Porter, Terrioux, d21 Lyon
Olimpique UniversiLaire; defensea, Careanagues, del Stade Eraneais (cap.), i Sacquin, del Raeing Club de Erance; mitjos, Ressentbel, de PInqueterie, de Boulogne; Ptioury del fiacing Qua de

France; davanters, Bollack, dee
Stade Française; Steeg, del Raring Club; Sars-le-Comte, de
li'lnquierterie de Boutogne, 1 Selineida, del Stade Franeare.
El probable equip que jugar&
per Espailea estarà integrat per:
Portee, Isamal, del Pompeia.
Defenses, Conde de Gomar 1
Aguilera, d l'Athielie de Madrid.
Majes, Bellver, del Pompela;
Ahuese), del Pule, i Urquijo, de
Davanters, A. Salnietegni,
l'Arenas; Ferraré, del Polo; I.
Satrustegue de l'Attelétera P. Satrústegui, del Polo, i Greses, da
CICLISME
A Badalona
Diumenge, a dos quarte d'unzo
del mate es celebraré al Veledrene de la venia cartel, una re-,
unió • organitzada pet Sport Cie
elista Calais.
En primer Ilec es Pata una cursa local de neófita, per mente, sobre vuit quillametres, amb clus
"sprints".
Completarä el programa la
preve d'una hora, Individua:, per
punta pe .e corredors de seguna
tercetbl eategorm.
;- EXCURSIONISME
La ourea excursionista
Montcau
Ha quedat totalinent organitcada la cursa excursionista que
organitza el Grup Muntcau, que.
dant oberta la inscripció al sea
estatge social, San Honorat, 7,
principal, tote els dies feiners, de
dos quarts de vuit a les nou,
Entre els premie que en aquese
ta cursa hi han, figuren la copa
de il'exeel.lentliniim senyor atente
de de Barcaloua, que
talLUilt•

dir ä al

Club que mes nombre d'altele, presenti i surtin radien, classificats.
Comerte Lambe renta-al, organItzatiora ande la copa de l'Ajuntament de Vallirana, del presiden
del Consell directiu, del senyoe
En Rafe4 López i ami) un bon setol de medalles.
L'itinerari a eeeerrer is: Gavà,
Vall de la Sentiu, Begues i Vallerana. amb un total d'uns 25 quiiömetres aproximadament.
El solear alcalde de Beguis
conceded un pretili especial al
concursan que en menys espai
de temps faci el recorroeut de
Gavä a Begues.
• ••
L'Agrupad?) Exeurcionista Tegarnanent organitza per a demude i
paseat demä una exeursiö, sota
el segiient itinerari:
Monjoie Castellvi de la Marea,
castell de Marrnellä, castell de
Seliart, sorra de Montmell, La
Juneoea, Bisbal del Penedes i
Nendrell.
e ne-. Stertida; Estació Id. S. A., a lea
quatre.
• ••
111 Grup Excursionista Mara!bien rara deniä i passat deniä una
excursió a les Guillerles, sota el
segiient itinerari:
Girona, Las Planas, El Far, La
Salut, Rupit, Tavertet 1 Vieh.
Surtida: Estació de Frailes, a
un quart do sis.
BOXA
La propera vetllada
Per al dimeerea präxini prepara la A. E. P. una interessant
vrtn a d a, sota el nou pla que per
aixecar l'afició tenen traen els
8CLIS directors enguany.
La vetllada del dimecres' sera
A base del comba& American.-

L'aviació

El trances Thoret hores i tres minuts
amb el motor
parat en un avió
•
ordinari
•-

rtiekra, 4.—L'aviador 'Proret, pilotase
un avis •rdioari, n'aize•S •hir a una 150
»seres (asume et pnig d'Elauett. En
aquel mement aturä el meter i aterra
sense aosetst, desprOs d'un vol planejat
fue dur set horra UPA minuta.
L'aviador Thoret ha batut airf tete ele
remede del luda de vol menee ituoter.-1.1.vea.
COPIFEDEPICIA DE LA enarRACI•
AERONAUTtCA
la COPA JACQUES 8CliAMAIDER
Parte, 4.—En l'Eero-Clue de Frenen
n'ha reunit la conferencia anual de la Federad') Aerenutira intarnatianal. Eetaven
representate ele scriient» Anglatarro. Relgiest, Esteta Itaits, Itälia, Suecia, Xile, Suisee. Dinamarca, rePare•
Freno. La Confereneis ba decid:t que la
eopa Juque!' Schneider per a hidroavis,. es dieputsrä *Apee any • Anglaterra entre el primer de juhol i el 30 de
novembre. El traieete nerä en el eaaal
de la Manea tui un triangle format per
Boulogne o l'alai'', Dover I Folkeetone.
Una de les provee serä un recorregut
do YA) milite ron) prova ele velocitat i
ni» raen. la de navegar finan meaye mit3, milla per la entpertleie de VaiLus.—
Radio.
DEL ARASIL
Londres, 4.—Al "Times" ternnniquen
de Rio Janeiro que el Trihumal Suprem
he deeienat el doctor Fernändez per a les
tuneion, de pres;dent de l'Eetat de Rio.
La lId sobre el pressupost que ataba
de votar el Parlament braniltny, eenyala un for tangment en els dreta d'importselÖ d'objestes de lene i begudes.—Llaras.
1...bal•nn•n•n•••

glis i que ir sem" no cal dir,
impossib/e d'acceplar.
Aleshores, a instància cl
leitänica i belga es
convingué que la semejó quedes
sospesa pera estuid
sospesa per estudiar la nota britànica i e4 projecte
Des del moment eue quedà suspesa
la sessió, S'aCCenttli la Creencia que leS

D'Orient

Els aliats - es posen d'acord a
Lausana per a
obrar a)» termes
sa respecte deis
otomans
Lausana, 4.—Els top, ole lee delega.
Kons aliadea es posaren ahir d'arord
obrar amb ferratea respecte alela tUrttL
l'alabó es propoaarä la esn y outtaria de
tercera comiesiG.--Tla VAS.

e

LA QUESTIO DEL PATRIARCAT
Lausana. 4.—Com sigui que ele

turca mantenen Ilur decisió da
treure al Patriareat ortedexe de
Constantinoble •le poders lemporete 1 administratius i CB net,vea
a acceptar el mateix que els are%
la ((intuida traceional presentada,
encaminada a la cread(*) d'una esgiésia ortodoxa autocefala,
acordat portar eassiumpte elaraut
la CernisSiÓ plenäria perque
aquesta decideixi en definitiva 5o,
bre el 'articulan—Hayas.
VICTOft .111111RJE RiTTE, EX.
CLOIT DE LA 1.1.010 o'RosOR
Parts, 4. — El president
República eignä ci dia 1 el d e
siebent a Vletor Hartmerit--cret
te de la Legué d'Honor, decret
que es publicarà al "Diari Oficial". Segons amnesia disposició,
la decisió is motivada pel
"mancament contra l'honor" tomes per l'escriptor en la seva darrera novel.la .
Victor Margueritte ha decida
no recerrer al Consell d'Estal
acaba ch dirigir una carta ala
membres de la Legió d'Honer.—
Radio.
LA CRESCUDA DELS RIUS A BRAND*
Paris, 4.—Ft1 Sena atusa a Iletun arta
notable crescuda.
NlmOs el Rodan
tornat a ergirer. A VaRabregues el aire-U
Savia aUginüntai ahir prop
quatre ame.
tres i
A Verdun, a tonseqüentia de la eres>
eUde del Alosa les a ¡Lites invadiren la
',al'
entre Saint-iiihicl i Verdun. La navegada ha estat suspesa. La m'escuda es erprior a totes les de l'any past —Ra-

dio.

COLONIES FEIXISTES A VAFRICA

delegadons se separada) aquesta ma-.

tejas niL—HavaL

•

LA S071T/DA DE LES DELEGAC tONS

Paris, 1.___na 'aesegura que el
president del Consell, M. ' ,caneare, celebrar ä dernä converses
partieulars arete els capa de les
delegacions aliades presenta a
aquests cape no conetituiran
Poine.are pugui celebrar amb
Les converses que el senyor
París.
cap de les maneres una rontinuació de les deliberaciuns de la
Conferencia, ja que aquesta s'ha
donat per acabada aquesta tarda.
La delegació anglesa sortirä
re del dia; la italiana, demà, a
d'aquesta capital demà, a les dotla nit, i la belga, dernä passat
al matf.—Havas-

Adolf Fredlani, el notable atleta,
que fa el sen debut com a boladon professional.
Els altre3 combats de la vet-

Hada sembla que seran el de Ja-

eint Fabregat-Ferran Urtasun i er
de Sergi Andeesein-Courad Sancho, campee del torneig de ph
Ile es er.
L'actuació del notable artista
En Frediani ha caueat sensacie
entre ele afieienate, que ja el conciten com a un gran atleta 1
amateur de la boxa.
• ••
Els vinents dies de Reis l'Agrupadó Excursionista Júpiter
realitzarà una excursió a Girotia,
Pasteral, Susqueda, Rupit, San tuari de Cabrera, L'Esquirol
Manlleu.
Surtida: Estacid E. S. A., a les
540.
• ••
El Foment Excursionista de
Bareelona fala domé i passat
demä una excursiö al Montseny,
sota l'itinerari segteentt
Dia 6 (primera jornada): Bae
lenyä, Seva, Bruilts, Sant Segimont, Santa Crea de Matagalls
i Sant Marçal, on es fans nit.
Diä 7 (3e8ona jornada): Lea
Agudes, Tare de l'Home, Santa
Fe i Sant Celoni.
Sortida: Demä, dia 8, per l'estació del Nord, a tres quarts de
sis.
• ••
L'Amsociacid excursionista de-.
portiva Puigmell fiera domé i pase
eat demä una interesant excurshe
a la Vall de Núria, Dota el següent
itinerari:
Ribes, Queralps, Pont de Cremal i /aria i reinen a Ribes, sortint demä, dia 8, a les 545 de l'es-.
tutelo del Nord..

1

Roma, 4.—EI Govern acaba
d'aprovar el projecte d'emplear
els feixistes per la furmació de
COIÓDiCS militare.
Les camises negras, romanades per °Delate feixistes, erran
enviats a Somàlia, a Tripolitänia i a Eritrea, Metes abans d'haver complett el servei militar,
per la qual cosa es descomptarà
el temps passat a l'Arrice. El
nombre de feixistes que es dee
mana es considerabk.—Itadio.
CONTRA LA SALUT PUBLICA A
LONDRES

París, 4. — Comuniquen de
Londres al *Petit Parisien" que
la policia ha descobert a diversos indrets de la capital caixes
amb ampolles contenint raearn,
bis de rnalatties infeceiesee.
Havae.

FUTBOL
R311S
Dies 6 i 7 de gener
A les 3 en punt de la tarda

1. E. Hui NI
Mil aloma
centre

Fe

(alig gl meta I mima
GOVERN CIVIL
al Praalfsnt da la Illancorovettat
ei

Governeder

Ahir el ,enyor ReveutO, manliestä. ala
perlOCEStee INe hasta vtaltat al presiden(
de la diancomunttat, senyor Pula e (ladatalen. Dlaus quo la conversa fou tOrdle
llsaima.
Ele ote l ooletse del Mano de !hm
c4lana
Una ton/UNIÓ d'arclonlates del Sane (NI
Birrete:ola muta et foyer:m(20r per a den)anar-ll un aiut en el Sell Le3UMP:O. alt
couteSta que trarlaul-Se 0 , 110 usuwee
que la 10 camal judicial, en
pede ig

abole poca cese,

--

Divendree, 15 do gene da 19E2

11:1L. PUBLICITAT

CONFERENCIES
la gura nos ha sudad aqueist amb gran

D'ESPANYA
La

eterenitat.

El doctor ha

dit que neeessitava irr
duea rural ¿iries al peritar, pera que
per ara so /si havia teme» de eromplita-

qüestió del Marroc
—

done.

tabre ha bakat una ralea.
Ileta AVIADORA IldlITS
ITEI,ILL.A.—A Clima hora definan

Arribada del general Burguete

un vol de prova sobre llar Ilira Pillar...id vulnero 10, pilotar per l'alteren de
complement Benin-oh portant com a eneia ritteer el espita d'Inteadénela Joacp
bás, quia nun rateada ele Test el va tumbar, Islent l'aperen prop de la Bocana,
meriat tete dos aviadora
Alga.. aniden acudires en rano«,
perd versen aermeeguiren recollie el em
däver del mayor Si-alega' I retare torrara se as aparegut

En l'expon CAndaluste ha tribal &mese
Watt l'ex . Alt Corniseari general Durgusee,
.ssent rebut pet mmietre de la Guerra,
el sots-a tttt tare nI'lQUf31 ite[dlleMaill. funeral Barriera, 1 mialls minero.
UNA

AL.LOCLIC10 A LIS TROPES

El general 13urguete, abans d'entbarcar cap a la Península, ha dirigit a les
trapes aquista aLlocució:
"Ea cessar en el carne d'Ah Corniss
sari i en el cornandament de general en
"cap d'aqueet exercit, seneigno molt complagut, la viva gratitud i cordial record que de tots vaig tenir durant la
nieva breo estada, començant pel Ja n'la i el seu liaglizem i seguint aquells
clemente d'alerta/me reces germaaes, civils i militan, que així kan ccojuvat
a La total pacificació i eulernissió de tate la rolé occidental i central, fine
Gomera iseituita i asea les que be lograt coereertir en- aliats i collaboradors
elsqjr taren encenic z el dia abans. No
¡d'elido tameme l'entusiasme i sei amb
que velar asan, accuntint per les tropes
de ~ir/a i harque3 amigues, que en
una sola operarte> i en poca dies, recenqueriren una tercera part del territori,
eccobrant trenta tanate i establint-se
en lee formidables poeicions de la diviebria de Tirri-Azz-a, entre el Kert i
el M'arar d'Alhucemas.
Per /ore amena designis i cernir], que
el Govern de S. M. easenyali al nou Alt
Comissari civil, el rneu digne 9UCCC330T,
espero el eecundareu amb identic zel
entusiasme, per tal que aquesta pan i
aquesta rama que vais afirmar des de
la nieva arribada aquí i aquest Proteetorat civil que vaig iniciar, es Yealitzi
atab tota la seva amplitud per be
panya i de la seva zona protegida, con
demana fervorosament el que fon vostre
Alt Comissari i g ere- all en cap.—Ricerd Muguete."
tIANIFESTAC101/13 Al.8 PER100141-88
Parlant ama ele periadistee, En Burgriete ha continuar manifestant-se opti cauta sobre la sanada general del MarrOC.
La primeea ^-eatrarietat que ha pertorhat el seu esptaat ha estar la campanya que C3 fa per dretes i romanonistes, contra la submissió del Raisuni.
Estima aquesta campanya antipatriótica, perque ee e °- . de no ta!lar -t a temps,
le funestes ceneaqtiencies. Creu que no
;st estar inspirada en móbils patriótics
a no i ,ser que /es conferencies siguin
amianeades.
Samiere que tal vegada sigui en atraes Lata versió estrategica per tal de
ari es parli rie les responsabilitats.
Dia mee la so7smissió del Raisuni és
total, driinitiva, absoluta. i que de /a
son eficacia no es pot Militar. Des que
'va paietar-se amb el Raisuni, no s'ha
firat un tret a la zona occidental. El
Faimaik es pana sense cap dificultat
a qualsevol hora de la nit. Una vaca
que es perdí, és una vaca que es troba.
Les cabiles cooperen eficaçment a l'obra de pan, lliures de les suggcstione
del prestigi del Raisuni, al qual es dobleguen sempre. Aquest ha estat el resultat de la sonnnissi6.
La política civil topara sernpre a l'Africa amb l'inconvenient dele- interessos

c•iNENTANT unl BENET7 '
LA INTERVENGO REINA
Casteertant a ea que feble deia El Defiere reitere el Deeret relatin a la senda
d'objectte artintica, as-ni recriu Ei «el:
No ea demitmeix * rliegiesia de la sera
"infli g id de propieeria, a j ad a alguna
mala mardians de la »ea Ilibertat de di.
tepirlasid.
151 roateir Pastar no por anenar la /leva erepletat antelara. Cena podria esacedir-ve al Carena al hiede, al tener el
du-el de vendre al drapaire 1 al trallaant
pelee-sales, preneherimes de l'espera nacional?
No es preterezni • aranyarnes amb dieer.inirions enbre ti dret de premiarse
Un periedie sine represente millar que
El Debate repinte de la e/ereeia, ene dele
amb teta transe:trine:a en el MIP1/ semen:, daten' pomada: "Es traerte que lev e!.
glemiem puguin lerdee matee cap Impediment Ilure tersar, ertl a tin, meatre l'Estar no els concerteixi &tres W0~ ecoenrejes.
EI Debate afirreava uubir .rodenament
que el Rai no firmarla el Diem«. Pereme
en perlAdie s'atreeeixi a una tal atleta,ele e, neteseite cine meguretet pr;vie que
deitirj•rfern s- l s- no en Al Debate l'ha
adquirida.
Fine va lamerá...ere que tut nevare rollega fas diponiteri de la adinerar retia i
pague s reapondre dell e arnb mg % confinnfia que ele antelara, ministres que inda
mitin al Itel que pot signar el Deeret
quen l'hen arordat.
En Recaer/emes aquest metí ha -visitar
el Nund de S. S., celebrant amb ell

una Parra conversa.
Despres el Nunci Ita tonal la visita
i es creu que el d e cret sobre joiCa artiatiques ser à modificat en algun aspecte, peró no en el essencial.
RUTA

AERI/5 VFANSATLANTIC.1

Ja ha ro:manear In eonstrueeió ao dirichte amb deeft al corren aeri que s'establira entre evilla í Drenas Airee amb
coste a Canaria*, E mitra' sz.,en!i'.«”Iolse
en ip(Ilag.
Ele taller, de t..1 CI13 Zepp e lin prepstl: ron artualment un neroatat de 710.000
' tres ', tibies n-r al reeorreent de la nata
m e nnelaria E/ mal cost nerä de sis
ole p . ssetes 1 le casa enustructora
be expressst el era der de enmar-sie, mitjancent aquella aportn e ia, a l'ernpreen.
No pot Alemanya eonstruir 7,eppeline
. mejor, d'equeet deeplaertment. en rirtut
del Tnetat de Versalles.
A l'hora lu ye-c ent treball, no distarle
en un Zeppelin de 30,000 metres eabie,
destinar ala Esteta Tildes, en compeneaeia d'un nitre que Alemanya promete
trstnetre en romeertar-se la pau.
Pear1 els tenia. etipanyols buena. pi- erial ja la dificultar de poder impartar
els grane diriribleee destinats s la riere.
cents.
t renso tiantin, que .9 canear/aren O
Són molts ele elements interresats
&Villa, n'ab la cooperada de terniee aleqivi continuii la guerra, per6 s precis
manye.
que no adoptin per aixó una actitud enEa quant el CI•vern aprovi, en As acaballa.
lte seres facultats, u sollicitnt de
El printer sorprès de la eampanya, traria, puix nautoriian
Ira estat el Raisuni, al (mal ha hagut ele addirional a la Ilri a alza un artide preer.111s,tos,
d'anunciar el general que no tingui cap eis d e- manará a lee Corte me eridit extratemença. pula el Govern aprova el fet.
ord ins ri.
A judici del general, el pitjor del GoFd comandant d'Aeronàutica
vern ha estat declarar que en miant al
N'EmIli ¡terrera,
secundat prl capit¡
Raisemi. no queda dret a l'unció. No
teenyeir qui arabava de tornar de
'moda dret a Derecha no perque ja esBueno, Airee ha ultimet ja ami, ;xit fatigui tot fet, sinó perque sita fet l'únie
laguer lea altres ~Militare de l'emprecinc C3 pella fer.
sa.
Preguntar per l'efecte del nomena+
S'ba ele git la a Sevilla eis terrenys de s .
c -nt d'En Villanueva, contesta:
a
tinate a tollere 1 hanenne Esten
—A l'Exereit, Iré. L'Exereit no ti al Nord de la eintet i ele Propietari, no
mis que una aspiració-: que el proble- han regatejat faeilitate penaué s'implanma del liarme s'enfoqui d'una cegada tes alli el projectat Aerödrom.
i es vagi a la seva solució d'una maA Suenes Airee s'establirä al S. 0. de
nera definitiva, que acabin aquestes ve- la rspital del Plata, a un extens eansp
ril lacions que han donar Une a que el per a maniobres militare, Propietat
mes desorientar, et que mée dubta, el l'Ent e argentl, el qual eedelx part debe
que mes sofreix i el que mes pateta si- terrenys amb aquell fi.
gui. l'Exercit.
LA FEINA DEL NINISTEIN
LA EALALTIA D'EN VILLANUEVA
•

Sense agreujar-se la malaltia d'En
Villanueva, persisteix la febre i aquesta
en trobava 1/1,t 3 decaigut.
EL CDRUNIcAT D'AMI*
Ja harka amiga de la posició de
Soli Masand tingué foc amb l'enemic,
quatre morts i un ferit.
Han mort ein dos tripulants de l'avió
que va caure a la mar.
Per equivocació, elsa centinelles de la
Posició de Tamasurin u. feren foc contra
iii soldat, ferint-lo a l'espatlla.
No hi ha variacions en la situació

política,

"EL REEPORIBABLE"
Amh aquest fitol apareixera un setmanari, largan del °emite Exectitiu de

la Higa Nacional Pro-Responsabilitats,
dedicar a assenyalar les formes de &Vide en ço dc les eesponsabilitats.

•AI-ALTIA D'EN VILLANUEVA
El l'resident ti5 •alat aspirad mili' el
domiaili del penen'. Villanueva, amb l'ODjecte d'informar-se del tau esta! de eaLA

,

/

El cap del Govern tio ha despenar
aquest matí amb el Rei.
Segons Ira explicar despeé* ale periodistas el propi president del Consell, no
tenia necessitat de ce 1 ebrar avui l'ecosturnada conferencia el Sobirä, perque anit pastada, amb motiu del hanquet i colmen al Palau en honor del
cos diploinitic, tingué ocasió de parlar extensament amb el Rd i d'informar-lo dele assumptes d'actualitat,
També ha facilitar als perioclistes un
telegrama oficial de I,isboa, en el qual
diu el ministre d'Espanya que no hi ha
cap agitació regnant a Lisboa trampalitat absoluta.
Afeada que les autoritats compten
ami, eis -elements necessaris per a evitar les alteracions d'ordre públic.

ALCALDES DE REIAL ORDRE

El snts- secretari de Governació ha
manifestat que havien estar signats alguns nornenaments d'alcaldes de Reial
ordre, pers no de capital. de provincia.

lit.

Trohant-se el r ap del (*hierre ni &mirili de ) 'Ah Ciumi e eeri hi han a e udit ele
(lineare, para i till, en,' hall f.4
una cura dei braç al aeayor

elOc ear.

EN SAURA. CAOADOel

En la corera efeetueda ablr a la 'pes.
vinria" de Traerla bi aesiett N'Antoal
Mauro»

,

La campanya -perio:distica 2nticatalana
^A E V' ENS VOL BERNA»
11 C segada la seVa eftamsiva eneestalasia len ves diere! *Nicle, tan
dieertit soma els anterior% aidadeix e un
amerare bareelent,
oanipanyet
pareades, que qualifita d'ineeagruente.
Al Rail de nartiele °Grafema 'ele adral,. Cataluaya, per les erre, sirtes i acaba dient que la asa germana l eßpanyala,
1 si desee diria morena I sevilkaa.

5 ADD14274110 » oto Que EN arda
•1UNIA

La "Vez" enterarme z ele irrítelos do
'La Veu ele e:04m.y." 5 de LA PUBLtC/TAT centestent a En Gdmea de Raquero sobre l'enema muela t pesa ede arLile, repose!~ tuanenta apostata,
"Cretas ano "La Ven" 1 LA PUBLICITAT exageres exemetvamem. Setretst la
anona lamb el auu arada resalareis% va
luna /hin, lbadaleres hura tractat a m6,113311113 catalana que han viscut emulare
estatura,* t que parlen perteetament el
aislan!.
Lee eatridbncles, sampanes de la premea •atalealeta, eón cfoneraprOdenta en lela
els ceses".
"LA

D'OCA" ENVORA 113.11 VIILLIS CA-

CICATS EEPANYOLISTES BE CATALUNYA

"La Epoca » , en el sea editerter s'ocupa
de la eanmitara ene tan alg una Peridenes
sobre el problema esteta, buten& en qué
entiese de de conducta mas que de Deis, t
que al Menee llama una perseveraneia ea
el* C•verna. Inelolnl ceo
ore I
berals per a no donar una importancia
Desmesurada a Cesa, I persnncs, I no naraesenn socombrat •rganIrsarlons trolclenalment espanyeetstes, Mol de raetquoime. per a Bebes delle, allecar-ne un
altra que no era espanto/lela encarara
que el me» raciqulina, tal venda ele
maie que ara ell venen no ea conelevrien.
Recoda la eampanya que en va ter contra len orrantteeetone ronserretteree
berals ene extetien a Barcelona t trae es
varen enelltutir ami un nou eadquaane,
ateeeter
"Per donar attlefareld a la MO-3 33 ele
pro/tamo d'aqueo; etelquisme parlaren
d'una manera a Madrid I d'un altra a
Barcelona 1 no en deacuirlaren ele barrejar
alter...os amb la politice, formant alai
una espessa varee en te [mal per ntols financiera es conalderareninci000sa tranis
cine Ideológica/mear sentlen amb vi g or la
naciona/ 1 que per titois d'e3:71dhne l f, derives ran a la nora urge/latió
popular.

d'una manea
Fingirme equeate heme, 'ni poder que
multes vendes RO tenien i COM fiTle eren
persones d'un gran talent i d'una preparari5 aultural nieta f neolt amh harmonia
amb l'espera del temps sconseguiren que

a Madrid seltz

prengtaIs ruin hules dipo-

sliaris del penattment eatalä i ambaizadort de la ideolegia d'atinente bella reria;

ed liquen H./mitre cita dele aonservadon,
En Itato, al qual tnnt deu Hepauya. no
&llagues negar a l'a rmat en urna rglehte
Cannieeie extra-parlamentária que anaaa
a alomar l'aunar:aja a Catalunya, el
fet el-a/emir' consumar.
esdevenimente demostrar', que
sap.ell poder que e, pregonara ami!' tanta criarla no era real, i anvant PI sincom ara ¡lavan l l'craltacin seint7a1/›tn d'una minoría, vilo:leerme a provar flUe eren in ragiqu¡sme, un sana>
eneigaieme amb tats els maquilletg e s I
is que minen sool tenle, el que ax•
plotava per >mar damita nabos& N t•..obilitat a nuuults. i aquests molto, prevalMICA a tal pre'onelitst, arreiseren a Cata; ,nya un prestigi retleae de la sitoar . d piivllegiada que aqul sens bi baila

Ave, ja de eeneauda la realiter. Una
minoria, molt minarla, predica et arparatient e : una gran majoria treballa, Creo
riqaeen, engendre rumiad progrds que ens
enorgulleix i .3 presenta apartada de rota estridineia, nada molt catalana, peruS molt eopanyolo, i en rolg d'ajad est4
l'organityari0 reciquista, que belanieja
per conservar el predomini.
Hiu que acabad Pe conserva perqutl les
diveraen forren politiquea descuidaren
•
i DO vooperaren als intenta Cl Ue es
van ter per refrenar les izo:tedies. Protegiren ele autors d'aquestes, transigint
amb o:andino amb les guate uro s'havia
de transigir i aixt taba arribat a aqueet
momear en que els catalana que volea
queleom de l'Estar es troben nenne nitren
valedora que ele que amb las seres prediques es procuraren una força que ara
comenaa a perdredea i de • elle als que
primer espanta pel set, carel.
El mal pot combatre'n amb una abra
uranaitaacia que so ir oobra d'ea dia ni
don any.

Per

Ri/6 el problema Po d'una conducta persevemnt,
per
que hagi
donar-se no

inanimada en la justicia
otorgar el
de
en l'aletee per a tapiar ço que a força
de sutil

i eseorrealle so e'aconeegueix.

DE LA ellORT DEL SISEE DE 810
Durant el mati d'avui s'ion dit misma a l'oratori particular de la residencia del bisbe de Sió, conveftit en capella ardent.
•. 1
Dllell d'aquestes misses han garat diles prl biabe de Denla, essen. oidea per

nombroses personalitats.
Un piquet d'alabarders ha tribntat honors al cadáver.
L'enterramént es farà derni, a les
onze.
El marqués de la Torrecilla ha estar
a donar el condol, en nom del Sobirá,
a la fatnilia del bisbe de Sió.

La infanta donya Isabel, després d'oir
una miau a la capella medran, ha estat
!larga estona orant davant del cadáver.
S'han rebut molla telegrames de tots
els bisbes i aniuebisbes ,d'Espanya.
A la capella ardent han estat aqnest
',latí els ministres de la Guerra i Marina, donant el conde] gg nona de lEzérát
da 11-.Araaada.,

DE CATALUNYA
VALENCIA
,s 1.4» Impaolérup les do PILloaldld
No p usa .eessid del Miantee'.
sense quo es parli .Jals hatliee
Reial Ordre i deis popalore_
la seseiel del divendres la maJoi
ria republitana presentà una
proposició en la ase es demanava que l'Ajuntament reelami del
Govern la faccdtat d'eleglr el sen
balite. Aquesta proposirié dona
lloc a qué intervinguessin Uds
ela capa de mineries exposant el
sen criteri. Els albins, rom
esperen el nomenament ti favor
Sau, fugen del terreny teerio i
diuen que acceptaran les decissions dels Govern. El sm(yor Llagarla, remanonieta, per eeu
compte; s'adherí al ornen dels
republicans. Ele coneervadors
tenen ben definida la seva postcid des de que el Govern ante- rtor restabll les alcaldies de Retal

.P R EN A =1N
C

RE

tre En Jacint Arier, a benefici de
WAssil de les Gerananetem dels
Pobres, recaptant-se unes 300

pesasteis.
- • El movIment de pobladd
durant l'any 4922 fou de: nats,
nen i 42 nenes, amb un fatal
Ato 99; merla, 14 nois, 9 noiee, i1(/
bornes 1 59 dones, total, 149, dele
(no corresponen a l'Aeil de los
gerrnanetes 22 ntorts. El casamenta han estat 44. L'any 1924
fast de 98 nata, 10i morts, i 29
• lamente.
— En el cinema Doré l'Asso•iacid Patronal d'e la Imniaculada
e dirígela l'incansable reverend den Zenen Mensa, pottä en
es•ona 1' saceniticaeid `El Nadal
de les pastorea", que fou mot3
be presentada, i millor oseeutada
per lee iteres del dit patronat,
fent la distingida cencurrincia
en /tenis agradosaelent impressionada.
— A la Sala Merce ele entice
aneionate representaren tambe
Ordre.
els nostres tradicionals i típica
S'aprovà la proposicié per 25
"Paelorets".
vote contra 11, d'aibine i conser— El Casino Industrial a mes
vadors.
de tocar-se cardanes per la ceA tot aixé tenim per ben mitigo Aria de. Palamds fen Iluits Dalle
que si es deixes l'Ajuntamantmnit ide societat.
Ilibertat per nomenar el eeu
— En el Casino Lloberaa tinsident, oeorririen coses ~M'o- apa g livc en la Mt dell trampas de
sissimes, puix 818 republicano- rany una revetila.
no estan moR units i fóra probable que a darrera hora nu s'en-n
8AN1 I3CLE DE VALLALTA
tenguessin.
El cha da Nadal, al casal del
La Diaria de la Limen& Catalana
Centre Catalanista de Sant Iscle
de Vallalta, donä una intereeant
El president de la Diputaci6 de
conferencia el jove mestre d'enValencia, En Modest Gimenez de
Bentrosa, ha rebut una lleira de senyament primari En Conret
Domènech Pascual, diesertant
convid per assistir, en represenentre el tema "El catalanisme
ta p ié de les terres valencianes, a
d'avui".
la Diada de la Llengua Catalana,
Amb paraules vibrante ervisä
que Be celebrara al dia 7 del präla conviecid que sois el nacionaxim genera, al Salé dele Cent.
heme
pot avni considerar-se com
Segons les nostres noticies, el
a forma del catalanisme, car represident de la Diputad() demos!unen fora de temps els mota
trä vius desitim de prendre part
autonomisme, regionalismo i fe •
a la Diada, Es possible, perä, que
eerallisme.
no hi vagi, car el senyor GiméEn acabar la seva creció, la
nez de Bentrosa tingué d'absenelecta gentada que omplenava
tar-ee i potser no torni fins pasel Centre Catalanista, tributà
seda aquella data. En aquest cas,
aplaudiments perilongats al joanirä a la Diada un altre diputat,
ve orador, que fou molt felicitat.
probablement En France-te Moliner, que te demostrada una gran
ESPLGGA DE FRANCOLI (Conca
simpatia per la causa valenciade Earbard
nista i que va proposar la oficiaEl perióelic local "El Francoli", que
litat del valenciä en la Diputa-,
tan negit es a la nostra vila i pobles
ció.
de la comarca, publica el dia deis Sants
En norm, de la seccid valenciaInnocents un número extraordinari de
na de "Nostra Paria" prondra
refinar humorisnte, que al cap de pocs
part en dit acte cl Conseller En
moments de posar-lo a la venda s'ha'
Manuel d'Espinosa.
agotat
Futbol

Badalona, 5; Martinene, 1.—Al
camp del • Ginmästic es jugà el
dijous un interessant partit
futbol entre el Badalona i el Martinene, organitzat pel Centre Català.
Els del Badalona demostraren
durant tot el parta una gran superioritat sobre el Martinenc. Cal
dir, però, que d'aquest equip faltaron dos dels millors
El públic sortí complagudiesial del carnp.

VILAFLANCA DEL.PENEDES
El Cotnte de Moy ha ofert al
nostre Ajuntament uns terrenys
situats al costal dels camp de
futbol per basir la Biblioteca Popular.
Amb tot i que els esmentats
terrenys sen ab; atores de la vila,
es de ¡loar el gest del senyor
Comte.
— Por el dia dels Reis el F. oment Sardanista (Secció del
"I3loe Catalanista") ha organital dues audicions de sardanes a
eärrec de. la cobla "La Prinipal
del Camp", de Valls.
Al matt tocarä a la Rambla de
Sant Francesc i a la tarda al Saló
del Centre Aercol.
— Per el din 7, estä anunciat
un coticen de l'Orfed Graden() al
Casal de La Principal.
l'Esbart Choral "Catalunta,
Nova i el "Chor El Penedès' edia
els organitzadors de l'esmentat
acte.

ARENYS DE MAR

— Ha manar definitivament a Serós fLleyda) per exercir-hi el arree de
notari el que Ira era de la nostra vila En
Valentí Salas. Ocupa cl lloc daquest entre nosakres el ferm nacionalista En
Josep Ni. del Villar i de °róelo.
— Els dies de Nadal i Sant Esteve
tingueren lloc al traure da l'Església Vena una esplèndida representació de "Eis
Pastorets", titcdats "Den infant", ¿Ea

Gomis.
No hi ha record en 1- a ^-i ea oila de

fundó tan selecta.
— Es traben repatriats, temporalment, de eMlilla ele joves En Josep M.
Cartilla i Manuel Llorach.
— S'ecce-mita de cada dia més la
campanya en contra de la Premsa no catalana, essent moltes les cases de la nostra vila que abandonen les publicacions
ele llengua forastera.
— Tambe veiem que atigmenta el
nombre de retols qim en cana van embellint les postres faeanes, essent molts
d'ells pinta:3 damunt d'altres retolo que
anys ha portaven l'estigma denigrant de
l'esclau.

MON1 ALANO '
Les paeades festes de Nadal
han estat animarlissimes. Es ley
la inaugurad() del nou teatre-cinema. Principal Montblanqui amb
bones entrades. El local es esplendit i ben situat. Es de doldre
que no esperesin obrir-lo quant
eetigues Best del tot.
— A la Joventut Nacionalista
ee donà el programa teatral
anunciat, arnh una concurrencia
extraordinäria. Les obren "Gent
d'ara", "El pati bien" i "El misteriós Gimmy Sanson", foral)
meravellosament executades,
•
Hure interpretes generals
aplaudiments. La direecló arttstiea mereja tota mena de Ileances tant pel carien d'obres escolla,. eotn par la presentacid exoel.lent que els dottä.
— Estä vacant la playa de
pesador de la bascula municipal
— Es fan ele preparatius per
a la fasta inaugural dele Pomells
de Joventut, eme es farä a darrers del corrent amb assist&Ir i s del g en fundador En Joscp
M. Foq cb i Torre g ,
'
— Com ja es de coésnetut, el
dia de Cap d'Any celebrà a ;it
Jriventut Nacionalista la Diada
de la Mengua Catalana.

tradicionals festes que acaben de
passar s'han celebrar en aquesta vila
amb extraordinaria animació.
El Centre Regionalista, amb la cooperació de la nostra ardida "Joventut
Nacionalista", organitzä pels dies de
Nadal i Sant Esteve espleudides audici on s de sardanes, a carne de la cobla
de Bordils, que s'han vist molt cuneo
rregudes. En el camp d'esports Lambe
se'n celebra una el día de Nadal al
mati, en la qual s'estrena la sardana
"Aires d'Arertys", composta amb motius dele :loares perduts balls tradicion als per l'intehligent mestre i ~patrici En Xavier Maimi, el qual obtingué
un gran èxit
El quadro dramätic de la dita «IIItat reestreni c. primer dia la revista
"Fantasie, o realitats". El nornbrós púGIRONA
blic aplaudí ei- diferents quadros, mult
especialment el de "La princesa encanEl diputat a Curts senyor Pla
tada", original del jove ,loan Majó.
1 Deniel ha donat darrerament,
Al dia següent es posa en escena l'en- leer la celebrad() de les testes de
tic drama "El contramestre", que fou Nadal, Cap d'Any 1 Rete, 250 pesrepresentat
la pulcritut i alcen
ßetes l'Associació La Cardal;
acostumate.
250 nes establiments de benelleän
L'Ateneu, a més a mes de cha de la Ilancrtmunitat a GiroLes

rendid() matinal de sardanes, el
grup dramàtic d'aficionata, "Josep M. Arnau", el dia de Nadal
posà en escena els quadros 'Cu-.
telunya", "L'hereu Riera", estrenant amb exit el quadro en un
acta "Garitat", original del mea-,

na; 200 a la Cantina Escolar,
100
les Germanztes dels Pobree:Dnn Dionfs Conde ha fet
un donatiu de 500 pessetes a
l'hospital de Camprodon.

L'Ateneu ‘10 Girona s'ha

A

A.

adherit a l'horneaatge a 31131114

tre pedageg catalä mossèn Bel.

din

Roxaoh.

— nazi recaptat per nuacripd
eid 3.6s8'e7 pcsasetes, import de
la conetruceió del pont de Freixanet, havent-hi contribuid amb
1.888'07 peneetes l'Ajuntament
del raatels poble 1 amb 300 el -do

MoU6.

— El cha 42 traquee mes
liadrä llec a la Direceiö generas
Correos i n'erais la subhasta per contractar al transpert de
la correspondencia amb automd-

ha, entre Calar i Puigcerdà, sota
ei Upas mazim de 32.800 pesßetea anyals. El , aria 13 del n'aleja
mes ne eefic.brara a l'Adminietracid de Corrms traquesta cititat
la subhasta per contractar ei
transport postal, amb earruatga
o autemdbil, entre LiansA i Ca..
claques, amb una segona expedia
cié a Pan de la Selva, sota el B.
pus triaxim de 2.350 pessetrul
anytds.
— Ivon l'Escop ha donat l a
aegona eenreräncia organitzada
per la Biblioteca Popular per la
Dena, a l'Escota municipal da
noies d'aquesta ciutat dirigida
per ata Carme Augire t, descabeleIlant el tema "Estudis socials sebre problemes de la Llar; la cultura de la dona victoriosa contra
tole grolleria turpitud verbal",
eeeent //len aplaudit i nlicitat
per la ~brasa i selecta eoncurrencia.— Al noble de Santa Pau,
Antoni Collell Feixas, de 17 •any,
ve( d'Olot, va tenir Ist desgräcia
que se li dispares una escopeta,
matant a l'este a Gaspar Expóait,
de 30 anys, ve( de Bare3.tona.—C_
»SED
Ea ele partir, aelebrali els dies 31 de
desembre 1 1 de gener entre e/ IARDRR
Furbo' Club 1 el Palea Sabardera F. ea,
rrepeetieament. narra l'equip locale
resultara foren:

Reses E' C., 3; Llene, O.
Roses F. C., 6; Palea S. E C., 1.

PALAU DE -LA
GENERALITAT
La reurnd del Censal Permanent
Allir, el senyor Puig i Cadafalch va
presidir la reunió del Consell Permanen t, el qual va despatxar alguas assump
tes de tràmit.
lientre eslava reunit el Consell va
arribar el governador per a visitar el
President de la Mancomunitat, essent
rebut a la sala on se celebrara la reunió. El senyor Raventós tingué ocasió
de saludar també els membres del Cosesell.
A primera hora de la tarda, el Preeklent rebé algunes visites al set: des-

patx, conversant després amb ets periodistes que fan informado al Palau de
la Generalitat.

El senyor Puig i Cadafalch dirnas que, com acord sobresortint del Consell, calla es-mentar el de la sublvasta de
l'hospital de 1.Ieida.
Va parlar-nos tambe de la visita del
goverrador, dient que eleva desenrota
list dins la mes perfecta cordialitat.
El senyor Puig ha mostrat als periodistes el primer exemplar d'un Uibre
que ha publicar la Mancamunitat sabes
el paludisme, posant de relleu uns gratics i plànols interessantiseims sabre el
desenrotllament del paludisme al Prat
de Llobregat.
Aquest Ilitu-e es repartirà aviat i motivarà, segurament, campanyes ben orlenladee, car per la documentació opte conté, tothom pot assabentar-se de l'origen de l'epidCenía i de les causes que
motiven la seva propagació.
El President ha clit que n'havia parlat até 41; governador; als repórters els
ha demanat el concurs a la patriótica
obra que porta a cap la Mancomunitat
sobre l'esmentat afer.
Aixi mateix els ha oheequiat amb un
exemplar del Ilibre "Breo noticia de
l'organitradó i l'obra de la Mancomunitat de Catalunya", de recent publicació
La aemid da la Di 5 utes:4d
Dilluns de la setmana entrant, celebrara atabló pública la Diputació de
Barcelona.

Darrera hora
DE BARCELONA
ACCIDENT DEL TREBALL
A dos quarts de una de la nit,
Josep Salmeron Sancher, de 55
anys, casat, treballant en el vapor de la casa Ibarra, "Cabo de
Agua', caigué de la coberta de
la bodega, produint-s.3 !elides
contuses al fron t i fractura de
Ehdmer i femur eaquerres.
Deapres d'auxiliat al dispensari de la Barceloneta, fou conduit a l'Hospital Clinfc en estat
greu.
DALTA DA IX DEL DA LOO
Ahir a la nit Emili Garrido, de
10 anys, es tirä daltabaix del baleé de casa seva, un .torcer pis
del carrer do Ponent, produintse contusione greus a tot el cos,
Fou trasItadat al Clinic, despres
de curat al Dispeneari del carrar
ele Sepülyedit,

LA PUBLICITAT

GASETA LOCAL
eulallaVSTORI ISETEOROLOGIC D5 LA
LIVIVERSCCAT DL BARCELONA
nut 4 de geocr de 1923.
Mores t'asumida: 7, 13, 18

Tacómetro a cero i al nivell de la mor,
w rs Ttlee5; 7601
lertnametre sec, ro; 9'9; 8'3.
2erremetre bumit, ;78; 74; ir e
Humitat (-ntesina . s de saturada ' , Si

• Direcció del erst, SE.; NNE.; calma.

Velocitat del rent en matees per Fe
goa, 2; 2; 0.
Estas del cel, guasa ocre; Snog411 / ser‘
ame de airoM, enmante- nimbas: tiTespeexturza extreme, • I.Gatere
• Max ma. 13.2.

i

Mínima. 4'9.
Maniata miran de torro, 4'4.
Oseillaci6 terroornerrica, 85. Temperatura maje, 91).
Preeipitacie aguase, des de les 7 Toreo
del dia anterior a les 7 horas del dia de
la data, 140 millmetres.
Recorregut del vent en igual ternpe,
quilómetres.
«lb

LA PETBL 7/ C I TAT
PREUS DE SUBSCRIPCIO
Barcelona: Duas pessetes cada
mes. Camlunya, Espanya i Portugal, 750 pessetes tres 'tiesos;
• 45 els sis idein; 30 un any.
Unió Postal: 25 pessetcs tres
meses; SO els sis; 90 un any.
Els actas que tindran lloc amb motiu de la inauguració de restalge
• del Casal Nacionalista de la 13arceloncta, sen els següents:
Densa, dia 6 de gener, a les quatre
ele la tarda, ¡unció teatral dedicada i
en obscemi als nens i nenes de la barriada.
Dia 7 de e ener, a las onze del mati,
audició de sardanes per la c ,.e.da Barcino, a la Piara de la Barceloneta.
A la una de la tarda: Apat da germanar a l'estatge social, servit per Can
Joanet.
A dos quarts de quatre de la tarda,
Xampany d'honor en obsequi a les autoritats i parlamentaris regionalistes.
A les cine, grandiós acte d'afirmació nacionalista.
A les den de la nit: Audició de cardanes per la cobla Cathalónia i BaBeta populars, per l'Esbart de Dansalres del Casal, a )'estatge
Anab rautia de la inauguració han
estat repartits buns de pa als pobres de
la barriada.

r°
Forn del Cigne

Pelai,
2573-A
Esplèmlid assortit de cistelles
per a present de Beis. Exquisits
turrons de crema i nata.
,GATEAUX DU ROI copecialitat
de la casa, contenint originalfsannes sorpreses

infants, lii haurà una part del programa exclusivament destinada a les interpretacions de plestica animada que,
amb tant d'are de simplicitat i de bon
gust, realitzen les alumnes dels cursos
superiors de resmentat Institut.
Acprea part titula un interes excepcional pel fet de donar-se per primera vegada una interpretació del Nadal de Niels \V. Gade, l'exquisit creenpositor ' norucc. Consisteix el Nadal de
Gade, en una suite en sis peces delicadissimes i musicalitat fácil i
encisadora. Els títols d'aquests sis moments musicals són: L Les campases
de Nadal; II. Nadal; III. L'arbre (le
Nadal; IV. Ronda dels intants; V. Densa de Tea noies; VI. Bona nit.
Completaran aquesta part les interpretacions d'un eslXis riunic de jaquesDalcraze, i d'un preludi (le Chopin.

RESTAURANT ROYAL
Saló de Te
cada dia te dansant de 5 a 2/4 de
8 i dinar a Famericana de 9 a 11.

Poni! - 1.13il1utz elli3N

Cuyas, Porta; de

i 13

MONTAÑA

Vi negre 0'75 amp. litro
cellers ARNO a MARISTANY

;

Mesas rebut un elegant calendari de
la casa S. Revira, impresor, tirat ami)
notable &a gust i gran perfecció

REIS

Uss"•;::`"

Presents-Cinemes da familia
Cuyas, Perlal de l'Angel, 11 i 13
Havent-me acordat celebrar el concert
que Palay passat fou susiaLl s, en dula propera el fa saber als que tinguin
tata del dit tuneen que fin, el dia 11.1 del
present mes poden pausar pel local de
l'Aaaociaeia Catalana d'Estudiants (Méndez-N(16es,
qualsevul dia feiner, de set
, a dos quarts de neu de la vetlla per canviar-lea per les del que are es va a celebrar.

-Aparells Fotogràfics
Cuyas, Portal de ¡Angel, 4.1 i 13
• alMe1n111nIamwis

PARAIGOES

Casa

VANOS
NIONEDERS
ILASTONA

Clapés
Fernando, 14

blioteeari, doctor August Vinyals.

Si iltira Da USE3

Mara

V IRGAN 1 12 WAT
assageu-la i l'adoptaren

Rambla Flors 26, botiga

JOIES ‘1LANOVA UNJO, 6
La Unió de Propietaris de la Vall
d'Horta celebrará junta general ordinária el propvincnt diumenge, dia 7, a
les onze, en el seu nou domicili social,
carne de Pele) i Codina, 7, Horta,
quedan' convocats tots els socia..

CONFITERIA
E. Rf.1RIEU
Aquesta casa, seguint el
costum d'altres anys, distribuirà durant els dies 5 i
6, en els "Gateaux des
Rois", cinc monedes d'or de
25 pessetes i 500 pessetes
en monedes d'una i mitja
pe.sseta.
Rambla de les Flors, 30
Telefon A. 958
La festa que tiadrá lloc el dia del
Reis, a les ex-Cases Consistorials de
,Sarrji, ,on es repartiran joguines als
nene que assisteixen a les escotes de
la dita barriada i que será presidida
pel Tinent d'alcaMe del districte, )senyor Plaja, amb assistència del reterend senyor Rector i regidors de l'esmentat districte, promet ésser un acre
brillantis.sim, amenitzat per diversas
bandes de música, celebrant-se a l'enECUIS tu;a tiples cavalcada.

Estufes de petroli
de lea millors marqu.s. Lloreras
Gcrmans. Rambla Flors, 30.
Vostè els calla perque vol. Si
voste votg-ués podria tenir una
bona cabellera amb ide constara
de "PILOGENO". De venda a les
princfpals perfurneries,

LA ISLA DE CUBA

PL11 .17A REIAL., 12, I VIDRE, 3
Gran varietat en joies i rellotges
de marques garantidas i adietes
per regada. Preu (lx.

LA TRALLA
sortirä el gran extraordinari. 60

ELS AUTOS TAXIS
de la Felzració de Llogaters
portan el LLIURE amb el
distintiu de la Federació,
y ermen els de primera categoria, 1 pessata
blau els de segona,
0 . 80 quilinnetre, per un o
dos seients.
Per a casaments, bateigs
i excursions, pr2tis molt
económica,
Totes les reclamacions
ateses en el casal social, Anbau, 21, entresol,
de tres a cinc tarda.
DESUNAN TARIFES DETALLADES DE FRANC
A l'Escala del Tedian comencarä,
el propvinent ddluus, dia 8, un curset
especial per a operaris carrossers, origanitzat per l'Associació de Patrons
Constructors de Carrosseries i patrocinat per la direcció de l'Escota. La
matricula és limitada, i pot fer-se aval
o dilluns, de dos quarts de set a sud
de la vetlla, a l'Olicina de Secretaria
de l'Escota, Urgen, 187.

Vi blanc, 085 anip. lit.
Cellers ARNO & NIARISTANY

REIS

Impermeables de totes menos, per a nens. Colore novetat. Unica casa que fabrica els impermeables DOS
EN UN, que són per un Costal abric i per l'altre xubasquer. Gran assortit per
a nens, pilotes de futbol,
nines Je .:eltuloida etc., ele.
Obsequis a tots els compra,
dors. PACAREU, SERIA* i
VALLS, tadnes, 18, to.oult
a Corta Claalanes.
El propvinent dilluns, dia 8, a Ls set
de la tarda, a rAeademia i Laboratori
de Ciéncies Mediques, Portaferrisa, 6,
comencará el dele de quinze conferencies sobre Elements dels Raigo X, a
cárrec d'En joscp Grau, casen; el tema
de la primera, "La conductibilitat clectrica deis gasos enrarits. Ions. Ele°.
trons. Producció o ernissió de raigs X.
Diversos ¡actora que hl concorren. Raigs
catódics. Raiga canals. Ileterogeneitat,
distribució i rendiment de raigs X. Ditenencia de potencial, fresgiiencia. Influencia del punt d'impacte, de la velocitat dels deanes, del flux i de la

seva denaitat".
Cían assortit en. joguiREl 'z4 nos.
Vaizelletes de cuina,
cuinetes económiques, lavabos,
per a nens , etc. Gabies i peus
de metall en elegants modele.
Vareas Gris. Rambla de les Flors,
número 30.
Com a resultat de la reunió general
de socia celebrada per FOrfeó Pirenenc
del Circe! Barceloní d'Obrers de Sant
josep, la junta directiva del mateix ha
quedat constituida de la següent manera:
President, En Narcís Casajuana; VIce -president, En joma Rosell; secretad,
En Manuel Bassas; vice-secretari, En
Frene:se Gavilan; tresorer, En Lluís
Bouyssi; arxiver, En Manuel Borras;
vice-arxiver, N'Aleix Boix; vomita
N'Ende Montagut i En Josep Gras.
Mloanser

Fürica d 'Ortebreria

ßt1;cles par a preseoh i lauia
Vendes al detall
Prcuo sense enrielando

4-

Pcrlaterrissa - 4

Polielliste3! tz Futbolistas!
Glan ti- senil de niocadois Mu01111 ettutttts palriótles.
JOAN 8tICARRA1'8, Hospital, 148.

da/3

La Ca.S4 que tea o mes bou pros de
Capilar, y a.

sintió que l'Institut Catalá de
i Plástica, dirigit pel mestre
Joan Lkxigueras, celebrara al Palau de
bitisica Catalana el dia dala Reis,
la tarda, e mes deis jan, cançous
11811118
aW/ARI 4 4isame
la

Tot fa creme que la vinent representaele de Teatro Selecte, patrocinat per les
ramoneados dames Isabel Llorach, BarOne3a
de 00011, /dada Pare/lada de Ferrer Geil,
marta Destcnal de Ventosa, Pflar Moralcria d'Artiús, Marta Russlnyol de Plenas 1
Lola Monegi de CunIII, sera un esdevenlmera Interetsant.
En la (lea representaeld, que tindrä
lloe el ala 15 Se gener, srrä representada
l' a ltra en tres actea

''Sants 1 (hables", de
l'exinal comeinógrar En Josep Pons 1 ruges. Tanate Stil donarä l'obra en un arte
"Per no esser tretze", la (mal sera pasada amb luxe exquisit. Des d'ara podem
avancar com a garantia que sera vemida
per la tormosa Lanvin, la modista par,
sebe& ben cuneada a Barcelona.

n

LA MUSICA
Ansoctaoló P r otectora de
l 'Ensenyança Catalana
De solenmitat artística pot
qualificar-se el concert que al
teatro Tívoli donara l'eminent
violonce41.tista Antoni Sala el proper diumenge, 7 de gener, a tes
oriz.2. del mati, a profit de l'Associació Protectora de l'Enseny-anea Catalana, ja que aquest "as",
aixf reconegut i actarnat pela
grana pública de Franca, Ameriques del Nord i Sud, Espanya i
darrerament d'Ilentanya, compila
dLisimes vegades ha deixat
tir -ao cml seu ni2ravellGs art i la
seva prodigiosa execueió a causa
dels molla compromisos que sernpre te contro:ta i que l'obliguen
a estar continuament allunyat de
nostra terna.
.Però, N'Antoni Sala, aquesta
vegada, real gala d'una abnegacid molt singular, vé, a establir
una obra allament benefica, cultural i patriótica, estableix un
premi, son nom que serveixi per
costejar els estudia als jos-es
d'ambdds sexes que tin guin reconegudes rfsposicions rnusicals
i manquin de medis per cursarlo. Ve. com ens comunica des
de Berlin, a procurar ha formazió
de mildes patriotes, liabils en el
seu art però perfeiles coneixedora wthora de l'idioma i de la
histeria del país de sa naixmca.
Par tant, no dubtem que tanl els
arnics ife la nulslea, de la cultura, com de la Patria, sabran correspondre com mereix el gest
desinteressat que acaba d'ofertenos aquest digna patrici, fent acte de presencia.

Cencort Antoni Sala
endavant els treballs d'erganitzaeiö del Corlead que a proVan

fit de l'Associació Protectora de
l'Ensenyanca Catalana tindra
al diumenge dia 7. a les onze del
malt, al Teatre Tívoli, el qua'
m'ira a ckeree de l'entinen/. viloneeLlista N'Artioni Sala, acompanyat pel notable pianista En Pere Valtribera.

Ha anunciat la seva assistencia al dit concert srl president del
Centre Nacionalista Catalä,
Nova York, En Jaime Jurnet, el
qual es trova a la nostra ciulat.
Per detalls i localitats poden
dirigir-se a l'Associació Protectora de rlinsenynnea Catalana,

Cabrio
Aba HO visiteo la panyeria

se-ostele.tree

811R VIVES, Rda. Sant Pero, 16
Integral per elemento de l'Associació
Catalana d'Estudiants i de l'Associacin
d'Estudiants de la Universitat Nona,
sha constituit el Comitè organitzador
dels III Campionats Escolars de Catalunya.
En properes edicions anirem donant
compte del treballs que aquest Comitè
realitza per a la celebració dele dita
Unnpionats, el sol anunci dels quals ha
produit un fort entusiasme cutre la chea.
se escolar de Catalunya.
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LLIBRERIA SUBIRANA

Port.aferrissa, 14

Catarros, ftefredats, Brunqultle, erdMunes, es curen rapidamont anda
l'Elixir Germinal ClIment.

A l'Institut Francés
El director de l'Institut Prenca, M.
Bertran, (tuerce ro I.letres, tlissertä ahir

President, doctor Miguel Balad; vice-president, doctor Joan Ilertran; seeretari general, doctor Angel Gamissana; seu-etari d'actes, doctor Joaquim

Lara; tresorer, doctor laurei Torrent;
coinpuidor, doctor Vicens Martí; directair de YA eaviäta, &ciarAosged Oliva;

nona eantereneis sebre "Finnvois
de Carel et le Melare Wrolegique",
min aeienot estudi de l'obra iteraras d'a(piral autor, sintetitent amh un judici
tic que maktem resumir dient que Eran.
eote de eurel era doblement Olas« i poeta, la quo] eosa fa que si 1,3 do ‚'lohnt,
a voltee la Iluita. maese ,ruitinent planteada i resolta per xoe de lea i ileso, no
/i menea lamiese uta profunda enlucid de
poesia que tot bu amara. Parsdoxallueet
essent Curel un espera cildada reix perfeetatuent en la pintura de la vida provineinne, esoent un deis mEo ant&tticx repreoentants de la poesia drumatim moderna a Frenen.
Les explicarions Ti' 111. Ttertron forra
Illostrades per la leeture d'eseenes esenIlIdes, a (irme de M. Aufrny i 5111e. RioSer. Unir 1 altero l'oren nplmolits. El pitillo. sebo-dísela', era el de contara.
En oortir tingurein el gust de attlialar
a M. Bertrand, el qual ee moeträ molt s atisfet del numbras pablie barvelont que
acta a aquestes lllçiinv Ens diana que
está puparant-ne ¿estires estuillant la
medanal) iufluenele de les literatura;
en una

joguines per a

REIS
Preus de fàbrica

L'Academia Medico-Homeopatica de

• A

Una coneurrneia nombrosa, ineondielonal del festejat divo, 1 ilesitjoel de entesar-II el sen entusiasme, omplia ht sala.
Els Ilueonots van obtenir una interpretació exeriaent, sobresortlnt de manera
brillant Ilipelit Lezaro i Tina Poli 1:andamio Albertina Cassani estiguA mil
ajustada ro son papar de Reina i in resta d'intèrprets co Ceros aplaudir mereseudatilera.
Ilipalit Leaaro eeeolta liargues i nodrides ovneions en ele prssateas culminante de l'obra. perít on es manitestä l'entusiasme del madi° tou en el recopilo
de l'Africano o Parados, rl qmil bague
de billar el enntant, ()Migra per les artamocions
l'aminora
En finalitzar el darrer neta dele Hugonote, II ipSilt T.Oznro, gel rebé ventosos
presento de l'empresa 1 dels seas admiradora, va dosen objecte d'una expeessiva
manifestaciú de simpatia.

voli.

Barcelona ha elegit la següent junta:

111111111W

LICEO.
Comlat de Hipent LOE"
Aquest eminent tenor catalá s'acomiada del pelaje del Lieett amb l'apera de

Unió Musical Espanyola, Casa
Guarro, i taquilla del Teatro Ti-

no dpeercoanit‘p,ersatriteol

ROSSELLO, 206
Davant del Frontó

de gente de

1922

ELS TEATRES Crónica Social DEL MUNICIPI

Meyerbeer Gli Ugonolli.

CAR T UJANO

centims.

En l'última Junta directiva celebrada per la Societat Barcelonina d'Amics
de la Instrucció, va quedar elegida la
següent junta directiva:
Presiden:, doctor Agell i Agell; virepresident, En Unís Torres Ullastres;
tramen En Francesc Taxouera; secretad., Na Maria Baldó de Torres;
vice-secretari, En Joan Trigo; bibliotecari, doctor Vila Cunyer; voceas, N'Artia Martorell, Na Ealália Valles, En
Gustau Gili,- En Miguel Expectante
En Pau

vocal, doctor Pompeti Mas; vocal bi-

Dlvendre, 5

francesa i catalana raudernea

Del locaut de Canalla
El braut de les tabr:ques ne rte.
seres de punt de Calcita scguelx en ;vial
estat.

El g ovenadOr estä rent gestiona per
arribar a una soludd del conMete, havent
celebrat diverses entrevistes anda peritoMata n'aquella pOblaclia. Mas de poro
dies ne celebrartt una retina) es.patrons 1
obrers.
Comiesid falda del Traten en el
Corneta de Cercelona
A le sesta celebrada per 3,111P9ta corma-actea ei din 2 del correal, es prengueren
els eefrilenta neords:
Resoldre aienneo propostemns de fallo

deis remates rarltarls en reelsmactons

dependents contra eta seas respecous patrona, 1 altreo recursos de revista de rallos dletals per la Comissiö alista.
Congratular-se de renace eumpinnrnt
que tia prestat el corriere craquesta matar
a Phorarl are per les temes de Nadal 1
Any aso, per haber eatat en nombre InSignIfIrant les Infearelons denunclades.
Deslomar usa puericia es pecial Per
rebre I tramitar les denüncles col - leetives
eme s'han formula: en gran nombre Contra
Sanes I bancitiers gute no completan eis
aeortio aprovats per la reguladd del treball en Sin establiments.
Concedlr autorlizacid ala que lloguen
s'estas de dIstresses priman puguln prorrogar l'hora do tancament clels seum estable:4'mb, ditranto /a temenrada balls de
Carnaval, amb igual forma que l'any p ossal.
M'epatar la dfirnissId drl vocal secretad
Ea Mario' Vendren, fundada en barer

elehat d'eeser dependent lic comerç,
constar en acta et sentiment ute l'entitat
rer veure's privada del seu vallós corleara,
1 nombrar una p onencia cine estudil
manera de teallmonlar-11 l'agralment de la
eorporaeld per la toses que ha realltzat.

El Fomant del Traban
La mesa de la Junta directiva del Foment ‚Id 'frenan vlsItä onclalment el sea
governaoor per a oferir - 11 els seas respeces 1 ets de la Corporadd.
El persident del Fotnent reu present al
governadIr la slagn/ar earaeterlst/ea (LA
Fennent del Treball. la lastitticiel de la qua t
malora estrittärlament la seva frestdd
en un pla cl'Independincla de criterl I erantorltat en els malt:ples problemes
pertanyen els miel-osos del treball. ConsNnirniment, essent l'ordre social tina
condleld esencial per al desenrolllainent
del treball, sol.Ilvitä que prengul en GensideraraS la Imporläncla que revestrix per
Barcelona I Cataiunya la Proteecui a lela
els rans de producció u ei mantentment
Puntee crian es /a seva MAS terma gaditana.
Contetta el vovernador ag ratnt la visita ne la Corporadd i abundan: an el
rrIterl exposat pel president del Fontent
ml orecl el seo mOs deeidlt anit I reiouda
Cela presento la SeVa cnOperaeld a l'obra
de gavera une co pulposa portar a cae ea
l'exercici del sed coraandament.

Don Salvador Reventó. I ele Sindicato Unice
El covernador lis mnnirestat ala per:M(11sta eme ha sigma: en reglamenta dela
Sindican' Untes, mal grat no reunir les
condiciona que elS, harta extrit. Are:1 que
amb aquesta creta de tolerancia vol mostrar ala Sindicats la conveni;m1a de que
resttn sempre (lisa la legalitat.

- Ele t'amoldes del Liceo
Ifa quedat resalta la unestiA ‚Inc testen
pendent els trarnOlsles amb l'empresa de/

Linea.

De la vana de la fabrica de teisita
dele tensora Serra i Balet
Abir mall Va estar a/ Gov,rn elVII el
fabeleant senyur Crea. a la fabrica del
miel estas en vara la manar part dels
obrero, per

e

teme nniralnestreS que

no

sOn de "El Hailium".
Tarnbe Ist anaren una con/1331d d'obren
de la matelata fXbrIca.
El senyor Seres promeld que d'era en-

say an% procurara use no es repetehan les
repenttned SI , SOYIIS n 0113 de sreball per mona de la dad/cadí, de/ personal.
La Junta del SIndlcat Lliure de
Cantera
La Junta dire c tiva de l'Assnetacid de
Cutners del Sindiest Iliure ha
conminad* ele la se uent furnia:

g

qunMat

Presiden:, Poro Vdalin: viceprealdimt.
Mareell Piquer: seeretarl, Joalt 011VIS: v leesecrerarl, JOSep MTILTP3; IreSOrer,
sosii ceeyenes, r ol-matador, Josep Bordas:
vocais, Penal Pereonyd, Pere Jornep
Punti, s. Ventura tu/tobar, Prenerse
1 Floread afttst4. Pornissid
Manel
Pere/14. In v en Dilvé 1 Josep Rolo. Colmad/5 del Traban, antord
namon
Coca 1 Salvador Canalla Comissid se,.
cera al parat t Nao{ Donttago, Salvador
Planas I Josep

Fets Diversos
Un maten urea
Ahir, a la tarda, loe trobat est g s a
terca, al carrer del Migdia, Enric Tolra
Darder, de Si) anys. Conduit a la casa
de socors del carrer de Barbara, se
Ii apreciä una bronconeunnínia grau.
Fon conduit a l'Hospital (le la Santa
Creu,
Tot

Arfa
glena

da l'Instltut Municipal d'Hi.

A fi d'abrenjar els trarnits en els
assumptes sanitaris, l'Institut municipal
d'Higiene es cumplan en fer avinent als
senyors facultados que d'avui endavant les denúncies que s'hagia de ier
des de les sct de la tarda a les veit
del matí següent, C3 telefonin al CesIre de Desinfecció de l'Est eSardenya,
cantonada Lluil), telefan 53, S. M.; i
Ion que s'hagin de ice des de les smit
a les set, al tclefon de les oficines de
la Placa de LeSSC,I13, 9/2-G.
La circulacid rodada psi carnee de
aal meran
A l'objecte d'ordenar el trànsit pel
carrer de Salmeron i de prevenir en el
possible els freqüents accidents que hei
<azorren, el tinent d'alcalde del districte, En Josep Nonell, d'acard ami) el
cap de la guardia urbana senyor Rito.
ha muntat des d'aquesta data un servei
permanent de gardies amb l'ordre
minant de denunciar i l er atar i r tota
classe de carruatges que regia amb
ces de velocitat i en contradirecció per
l'esmentat carrer, valent-se a l'efecte
dain sclulet, el toc del qual indicarä
rordre d'aturar-se, i servirá, a més, en
cas necessari, per avisar-se els gaárdies
mutuameut dcl pas de l'infractor que
faci cas onda de la dita ordre.
La qual cosa es fa palie perquè els
propietaria de carruatges i especialment
els d'autos i side-cars s'abstinguin en
absolut i sense pretext ni escusa de cap
torna, d'anar amb exces de velocitat i en
contradirecció per l'esmentat carrera amb
el ben entes que seis imposará
xim de la multa previngtala a les OTdenz..nces municipals.
L'empedrat de la ca-ratera de Bar.
celona a Sabadell
1.71;a representació de les forces vives
de Sabadell, presidida per l'alcalde de
la dita població, va visitar ahir el senyor marques d'Alella per a interessar
que l'Ajuntament de Barcelona contribueixi al pagament de l'empedrat de la
carretera de Sabadell, d'acord amb l'Estat i aquell Ajuntament.
La

conetruceld de catee baratee

El Butlleti Oficial d'aquesta provincia. corresponent al dia 3 del corrent,
publica les hase dcl concurs de subvencions per a la construcció de cases
económiques i higièniques. El concurs
queda obert fino al dia 4 d'abril, i el
Negociat de Pressupostos de la Secció
municipal d'Hisenda té cópies de les bases a disposieió dele sie vulguin arendre part a l'esmentat colmara.
se—use e.

Notes de Societat
La coneguda pelleteria de ddrt
Edmond Frouctliman, Llúria, 47,
té l'honor de posar a coneixe s
ment de les seves aristocràtiques

afavoridores que, amb motiu

lea próximas festes deis Reis ha

posat a la venda, a preus excepcionalment redtfits, un espletclill
assortit de pells.

Jugant

El nen de vuit atara Antoni Gámez
Marbis, jugant amb un sea company al
Passeig de Pujades, es trenca el braç
dret.
Un M'asee crema ele y eento d'una
dona, matant-la
A priincres llores Antónia
Adela de 55 anys, habitant al carrer
de Ciprés, 70, s'estasta a la seas iadoitació al costas d'un braym i, per tuja
distracció, se li Calà foc a les vestimentes produint-li unes cremades tan greus,
que va morir als pocs instants.

Watzensiggmagogamegasta

A

De nomen

Comissió de Foment Ña acordat
próposar a l'Alcaldia prohibeixi
plotació de la pedrera del =Ter de
Valla (La França), les barrinades de la
qual ocasionen que caiguin pedrea a lea
finques urbanes próxima.
Davant ¡'esmentada Cornissió han ea.
tat fnrmulades les segiients mociono:
Dels senyors Tusen, Matons i
perquè ss destinin 400 pessetes
per a repintar les dependincies del jutjat municipal de Sant Gervasi.
del senyor Nonell: parque es destis
nin 2,000 pessetes a l'arranjamtnt de
les rasants del cerner de Cambrils i
formuli el projecte i pressupost per a
l'empedrat dels carrera de l'Església i de
les Borges.
Dels senyors ('ararach i Iglesias: perque "s'instatlin borribetes electriques al
correr de Dalmau (Horta): perque es
destinin z,noo pessetes a la censervació
del ferm del carrer de Palomar fins
can Vinyes, i abres 2.000 per a cubrir
la regadora del Passeig Torres i Bugen.
Dels senyors Matons m Degollada:
pequé es destinin 2,000 pessetes per a
l'arranjament del pavirnent del carrer
de Barceló i altrcs dc la barriada de la
Barceleneta.
La

Noves religioses
Avui, Santo Telesfur, papa, i Untes
Eetilitts i Emiliana, verges
La m:ssta d'edil: Del die, color blane.
Cort ele Maria Ara:, Nostra Duna de
les Neme a Sant Just.
Ademen', nocturna: Avui, tara de Sant
Joan Evangelista.
en sufragi de les Salsees
Purgatori: Anal, a la eeva l'anella, Escorial, laa (Gracia) Tora de leo Cinc
gata de lanierist.
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VI MOSCATELL

Viuda de

Robert

Sitges

DEMANEU - LO ALS BONS COLMADOS
Dc p ositari: DANIEL ROBERT
Clarís, 72
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larda,
LOS FRESCOS

Nit, estrena en aquel teatre de la eornedia en tres
actos, de Pera Muñoz Sera,
EL ARDID
Dissable, test lvdat dele
Reis. Tarda. a n lo nearis de
quatre: Los frescos. A les
sis, seecid especial, i nit,
les den:

C
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Li

YtififiSON ALPEROFF

liventlres popular,

.1\111,
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els famosos dansarins russos
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30 de propietat i abona-
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Granclmea rompanylr, de Ver. Ven- •
ni
VI
9 tura Clamad.

EVE' grialer.V.Zid taamencrir.4zin^:

Llet'ana semana
61
nit. a de5 talarla M
Si de deu. Vernantc e3dr y,olzsent. Be- •
• notirl de l'Intretal domador unte e n 111
cl seti genere,
ittr. Fortunio
EV arr.b els satis fcre•gres
PE
LLECING eat.VATGZS
e En re sel l a al 1...oct....Jai nna
!".
e nana,. stmineeta de Gartelfina Viga
ofert a entrar a la gäbia anib eareta per a no (fuer conegoda. Con- a
Unen e,tt ect 1T,t din cha eta anos —
evevuhaota. Cnr,wiliitarita el progra- re
r ma 15 notablrs an.accions
di e sabte 1 aran:erige taral, a les 1,
t a lt u tre!: Citarlo de den, extraorre clinOr ge; funclens.

Tret. a les nou. Debut l'aplaud,la ° e rran Carrne Bau Bonaa. L'Up a ra en cinc artes.
Faust. MefisMele, senyor Zalesky: Faurd, senyor Pintueri; Vasenyor Larobe; Siebel, Sen:-ora aucci.—Demä, tarda, E:a
n'astros canta:res. — Dturnengo.
larda. Faust.—Dimarts. Serata
(1 . 071 e, r0 tit s la rtninent Sopran P.
P;;' . 1:rantaceio. Molt aviat, pre_
del divo tenor
CANLO NACKET
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nata a Sareeloaa

4egigzsistt...e1.-auzzäzvaaiinsi

co..an func:ü d'Innocents

E Aventura extracirdinkria
d'en cortita i una tr:rbeetiar:a
.11 l'ariete:s. Paricon Nacional
Araenti
AND
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Aro!.

romlat » fleto
ele/s
Cogaiat d e Cota la compuzia,
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FF La (...-e.0 de la masta. ..
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PI

o 1.

de den. Colossol pi ojrama. 1 L'a- /2
plotnitclissim Granel en trci actini
Loa dco sargentos franomm. 5. Coloasdl éalt do L' y enes tr,bra /farrna11 tät, p aprcpGstt e:1 un arte P•
C. Rublo, La tornada d'En Nandu. II
Ovaciono confirmes ala enunirts de
la flauta, per Rubio. S. Ealt soroIlds, l'obra del día, broma continua, la revista local et, un arte, Sta
(11.aálnaa I apoteosi OC. Tuban,
¡Pi-PU Ti g nls hei quatro, g 1. PI-11
al quartatilo. 2. Las bailarinas an- •
gl.bea. 3. )Coin esiä
4. La
i el Mili opoloa. 5. Els N
L'os de la poliiira. 2. Les subsistOncrts en solfa (rouplets de e ran
éxiI).
Espat,,, a monumental. Tarta la aampanyia a escena,
t_ils, cuuplets, ti. ,ala un/tatua. --
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LA CANCION DEL OLVIDO
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PEP SANTPERE
AtItUfeRCIO CASALS
Avul, n' y e/1,11 - re, 5 teber 1323. •

deis Beis. Tarda, a dos
3 guatas de cine. entrada I butara
Una
pcsseta.
Canica Butehal (2 ar•
la tes). Estrena del gulgeol d'Ana- o
chels
La
por
I Don Jaume el Con- o
•
q uistador. Nit, a les den. L'obra &I e
cha. A l'orrbra do AlontJuie La por. e
Diana, dIssabte, festr y ttat dels Rete. g
• Tarda. Quin casomont!, Una *angora a
de compeornla I La por. Na. Una so• glorio% do comprornle I La por. —
• lepaia, uLl 11, estrena. ?brea i ve.
• lies temptacions de Sant Pera, amb
Mcuadros 110115 de loadimii Montero. g

Teatre dt Novetats

Non

Avui, divendres, tarda, a dos
quarts de eine: El monaguillo,
.La dogaresa. Nit, a tres quarts
deu, 8. M. el dolllar. Nota: Molt
aviat, debut de la gran campal/te griplatide ~die ASI4.S.
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111

u
EL GOTA
Nit, u les rkil, El cap.-K.1dt°. —
Reestreno de t'opereta ell
ate I g
tres quailros La nido do loe besos. mi
SI /ter:aleen.' de la sorsuela co Uu acto e
NI
•

61
rtsta

ib,s. tarda, La
El Coya i Los

Nagdatana te quia,
i E/ caprichito, La niña
Guapos. Ni,
• so loa Oca« La cara del fr.inittro.

•

Espectacle nuu a Espanya

e•M

lia

Terltres Triomf f Marina

Asalio.

e

Össoi, 6 el .f rants, lo Refala, 6 II?pele 17 lanas, 32 watts, ca-

Set/4, dIvendees, ItIL a les den.
Ellt creixent. Cutalnuen les Ocaenlata dei número aerl JaCO enwelonant que es rondo.

ELII G000NA8

El ternerarl domador Firoher aria)
els oeUi (*rotosa tigres reale
El grill, 0 105 ci g arro:lata del indu
Eta 23 Omma pelare
1 els antes forinlilablea atractions.
[emplee, permanent del g ran Park
Zoolefftc, Entrada, una pesseta.

a
e

VERDADERAS

PASTILLAS VALDA

Zas

a

: :

CONCERTS:

las ene se venden soto

EN CAJAS
con el nombro VALDA
en la tapa y nunca
de otra manera

^J'e

Palau Musica

;

timihol 0002
ofaaj
Atissi-Corr.s.

dv

rse .l r2l ol
anatairemfflam.

a
higienic amb SOLA DE GOMA marca FORD, Box—
cali, tall anglés, doble sola de cuiro

•

'30
Pies. paren

Catalana

Piada deis Reis. a des quarts de
cine de la larda.

fäll

CANÇONS I JODS D'INFANTS
per L'institut de riitruica i Plás-

tica
dirigit rnestre Joan Llongueras.—übres de Joan Llongueras,
daquea-Daicroze. Audieid de La
fasta cial Rals i Fisures de paseaper En J. ;tii
ba:. Festes din fu,
itougueres. Prog,ranies i
tats: Magatzem Unió Musical Espanyola, 1 i 3, Ptielal de l'Angel.
Condiciuns especials per als senyors socio de l'Ociad Catatit.

Assecieciri Musca Camera

1Z1

VENDES AL DETALL
Correr ANSELM CLAVE, 9 (Fi]A th 123 Piembles)
-ocssararm:mmaramecze,s,

Aun.. E.,

»m'alma

umigisEKELA
,

134.e
el
present
1 ¡cP.U.S. Paratissanell.
ALIAC.Q, 222

lieni

Mg!. frane oaletl?.
Pro!. P17.0 ila n'/.2 S. (P)/0.
ESeL rer. Pl. Cal. lai-2.e-1.4

a tres
quirite de atea ca punt
vespre.
RECITAL DE SliUITARRA
per ril.iusue allista ratala
BlIQUEL LLOBET
01,505 de So;, 'iarre.4a,

d Cura r á pida'

çARNK,IDA

'FARADELL

Vf35£94;tzs-A53:til.i:3,
•FsPinse:a•

Tapiases pintats

La casa nido Important
dTspanya. Eopeclalltat ea lap:auss refigiosus. ElpoSich)
perntanent de dudaras al oii,
gravals, rdeogranes, ele. Laterl e ncla de mares 1 mate,
:e.s. No coratiteu solee visitar
,aquesta casa.
F. IIIONTFALCON
Botera, 4. ntz.li Porfaierelssa.

IfeeeitirEIVNICSKITMOI

lentarts, 5 de seta r,

cm-e

SA ASTIDA

Mentlelssutut, Itubdts,
tein, 1.1l ,;.sitz 1 Sor-LIGhet.

Eaclusivament per ala cenia

MUS1C-HALL,S

Asalto, 12.—Oran Cxit : Gloria Gil Ray, cançonetista; Lou danot, 'Arena de ball; Carolina da
La Rlva, i altres importaras nútueros. Cada dia, aperitif-dancina i Tabarin Americà.

LA BUENA SOMBRA
GinjA 3.—Cabaret continu da
les set a dos quarts de deu i do
les dotra u les quatre de la maa

tinada.

--

DIVERSOS ----

ROSSelia, 202. lanant FrOnta
lila deis Beis, a les cinc:
les remedie, l'Estatua fingida, de
gat gatzara, 1 La tialina bernia.
Ball-Dimong-Turcrut
Sorteig mitre els /M'aras canearrento de bes tatuas.; ;c¡utneä.
Diumengeg
EL GUARDABCSC
PaSsateuips ¡ g el Tramitad
Call- Dl moni-Tururut
Entrada I Se',0:, una pesseta.

eflerilles113111110111111eB111110

I CINEMA NOU

RESTAURANTS
DE TEATRE e caca DONMUM TEMPS. Restaurant especial.
Pea, cauce t mariano». Quintana, 7 •

• le • • 111 ideal

--ESPORTS--

• ICEN

—KURSAAL

PALAU DE LA CINEMATOGRAFIA
AMSTOCRATIC BALO

diventires, de eis a 11
vuit, es despatlaran bulaques numeradas per a les
sessions especials del dissable, festivitat dels Reis, i
• diumenge.—Diumenge,
•
• trena del segon llibre de la
•
colossal pedUcula
•
•
ROGIER MONTE
•

Itasaaaarnarameaai

Gran Basar
de Sastreria
Sstenta Nordatuericä

Putxinellis "MIRLA"

Avui, El copiti. Kidd, II i 12;
El primogènit, Bailarina millonaria, Sed do gleirla I d'amor, Un
1 cap ases, La reina de la llora, 5

Marques ael Duero,
tlif palia) cantamoda Cortito del
L'EXHIBICIO DE l'ERES MES
GRAN DEL MON

ANTISÉPTIC.Fn S

Pero. sobre todo. no emplee V. siso las

EDEN CONCERT

minis.

IMM E"

HOLLAS VALDA

LOO ODAPOS

Avui, ti, La reina da la Ilurri, La
culpa d'ale!, L'audaç, Na cm
doni tanta ¡rasca, Abric a ter-

Esdevenimeat ertistic

e.;

CON EL Et, P1 EO Da LAS

1 tres Quatirbs

•

Din na-Arzentina-Excels ¡or

Dia 10 de gener

mella, Surala, ere., etc.

CompanFia d'apereta, sarsuela i
r evistas, dirigida per Enrio Baut

1.' U1113,

0
Id
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Teatre

te ,,.. d.

Preus etn,ents.

...X.41171•M

i PEL TEU AKOR

EL ()LIARTE» PONS
La .togadna en cl,s aCZeS, grandles

r

QUARANTA PRDFESaCRS
0.311QUESTRA

U

0

l'indintoble Dula, los lairbanks. La
26 noblesv do ta ren-tat, toriciosa ( oFletar. del p.-U/cap de Gafes
(segun). L'obaequi del rei Raltamr.
Defuä, litt, Sti, I: L'alegra ment'.der, per g erigan.
un, 17..,
e gran exr/ussita, La dama de la Roe,
• iv.oloq.Iv Illes gran de prOducrló
• raciona], dirlgras pel reas miste.,;
• cUr r etor que 103 de la Parafnallut.

veritables mis dcl Fati

LA CAPA TOT SO TAPA

V

Notable seitel JOrrIT. Atad, dicen- ..
13
3 Ores, moda, grand g as San del Pro1
entas
.1jUtla.
Oel
ala
al
platal,
per
•

!a Gariette
•

Ptrera:neS Calra07-.!Inar13. Tarda,
id a les inur. La divertida sarsuela
un acte I cinc qualros

Saló Cataiunya
_

Espectacle sorprenent

La banda da trompetas •

Ál

divergres.

N BENE71C1 DE
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e
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97.-OURRISSIZIERISPINEMPIESS
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GN*2111reetelaileillanBeZli

DIRECTOR: PIR. COETV-

As 1, tarda, a pi.euo

Ent7I4BNEeMZIENISIZEIRSIEZEila
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e Companyia de ssr5.uela 14 I

TIVOLI

1I-A

CCMPArillit LIZICA
e
catalaaa I cantellana
Si
Direcoi6: JOSEP BERCES •

Obres do Sanmartini, Strans
(Ch.), Becker, Saint Sacias,
BoeUrnann. — Localtials: Unid
Musical Es:pan-jota, 1 i 3, Porta l
de l'Angel.

6

Euzzaat,anzusautanzaw
r(TEATRE

Valiribara, pianista. A profit de
l'Associacid Protec:cra de l'Enseayanea Catalana

e

PUEDE V. CUIDARLO
EN POCOS mae. Y A POCO COSTO

e

ARITONI SALA

ill

lv

r„,s r*.•

()rota- e

interpreLarit los seves rnds grans .T.UtiCer.Z37g7itellinEMellillestie
creacions. 4 extraordinàries vet11:7orumünfai i Walfurio
Hades d'art, 4, per l'eminent acEl
SI.
tor
E
AV:11,
Cl cagatä Kidd
Ell:AETE ZA3COZI
118 (1 1 12 eapliols,. La ttrra do r eomIcohs, El triomf do la via (tirria, ira
Segneix
l'abonainent.
L'a:ulla Invent. No hi leo qua fer -se
d'avui es de.spatxa a compladuE do mol. Actualitata Ganmont. lelas, •
ria, per a les quatre funciono.
• 1,,tivitat d'as riele. sessi.; matare, SI
II a'. 1 a 1. Tarda I nIt. orase rrozra• •
/11 r s. nlizrarape. « trilla d'El capita e
Testre
m Riald 113
L'obeequi del rel a
D.urnerigo, 7 de gener, a les
c
Jugant omb 4ides.
onze del ritalf:
Conoart pot violoncel.lista
CENISISISENISEnllietTilkeeelle

U Odas - Leonis - Gallego

a dos 111111111a

DESCU1DE V. JAMAS UN CONSTIPADO!

aggfflay..0.1•CrIMIM

ERNIETE ZACCONI

,IP'Prgzuterzeizstsgairusien.
h

L'i41131T
t e r Undred /tan g o, mull, r
gla de taiarior.

la

es una puerta abierta
recias las FleFERibtEDADES
GARGAITA, sic los ER01100101
dc los P.751. 43 GMES

enanerimenausszazzug

Dies a, 9, 19 i 12 de ganar
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GR‘N TEATRE DEL LICEU

Aristecretlques calcinas ertlitiquet •
Programes extraordinaria
Aval, lilvemdres, trAsIsit dinar:
es la m'Incida cornica Abric • tormil'eninnonallt L'audaç, ter lt,oe gis Walsh, la deliciosa L'obaequi
ais
(IN rai 11altassr, 1 el magnate ntin
in

Tea're Catalä Romea

!NI

cenx SALO DE MODA

EJ

EXTRAORMARI EXET

iDIL:LI DE N1NES

UN RESFRIADO
MAL CUIDADO

E

ti

saatisztzzatsaariamatisässfiegi

i rcpreseniart-se ct delieios quadra

Vuit internacionals quart de cinc. ros grano partit4
Camp de )'Espanyol
a cistella. ?id., a un quart d'onz e ,
Preus reduïts Dp s magnffies Mnr9ils de pilota
a cistella. Primar, Guruesaga
Frontó Principal Palace Garnarza
"'Tira •fl darme 1 Ursegon, vigente 1 C o sta n aArni, divendres, tarda, a un pa contra Mazo i Palau.

•

e

l'actuaen5 dels quals ha estat a collida arnb

—TEATRES---

•

Avui, divendres, grans
programes: L'audaç, per 112
Georges Walsh; La culpa •
d'altri, Et triomf do la VIA i2
11
al Narria, Maltat dinerl, la de •
•
• broma Abrle a terminis i si•
capltol-de La reina do la NI
N llum.

a

prenent-tti part

UPA

a

i

Gran Cinema Bohemia •

e

Companyia de eornedla
e
CUELL - TUDELA - AS-

QUERINO - CORTES
(Telèfon 41:14 A)

a
a

la fastuosa revista de gran espec lacio

II

•

FilULC Tuli3fons 5125 ¡473a A f;

Avui, divendres. Dit,

Gran Teatre Comtal

A mb ocasió de preparar
unes grane reformes

i sota la impressió de la
nostra visita a Parts, Londres, Berlfn i Viena, de la
qual bou d'alai' que
l'onada do balen

que v• e envair-noo, la cae BAOnon. Passelq de Gracia, la, .a
un:sutura en avaur g uarda d'ena
per nnala d'una 1111111,1.1,1.) silencioPa en la dual realltzern Mes If.3
ilustres extstenrles 5 manya d'un
60 per 100 del sea ratee d'aval,

VIESTITs

Sastrar i a confacci 3 121
A t ric3 a 40, 50, 65 ptas.
lealt superiora
SASTRMINIA D'ENCANR.E.0
Vestits i abrics, confeccionats amb la major perfecció, i
cort nord-arnerica, des de 50 nassetes this a 100 pessetes els
mds superiors. — Pantaló confeccionat i a mida, des de 10
possetes ans a 30 pessetes gis rnds superiora. — Pel mateix
ordre confeccionaren' paces d'etiqueta, esport i correr, fines.
Les nitres secaions de la casa guardea la mateixa retacid de preus.
CAMISE.RIA

fUTBOL
Extraortlinaris partas internacionals. Dia 6, a les 2 . 05 tarda:
S. SPARTA, onza internacionals
crin'

R. C. D. ESPANYOL
Dia 7, a les 2' . n 5 tarda:
A. E. 8PARTA
011 ze

internado/mis
contra

VEREIN FUR RASENSPIELE

ïifllllLSt íl

ud ,..i.4.1tuaau74

Camisa, des de cinc pessetes.—Calçotets, des de 350 pesseu
tes.—Pijarnas, des de 10 pessoles.—Colls, des de 050 pessetes.
—Corbaterta, assortit inniLms i a qualsevol preu. Guants de
punt, des de 1'45 pessetes, i guante de ped 1 eamu,sea. 100.000
parells, a 7'95 pessAcs.-100.000 barrets, des de 795 pessetes. — Mitjons du seda, a 2'85 pessetes, 1 de cotó, a 0'50
peo se
en "stork" una multitud d'articles destinats a ob,
sequiar al client, segons les compres.
Envidien a tot arrea, mItJanoant rebut de oso mielas en »gens, lea
mortrce quo aoLlicitIn, oatelog, Rearma, un centinutro i un estoma esposial
quo pormet qua un Mateli e. puna, grandes la mida.

it L'A PUBLICITATer-Divendiiis,

u
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5 de gente de 1822
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APARELLS I DISCOS

..ffleimatiesalm5111311115Clin.
nciaagalmmainemagmcifflaga,
aviCiLincsimmigmumiztengstemm

MARCA
A VOZ D.ESUAMO
MARCA

RtG12TRADA

SAR VICENTE

PASSEIG DE GRACIA, 4
namaanzeraanaaaaaaaiiigazaanamanaaavaramanianaallalaallalliallaaaaaltallealli

u

INSTITUT FEMINAL
collegi per a senyoretas'

PELLETERIA

sg

BERIA

S
.in

Rambla de Catalunya, 15

Me.

Clarís, 24, pral.

a

Corts Catalanes, 624

Circterar Na Eiiili FurnU Mon(sech

2= 3E

a
e

I:xposiciä de generes marcats a les escaparates

NEGRE,

A
JAQUETES RASE
.IAQUETES TASMANI
ABRICS TASMANI
.ABRICS RASE NEGRE . .
ABRIGUETS NENA DES DE
COLLS NEN
OCASIO EN CONFECCIONS DER MINI, DES DE

4725 A.

Eusemnp graduada amb precediments emtnentmeut priutics

Ti-4s els 2r.s A nyrim i"nls que es donen a l'Institut Feniinal són a biSe de l'idioma eatalä
per a Ilur mejor clIe gteia pedag4gica deis mateixos. Shi ensenyen lambe els idiomes Castellä i
Francs n la perfecci5, els qtials estar' compresos en el programa general d'ensenyament. Ah
tres idiomas són ensenyats en classes especials considerats lora de programa.
Dcgut a bit constitueid especial d'aquest col.legi les ela,ses ,2s donen en reduit nombre
d'alumne.q . amb l'extonsid i rerfeeció que correspon, a ti de que, respotient al nom d'Institut
arribin a la preparació de la 2.• Ensenyanca, Batxillera, Mestisteri, Comerç, , 31.c., etc.
Ensenyanea Montessoriana per a pärvuls. Formós jarif per a esbarjo. Local higienic.
La direcei4 espiritual esa cärrec dil lid. Mossèn Joan ffloiras.
Projeceions. exeursinus. visites escolars,
De 10 a 12 lit Direreid facilitará,
i reglanrnts.
El próxIm curs el Col.legl es traslladarà al bonic Xalet del Passatge Méndez Vigo, 5, adquirit en propletat pel Foment Pedaigógic 1 ens es grat anunc'ar a les familias que per a majo,
comoditat de les mateixes s'inaugurarit amb el local la Sec&O de rn i tia pensió.

GRAN ASSORTIT EN CONFECCIONS PER A PRESENTS
ra

Telèfon

275 PTES
275
400
500
125
1,50
• 300

a

Casa que garanteix els generes que ven

Mantas per a coixe
Ii

i a igual qualPial no te competència Visiten

pessehre
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T1IN.Às YMAT
MANUFACTURA DE TAPISSERIES
D'ALTI BAIX LLIC 1 CATIFES NUADES A

MA

d'antic i modern - La
manufactura s'encarrega de projectar en ordenació al lloc que s'ha
de decorar o encatifar, o bé executa segons projecte del que fa l'en-•
cärrec
Restauració

6 CILINHES

u

RIUS 1 TAULET, 21 -- SANT CUGAT DEL VALLÉS

TELEFON: Sabadell 4020
533333313 33333111331133333
No n'hi ha ca p que doni majar satisfaCci6
Tots els de la seva reputacié ii doblen el preu

PER QUE?
•

▪
•

•

11

Perquè STUDEBAKER es construit per les fäbriques mes
importants del món en cotxes de b cilindres i la seva gran
producció permet preus incomprensibles per a cotxes de primera
categotia, que abans de remetre's al client són sotmesos a mes
de 9.500 inspeccions

a

intulanMaz=
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Espanyolit

STEVENSON, ROMAGOSA 1 LA
Va‘énciag 295

BARCELONA

°guilles 1

I PORTAFERFUS 4, 18
TE LÉFO N, 1983 A.

PANYOS
J. MIR VIVES, S.A.
Ronda de Sant Pera, 15

Agencia

e

A. CASTELLS

Gran assorLit en Mellons,
Xeviots, Esteros, Gabardines i nitres géneros per a
vcstits 1 abrics de senyor.
CamuSses per a abries
nyora 1 gèneres per a vestila piqueta
Al e lton

25 pts. corte
Esiains 45 ,,
,,
Abrics 30 ,,„
a

Vendas a l'engres tal detall
Retalls els ales i divendres

MOBLE`S

J. López
Preus baratissirns
DORMITORIS
MENJADORS
Models última novetat

44, CARME,
44
l'Hospital)
(Davant de

16>M11111111111.03.n•n
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